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RESUMO 
 

 Este trabalho consistiu essencialmente na elaboração de procedimentos e ensaios 

adequados de homogeneidade e estabilidade para a caracterização de dois tipos de alimentos, 

nomeadamente leite em pó para lactentes e sopa em pacote, como matrizes para a preparação de 

materiais de referência de diversos macroconstituintes: humidade, cinza, proteína, gordura e acidez. 

 

 A familiarização com a NP EN ISO/IEC 17025:2005 e com a ISO Guide 34 foi útil para 

conhecer quais os ensaios fundamentais a realizar na produção de materiais de referência. 

 

 Todos os resultados e métodos utilizados para avaliar a adequabilidade do leite em pó e da 

sopa em pacote como materiais de referência são apresentados. O ensaio de homogeneidade indica 

que o leite em pó é homogéneo para os macroconstituintes cinza, proteína e gordura, mas não para 

a humidade e acidez. O ensaio de estabilidade realizado durante 8 meses e meio de armazenamento 

indica que este alimento é estável às temperaturas estudadas e que pode ser usado como material 

de referência. Para a sopa em pacote, os resultados do ensaio de homogeneidade mostram que o 

material é homogéneo para os macroconstituintes proteína e gordura e os resultados do ensaio de 

estabilidade indicam que este material é suficientemente estável para usar como material de 

referência. 

 

 

Palavras – chave: NP EN ISO/IEC 17025:2005; ISO Guide 34; ensaio de homogeneidade; ensaio de 

estabilidade; materiais de referência. 
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ABSTRACT 

 

 This work mainly consisted in the elaboration of procedures and appropriate tests of 

homogeneity and stability for the characterization of two types of foods, namely powdered milk for 

infants and soup in package, as matrix for the preparation of reference materials of several 

macroconstituents: moisture, ash, protein, fat and acidity. 

 

 The familiarization with the NP EN ISO/IEC 17025:2005 standard and with the Guide ISO 34 

was useful to know the fundamental tests to accomplish in the production of reference materials. 

 

 All the results and methods used to evaluate the feasibility of the powdered milk and the soup 

in package as reference materials are presented. The homogeneity test indicates that the powdered 

milk is homogeneous for the macroconstituents ash, protein and fat but not for moisture and acidity. 

The stability test over a storage period of 8.5 month indicates that this food is stable at the 

temperatures studied and that it can be used as reference material. For the soup in package, the 

results of the homogeneity test show that the material is homogeneous for the macroconstituents 

protein and fat and the stability test results indicate that this material is sufficiently stable to be used 

as reference material. 

 

 

Key – words: NP EN ISO/IEC 17025:2005; Guide ISO 34; homogeneity test; stability test; reference materials. 
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GLOSSÁRIO 

 

Amostra Quantidade representativa do material extraído de um lote de material 

de referência. 

  

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. 

  

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 

Caracterização 

Para um material de referência, determinação de um ou mais valores 

de propriedades físicas, químicas, biológicas ou tecnológicas que 

sejam relevantes ao seu uso final pretendido. 

  

Ensaio de 

Estabilidade 

Capacidade de um material de referência, quando armazenado sob 

condições específicas de manter um valor de propriedade dado em 

limites especificados por um período de tempo específico. 

  

Ensaio de 

Homogeneidade 

Condição de ser de uma estrutura ou composição uniforme com 

respeito a uma ou mais propriedades especificadas. Um material de 

referência é visto a ser homogéneo com respeito a uma propriedade 

específica se esse valor de propriedade, determinado por testes em 

amostras de dimensões especificadas, se encontra situado dentro dos 

limites de incertezas especificadas, as amostras provenientes de 

diferentes unidades de armazenamento ou de uma só unidade de 

armazenamento.  

  

Homogeneidade 

entre-unidades 

Variação unidade a unidade de uma propriedade de um material de 

referência. 

  

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

mais propriedades suficientemente bem estabelecidas que permitem a 

sua utilização 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. 
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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 por (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. 

  

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. 

  

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. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Estrutura organizacional do INSA 

 

1.1.1 O INSA 

 

 O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge – INSA – é uma instituição centenária, 

fundada em 1899 pelo médico e humanista Ricardo Jorge (Porto, 1858 – Lisboa, 1939), com o braço 

laboratorial do sistema de saúde português [i]. 

 Desde a sua fundação o Instituto conheceu várias designações [i]:  

 

• Instituto Central de Higiene (1899-1945); 

• Instituto Superior de Higiene (1945-1971); 

• Instituto Nacional de Saúde (a partir de 1971). 

 

 Actualmente dispõe de unidades operativas na sede de Lisboa, na delegação no Porto e no 

centro de estudos em Águas de Moura – Palmela [i]. 

 Os seus recursos humanos ultrapassam as 500 pessoas, 44% das quais com formação 

universitária, incluindo mais de 30 doutorados [i]. 

 

 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, e cabe-lhe, no essencial [i]: 

 

• Promover e executar investigação e desenvolvimento (I&D) em ciências da saúde; 

• Observação do estado de saúde dos portugueses e seus determinantes, e condução de 

programas de vigilância epidemiológica de base laboratorial e/ou clínica; 

• Produzir informação relevante para o conhecimento, consulta e difusão do estado de saúde 

da população portuguesa; 

• Capacitar recursos humanos para a prestação de cuidados de saúde, investigação biomédica, 

epidemiológica e clínica; 

• Organizar e gerir programas de avaliação externa da qualidade do desempenho dos 

laboratórios; 

• Prestar serviços analíticos diferenciados. 

 

 A realização de ensaios laboratoriais como forma de participação em Esquemas de Avaliação 

Externa da Qualidade (EAQ) constitui para os laboratórios do INSA a única forma de detecção de 

erros sistemáticos, através da comparação dos seus resultados com os de outros laboratórios. É 

ainda uma exigência legal para todos os laboratórios acreditados (NP EN ISO/IEC 17025:2005). 
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 O objectivo deste esquema é ajudar os laboratórios a manter e melhorar o seu desempenho 

através de uma participação voluntária e confidencial [i]. 

 

1.1.2 O CSAN 

 

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

operativa do INSA, e integra várias unidades operativas, de acordo com o seguinte organograma: 

 

 

 

Figura 1: Organograma funcional do Centro de Segurança Alimentar e Nutrição [2]. 

 

 O CSAN desenvolve a sua actividade no âmbito da avaliação de problemas de segurança 

alimentar e nutrição que representem risco para a saúde humana, de acordo com as exigências da 

legislação nacional e comunitária, nomeadamente [5]: 

 

• Prestação de serviço analítico, dando prioridade a planos de vigilância e monitorização de 

factores de risco, em articulação com Serviços de Saúde e outros com âmbito alargado de utilização 

pública; Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade em Microbiologia dos Alimentos; 

• Participação em ensaios tendo em vista a certificação de materiais de referência e produção 

de materiais de referência para segurança alimentar; 

• Investigação e actualização de conhecimentos e metodologias para desenvolvimento da sua 

capacidade de intervenção;  

• Cumprimento da missão de referência laboratorial no seu âmbito de actividade; 

• Formação. 
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 Do CSAN, faz parte o Laboratório de Bromatologia e Nutrição (SNBN) (vide Figura 1) o qual 

actualmente está estruturado em 5 sectores técnicos: composição nutricional dos alimentos 

(macronutrientes), vitaminas, aminoácidos, ácidos gordos e esteróis e aditivos alimentares [ii].  

 As suas actividades são desenvolvidas sob a forma de I&D, Serviços à Comunidade, 

Formação, Gestão e Garantia de Qualidade [ii]. 

 

1.1.3 O LMARSA 

 

 O Laboratório de Materiais de Referência para a Segurança Alimentar (LMARSA), o qual vai 

estar localizado nas instalações do CSAN no âmbito da produção de materiais de referências, vai ter 

como objectivos [iii]: 

 

• Preencher importantes lacunas na rastreabilidade das medições químicas envolvidas em 

segurança alimentar, produzindo materiais de referência, nomeadamente os que dizem respeito aos 

alimentos mais consumidos pelos portugueses, com interesse na área da nutrição e segurança 

alimentar e com impacte na economia nacional; 

• Capacitar o país e os agentes económicos com metodologias científicas e legalmente 

reconhecidas, úteis ao desenvolvimento da indústria agro-alimentar e orientadas para aumentar a 

segurança e confiança do consumidor; 

• Disponibilizar aos intervenientes na cadeia alimentar, ferramentas adequadas ao 

desenvolvimento de metodologias de calibração, validação e de avaliação do desempenho, inerentes 

à qualidade dos produtos e necessárias para actividades de acreditação, regulamentação, vigilância e 

monitorização; 

• Dar continuidade às competências nacionais do INSA no que se refere à optimização das 

metodologias analíticas mais adequadas para a preparação e certificação de Materiais de Referência 

de constituintes de alimentos cientificamente reconhecidos ou suspeitos de envolvimento na 

prevenção ou na etiologia das doenças. 
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1.2. Materiais de referência 

 

1.2.1 Introdução 

 

 A rastreabilidade é a propriedade do resultado de uma medição que consiste em poder ser 

relacionado a referências apropriadas (geralmente padrões nacionais ou internacionais) por 

intermédio de uma cadeia ininterrupta de comparações, tendo todas as incertezas determinadas. Este 

conceito que é bem conhecido e aplicado nas medições físicas é pouco utilizado nas análises 

químicas [22].  

 Os químicos só dispõem de uma maneira para verificar se os resultados obtidos nas várias 

medições são bons: repetir as análises sobre amostras caracterizadas por valores que foram 

estabelecidos graças a um procedimento fiável. Têm então a possibilidade de controlar se os 

resultados que obtiveram sobre as suas amostras estão conformes aos valores indicados [22].  

 Estas amostras podem ser seleccionadas ou preparadas pelo laboratório graças à 

experiência adquirida ou porque os valores são conhecidos à priori ou porque foram determinadas 

por circuitos interlaboratoriais. Por enquanto, estas amostras bem que utilizadas muitas vezes para 

verificar a reprodutibilidade das medições no interior do laboratório, não permitem garantir a exactidão 

dos resultados assim como a sua comparabilidade entre laboratórios. Ora, é a exactidão das 

medições que é o critério mais importante para os especialistas da nutrição e da saúde. Esta 

exactidão é composta por dois termos: a exactidão da medição e respectiva precisão [22].  

 Os materiais de referência são uma ferramenta importante para uma boa exactidão de 

medição entre laboratórios, e os seus valores de propriedade deveriam ser rastreáveis ao Sistema 

Internacional de Unidades (SI).  

 

1.2.2 Classificação dos materiais de referência 

 

 A ISO reconhece duas classes de materiais de referência: materiais de referência (MR) e 

materiais de referência certificados (MRC) [24].  

 Um material de referência (MR) é definido como um material ou substância que tem um ou 

mais valores de propriedades que são suficientemente homogéneos e bem estabelecidos para 

permitir utilizá-lo na calibração de um aparelho, na avaliação de um método de medição ou na 

atribuição de valores a materiais. Por outro lado, um material de referência certificado (MRC) é um 

material de referência acompanhado por um certificado, em que um ou mais valores de propriedades 

estão certificados por um procedimento tecnicamente válido, tendo um certificado ou outro 

documento análogo deliberado por um organismo de certificação. Cada valor de propriedade deve ser 

acompanhado de uma incerteza para um nível de confiança estabelecido [7, 22]. 

 O procedimento de certificação desenvolvido e adoptado pela Comissão das Comunidades 

Europeias no seu programa BCR (Bureau Communautaire de Référence), consiste em [22]: 

• preparar lotes de materiais representativos dos problemas a resolver; 



5 

• demonstrar a homogeneidade do lote assim que a sua estabilidade a longo prazo (5 anos 

pelo menos); 

• estabelecer a incerteza associada ao valor certificado utilizando os resultados das medições 

efectuadas por vários laboratórios e obtidos por vários métodos independentes. 

 

 Outras classes de materiais de referência são também encontradas, tais como [22, 25]: 

 

• Materiais de referência primário (MRP) – material que possui as mais elevadas qualidades 

metrológicas, cujo o valor é determinado por um método primário de medição;  

• Materiais de referência secundários; 

• Materiais de referência internos ou de trabalho. 

 

 Em química, as propriedades dos materiais de referência são a composição ou o teor em uma 

ou mais substâncias ou entidades químicas expressas em número de moles e/ou unidade de massa. 

A diferença entre um material de referência e um material de referência certificado reside 

essencialmente no nível de fiabilidade que se reconhece nos valores dos seus teores. Para os 

materiais de referência certificados tenta-se realizar a rastreabilidade do valor certificado ao mole ou 

ao quilograma. Tal não acontece nos materiais de referência em que se pode aceitar uma incerteza 

maior e bem menos definida. Mas nos dois casos, um elevado nível de homogeneidade e 

estabilidade a longo prazo é exigido para limitar as incertezas relacionadas às variações destes dois 

critérios [22]. 

 

1.2.3 Tipos de materiais de referência 

 

 Os materiais de referências são seleccionados de modo a abranger os grandes tipos de 

produtos agrícolas e mercadorias agro-alimentares. 

 As medições efectuadas sobre estes produtos podem ser de natureza química, física, 

tecnológica e microbiológica. 

 

 Os materiais de referência podem ser [24]: 

 

• Substâncias puras – caracterizadas para a pureza química e/ou elementos traço de 

impurezas. 

• Soluções padrão e misturas gasosas – frequentemente preparadas gravimetricamente a partir 

de substâncias puras para fins de calibração. 

• Materiais de referência em matrizes – caracterizados para a composição de componentes 

químicos principais, secundários ou elementos traço. Tais materiais podem ser preparados a partir de 

matrizes contendo os componentes de interesse, ou através de misturas sintéticas. 

• Materiais de referência físico-químicos – caracterizados para propriedades tais como ponto 

de fusão, viscosidade, e densidade óptica. 
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• Objectos ou artefactos de referência – caracterizados para propriedades funcionais, tais como 

sabor, odor, octanas, ponto de fulgor e dureza.  

 

1.2.4 Disponibilidade e selecção dos materiais de referência 

 

 Geralmente, o pedido de materiais de referência excede a oferta em termos de variedade e 

disponibilidade. É raro poder escolher materiais de referência alternativos e o utilizador deve escolher 

o material mais adequado possível. Portanto, é importante que os utilizadores e os organismos de 

acreditação compreendam quaisquer limitações dos materiais de referência utilizados [24]. 

 Existe um grande número de organizações que produzem dezenas de milhares de materiais 

de referência no âmbito mundial. Entre os produtores estão instituições de renome internacional como 

o NIST (National Institute of Standards and Technology), programas colaboradores patrocinados pelo 

governo tais como o programa BCR EU, associações comerciais ou associações sectoriais semi-

comerciais tais como a American Oil Chemical Association e um número crescente de organizações 

comerciais. A “International Atomic Energy Agency” (IAEA), situada em Viena (Áustria) fornece 

principalmente materiais de referência certificados para as medições nucleares ou isotópicas e, a 

“National Institute for Environmental Studies” (NIES) situada no Japão materiais para a análise 

ambiental. A distinção entre institutos governamentais e empresas comerciais está desaparecendo 

com a privatização de um número de laboratórios nacionais [24, 25].  

 Nem todos os materiais utilizados como materiais de referência são descritos como tal. 

Químicos comercialmente disponíveis de pureza variável, materiais em matrizes comerciais e 

produtos de programa de pesquisa são frequentemente usados como padrões ou materiais de 

referência. Na ausência de dados de “certificação” fornecidos pelo fornecedor, é da responsabilidade 

do utilizador avaliar as informações disponíveis e empreender a caracterização adicional conforme 

apropriado. Orientações sobre a preparação de materiais de referência é dada nos guias ISO 31, 34 e 

35, sendo que guias sobre a preparação de materiais de referência de trabalho também se encontram 

disponíveis [24].  

 A informação sobre materiais de referência está disponível através de várias fontes. A base 

de dados COMAR (COdes of MAterials Reference) contém informações sobre mais de 10000 

MRs/MRCs, os quais podem estar acessíveis directamente ou através de institutos que oferecem 

serviço de consultoria. Informação adicional pode ser obtida na Secretaria Central do COMAR. 

Serviços de consultoria auxiliam os usuários na identificação do tipo de material requerido para a sua 

tarefa e na identificação de um fornecedor. Uma base de dados abrangendo materiais de referência 

actualmente sob desenvolvimento forma preparados pela CITAC e ISO REMCO. Um grande número 

de fornecedores fornece uma gama compreensiva de materiais de referência incluindo materiais 

produzidos por outras organizações, numa tentativa de oferecer um só lugar de compra para o 

utilizador. A primeira base de dados apareceu recentemente na Internet e tende a ser seguido por 

outros [24, 25].  
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1.2.5 Utilização dos materiais de referência 

 

 Os materiais de referência são usados para a validação de métodos, calibração e controlo de 

qualidade, e são também particularmente usados para provar a competência de um laboratório. 

Todas estas aplicações envolvem a detecção de falhas nas respectivas metodologias analíticas, 

aumentando assim a comparabilidade das medições entre laboratórios.  

 

1.2.5.1 Validação de métodos e Incerteza de medição 

 

 A estimativa de tendência (diferença entre o valor medido e o valor real) é um dos elementos 

mais difíceis na validação de métodos, mas o uso de materiais de referência adequados pode 

fornecer informações valiosas dentro dos limites da incerteza dos valores certificados dos materiais 

de referência e da incerteza do método sob validação. Embora os valores certificados rastreáveis 

sejam altamente desejáveis, a estimativa de diferenças de tendência entre dois ou mais métodos 

pode ser estabelecida pelo uso de materiais de referência certificados de forma menos rigorosa. 

Claramente, os materiais de referência devem estar dentro do âmbito do método em termos do tipo 

de matriz, concentração do analito, etc., e idealmente um grande número de materiais de referência 

que cobre toda a gama do método deve ser testado [24].  

 As medições executadas em várias réplicas do material de referência que cobre toda a gama 

de variáveis permitidas pelo método que está a ser validado podem ser usadas para estimar a 

incerteza associada a qualquer tendência, sendo normalmente aconselhável que a mesma seja 

corrigida [24].  

 

1.2.5.2 Verificação do uso correcto de um método 

 

 A aplicação bem sucedida de um método válido depende do seu uso correcto, no que se 

refere à perícia do operador, adequação do equipamento, reagentes e padrões. Os materiais de 

referência podem ser usados para o treino, para a verificação de métodos pouco usados e para a 

resolução de problemas quando são obtidos resultados inesperados [24]. 

 

1.2.5.3 Calibração 

 

 A calibração do equipamento de medida usado deve ser rastreável a padrões apropriados. O 

passo da quantificação no procedimento analítico é muitas vezes calibrado usando uma substância 

pura como material de referência, cujo valor é rastreável à unidade SI. Esta prática fornece a 

rastreabilidade dos resultados às unidades do SI para esta parte do procedimento. No entanto, é 

necessário estabelecer rastreabilidade para os resultados das operações anteriores à quantificação, 

tais como a extracção e a purificação da amostra, com recurso a procedimentos adicionais [24].  
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1.2.5.4 Controlo de Qualidade e Garantia da Qualidade (CQ e GC) 

 

 Os materiais de referência devem ser caracterizados relativamente à homogeneidade, 

estabilidade para e aos valores de propriedade certificados. No entanto, para o controlo de qualidade 

interno, este último requisito pode ser desprezado, mas a homogeneidade e estabilidade adequada 

são essenciais. Requisitos similares aplicam-se a amostras usadas para estabelecer o quanto 

convergem ou não as medições efectuadas em diferentes laboratórios. No caso de ensaio de 

competência, a homogeneidade é essencial e a estabilidade da amostra dentro da escala do tempo 

de execução do exercício deve ser avaliada e controlada [24].  
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1.3 Produção de materiais de referência 

 

1.3.1. Introdução 

 

 Produzir materiais de referência de alta qualidade é difícil e caro para um laboratório. É 

necessário avaliar os pontos principais a considerar, nomeadamente selecção dos materiais 

(preparação do material), ensaios de homogeneidade, preparação e embalagem, ensaios de 

estabilidade, estudos de certificação, estimativa da incerteza, distribuição e revalidação [9]. 

 O guia ISO 34 especifica os requisitos que um produtor de materiais de referência certificados, 

e qualquer dos seus colaboradores associados, deve conhecer para demonstrar que são 

tecnicamente competentes a produzir tipos específicos de materiais de referência.  

 Os princípios gerais a respeitar para a certificação de materiais de referência e as 

metodologias a utilizar seguindo o parâmetro a respeitar são apresentados no Guia ISO 35 e também 

no BCR.  

 Em particular, o laboratório de trabalho associado com os ensaios e medições envolvidas na 

atribuição de valores de propriedade a um material de referência deve conhecer os requisitos 

relevantes da ISO/IEC 17025.  

 

                   ISO 34     ISO 17025     ISO 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Passos necessários para a produção de materiais de referência e respectivos documentos ISO 

aplicáveis em cada processo [31]. 

 

1.3.2 Plano de produção 

 

 A preparação de um material de referência certificado requer um plano de produção antes de 

empreender qualquer actividade actual no projecto. Uma parte substancial do planeamento está 
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relacionada com a quantidade de material necessitada, assim como com o planeamento da 

homogeneidade., estabilidade, e estudos de caracterização. O planeamento também inclui a escolha 

de métodos apropriados para estes estudos. O número de amostras a ser produzido é uma variável 

muito importante no processo de planeamento [9]. 

 Todos os processos que afectam directamente a qualidade de produção do material de 

referência certificado, e subsequentemente a atribuição de valores de propriedades, devem ser 

identificados e planeados, e deve ser assegurado que são realizados conforme os procedimentos 

prescritos [9]. 

 

1.3.3 Selecção do material 

 

 A primeira etapa num tal projecto consiste em obter uma quantidade suficiente de material 

com as propriedades desejadas. A quantidade de material necessitada é ditada pelas seguintes 

partes dos projectos [9]: 

 

• número de amostras de material de referência necessárias; 

• necessidade para um estudo de praticabilidade; 

• número de amostras necessárias para o estudo de homogeneidade; 

• número de amostras necessárias para o estudo de estabilidade; 

• número de amostras necessárias para a caracterização do material de referência; 

• quantidade de material necessário para uma análise. 

 

1.3.4 Preparação do material 

 

 O produtor deve estabelecer se o item ou material tem recebido preparação adequada para o 

seu fim pretendido. Os procedimentos para a preparação do material devem incluir, quando 

apropriado [9]: 

 

• análise qualitativa para a verificação do tipo de material; 

• trituração, moagem, mistura, etc.; 

• determinação da distribuição do tamanho das partículas; 

• limpeza dos recipientes da amostra; 

• secagem (incluindo liofilização), esterilização; 

• embalagem representativa da amostra através de porções; 

• ensaio de homogeneidade; 

• ensaio de estabilidade sob uma gama de condições que podem influenciar os valores de 

propriedade e/ou a composição da matriz dos materiais de referência, como por exemplo diferentes 

níveis de humidade, temperatura, luz, campos magnéticos, etc., e estabelecimento do tempo de vida 

do produto. 
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1.3.5 Estudo de homogeneidade 

 

 Idealmente, um material de referência deve ser caracterizado relativamente ao grau de 

homogeneidade para cada característica de interesse. Para materiais de referência destinados a um 

número relativamente grande de características, a avaliação do grau de homogeneidade pode ser 

pesada economicamente e fisicamente, e em alguns caso impraticável. Porém, deve ser tido em 

conta, que a qualidade de um material de referência produzido depende – entre outros aspectos – da 

avaliação correcta da inhomogeneidade dos lotes [9, 27]. 

 O estudo de homogeneidade é necessário, porque o material é fornecido em pequenas 

unidades para projectos de certificação em lotes. Quando se trata de materiais de referência no 

estado sólido, dois tipos de estudos de homogeneidade são necessários, um para determinar a 

variação entre grupos (estudo de homogeneidade entre várias unidades) e outro para determinar o 

número de amostras necessárias (estudo de homogeneidade dentro de várias unidades) [9, 27].  

 

1.3.5.1 Estudo de homogeneidade entre unidades 

 

 O estudo de homogeneidade entre grupos pretende determinar a variação existente entre 

unidades.  

 

 

Figura 3: Estudo de homogeneidade entre unidades [9]. 

 

 No caso em que a subdivisão de amostras não é possível, ou não é realizada, por vezes 

somente pode ser efectuado um ensaio, e assim, n, o número de réplicas, é igual a 1. Por outro lado, 

nos casos em que a amostra permite várias medições após transformação, n será geralmente maior. 

Nestes casos, onde n é maior que 1, os resultados podem ser tratados através de métodos 

estatísticos, nomeadamente usando a análise da variância (ANOVA) [9].  
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 O efeito da homogeneidade entre unidades está na variância “entre grupos”, tão bem como o 

efeito da transformação da amostra. A variância “dentro do grupo” cobre somente a repetibilidade da 

medição [8]. 

 

1.3.5.2 Estudo de homogeneidade dentro de unidades 

 

 

Figura 4: Estudo de homogeneidade dentro de unidades [9]. 

 

 A quantidade mínima de amostra é determinada por realização de um estudo de 

homogeneidade dentro de unidades para diferentes porções de ensaio. Como o desvio padrão da 

homogeneidade dentro de unidades depende do número de partículas com uma certa propriedade, é 

possível determinar o número mínimo de partículas (ou porção mínima de ensaio). Este mínimo é 

alcançado para a entrada mínima de amostra para a qual desvio padrão da porção de ensaio iguala o 

desvio padrão de repetibilidade do método de medição [9]. 

 

1.3.6 Estudo de estabilidade 

 

 Existe dois tipos de estabilidade a ser considerados na certificação de materiais de referência, 

a [9]: 

 

• estabilidade a longo prazo do material 

• estabilidade a curto prazo 

 

 A estabilidade a longo prazo de um material de referência está associada ao comportamento 

do material de referência às diferentes temperaturas em que este está sujeito ao longo do tempo. A 

estabilidade a curto prazo está associada a quaisquer efeitos ocorridos durante o transporte das 

amostras sujeitas a condições apropriadas no que diz respeito à expedição [9]. 
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 Um material de referência deve ser estável durante um determinado tempo quando sujeito a 

condições realísticas de armazenamento, transporte e uso.  

 O estudo de estabilidade é uma parte importante do processo de pesquisa e do 

desenvolvimento da pré-produção, para estabelecer condições de armazenamento sob as quais o 

material é suficientemente estável para justificar a sua produção em larga escala. Por exemplo, a 

estabilidade de materiais à luz, à humidade e ao calor pode ser testada pelo armazenamento de 

várias unidades da mesma amostra em diferentes ambientes e analisá-las então após determinados 

períodos de tempo. Normalmente, o estudo de estabilidade envolve o armazenamento das amostras 

a 20ºC, a 5ºC, à temperatura ambiente (T.A.) e a 40ºC, e a análise é então feita após períodos de 15 

dias, 1, 3, 6, 9 e 12 meses. A natureza do recipiente usado para o armazenamento do material tem 

também um papel essencial na estabilidade do material. Se não for bem escolhido, o material do 

recipiente e o material podem interagir e afectar adversamente a estabilidade a longo prazo [27]. 

 A estabilidade a longo prazo de um material de referência deverá ser estudada durante todo o 

seu tempo de vida, isto é, durante o seu tempo de conservação.  

 

1.3.7 Escolha dos métodos de medição 

 

 O método de ensaio usado para o estudo de homogeneidade deve ter uma boa repetibilidade 

e selectividade. Para o estudo de estabilidade, quando por vezes as amostras são analisadas em 

diferentes dias, a selectividade e especialmente a reprodutibilidade do método de ensaio é de 

extrema importância. Assim, os métodos para os estudos de homogeneidade e estabilidade não são 

necessariamente os mesmos [9].  

 

1.3.8 Estudo de caracterização 

 

 A caracterização de um material de referência é definida como o conjunto completo de 

medições, que estabelece, como tal, os valores de propriedade, não necessariamente as suas 

incertezas. 

 A caracterização de um material consiste na atribuição de um valor de propriedade ao lote 

(para materiais em lotes) ou a unidades individuais. A exactidão dos resultados analíticos é um pré-

requisito óbvio para a caracterização, em contraste aos estudos de estabilidade e homogeneidade 

nos quais um desvio analítico pode ser aceitado. Obviamente, a confiança na exactidão dos 

resultados de medição é extremamente aumentada por uma indicação da incerteza [29].  

 A caracterização de um material de referência pode ocorrer mediante diferentes caminhos. 

Existem duas aproximações tradicionais [9]: 

 

• caracterização por um método simples; 

• caracterização por vários métodos e/ou vários laboratórios. 
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Figura 5: Estudos principais na produção de materiais de referência [9]. 
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1.4 Sistemas de gestão da qualidade num laboratório de análise de alimentos 

 

1.4.1 Necessidade de Garantia da Qualidade  

 

 A maioria dos produtos alimentares requer ensaios que devem estar de acordo com 

especificações e regulamentos de segurança antes de serem lançados no mercado. De igual modo, o 

comércio de produtos mais simples requer também informação técnica de suporte. A documentação 

de ensaio torna-se um essencial elemento neste comércio. 

 A falta de aceitação de dados de ensaios laboratoriais através de fronteiras nacionais pode 

ser uma barreira significativa neste comércio. Para evitar tais barreiras e a duplicação desnecessária 

de ensaios laboratoriais, o reconhecimento mútuo de resultados laboratoriais deveria ser visto como 

um meio importante de facilitar o comércio internacional dos produtos alimentares [2].  

 É difícil visualizar o reconhecimento de dados de ensaio entre fronteiras sem o critério 

internacionalmente acordado para a avaliação da competência do ensaio. Este critério deveria, no 

mínimo, requerer que o laboratório envolvido na análise de alimentos implemente um sistema de 

qualidade apropriado. O laboratório deve então criar um sistema de qualidade apropriado ao tipo, 

gama e volume de trabalho executado sendo necessário que os elementos deste sistema venham 

documentados num manual de qualidade que está disponível ao uso do pessoal do laboratório [2].  

 

1.4.2 Sistemas de Gestão da Qualidade 

 

 O sistema de qualidade de qualquer laboratório deve ser apropriado para o laboratório e deve 

estar documentado num manual de qualidade [2].  

 O principal objectivo do sistema de qualidade consiste em assegurar que os resultados 

analíticos que saem do laboratório estão adaptados ao objectivo previsto, isto é, que são de 

qualidade apropriada especialmente no que diz respeito à sua exactidão e precisão. Isto prende-se 

ao facto de saber ou não se o laboratório pretende concorrer para um reconhecimento de terceira 

parte da sua competência técnica que é a acreditação. Alguns laboratórios, como por exemplo os 

envolvidos no controlo oficial de alimentos, são mais ou menos forçados a seguir a via da acreditação 

como resultado de regulamentos nacionais ou regionais, tais como directivas da União Europeia no 

controlo oficial de géneros alimentícios. Os laboratórios situados em países onde não se especifica 

requisitos de qualidade, necessitam também de demonstrar competência em assuntos analíticos se 

os resultados laboratoriais são sujeitos à aceitação em países onde tais requisitos são postos em 

prática [2]. 

 É recomendado que todas as categorias do pessoal estejam envolvidas no desenvolvimento 

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

teoricamente perfeito que responde a todas as normas requeridas, mas que é impossível implementar 

na prática, é de pouco significado. As pessoas responsáveis pelo sistema e manual de qualidade 

devem estar pronto para eventuais alterações quando necessárias [2]. 
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 Os elementos principais de um sistema de qualidade são: administração e organização, 

identidade legal, imparcialidade, independência e integridade, política da qualidade, requisitos de 

documentação, competência técnica, equipamento e calibração, manuseamento de amostras, 

métodos de ensaio e instruções de trabalho, procedimentos de controlo de qualidade, relatórios de 

ensaio, reclamações, subcontratação, e auditorias e registos [2].  

 

1.4.2.1 Sistema de Gestão da Qualidade no INSA 

 

 No âmbito da implementação da Política da Qualidade, Ambiente e Segurança, a Direcção, 

Assessores, Coordenadores e chefias, são os principais responsáveis pela qualidade, ambiente e 

segurança no trabalho, incentivando os profissionais através de uma conduta exemplar no respeito 

pelas boas práticas profissionais. Este sistema rege-se pelos seguintes valores [iv]:  

 

• 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.  

 

1.4.2.2 Sistema de Gestão da Qualidade no CSAN 

 

 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. Está 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).  
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 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 [1]. 

 

1.4.3 As 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 permitir um reconhecimento mútuo de resultados de ensaios em diferentes países [2]. 

 

1.4.3.1 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 [vii].  

 O objectivo da ISO é favorecer o desenvolvimento da normalização no mundo, de modo a 

facilitar a troca de mercadoria e a prestação de serviços entre as nações, e de realizar um 

entendimento mútuo nos domínios intelectuais, científicos, técnicos e económicos [22, vii]. 

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

publicados como Normas Internacionais [vii]. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 em português, “Organização Internacional para a Normalização” 
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1.4.3.2 As Normas IEC 

 

 A “International Electrotechnical Comission” 2(IEC) criada em 1906 e que conta actualmente 

com 67 países participantes, é a primeira organização mundial que elabora e publica normas 

internacionais referentes à electricidade, à electrónica e outras tecnologias relacionadas. A maior 

parte das normas são desenvolvidas em conjunto com a ISO [ix]. 

 As normas IEC têm por interesse facilitar as trocas no mundo, suprimindo assim as barreiras 

técnicas existentes no comércio, oferecendo deste modo novos mercados e favorecendo o 

crescimento económico [viii]. 

 A IEC prende-se com diversos objectivos, os quais [ix]: 

 

• 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 a protecção do ambiente. 

 

1.4.3.3 O CEN, uma das Estruturas Europeias da Normalização 

 

 A normalização europeia está em funcionamento desde 1961, ano em que foi criado o Comité 

Europeu de Normalização (CEN) [22]. 

 O CEN está contribuindo agora aos objectivos da União Europeia e Área Europeia Económica, 

com normas técnicas voluntárias que promovem o comércio livre, a segurança dos trabalhadores e 

consumidores, a interoperabilidade das redes, a protecção do ambiente, a exploração de programas 

de pesquisa e desenvolvimento, e obtenção pública [4, x]. 

 

1.4.3.4 O Instituto Português da Qualidade 

 

 O Instituto Português da Qualidade (IPQ), membro da ISO é a entidade portuguesa 

responsável pela coordenação, gestão geral e desenvolvimento do Sistema Português da Qualidade 

(SPQ), bem como de outros sistemas de qualificação no domínio regulamentar, que lhe sejam 

conferidos por lei [xi]. 

 No âmbito do SPQ, o IPQ é responsável em Portugal pelas actividades de acreditação de 

entidades, de normalização e de metrologia, e pela gestão de programas de apoio financeiro, 

intervindo ainda na cooperação com outros países no domínio da qualidade [xi].  

                                                 
2
 em português, “Comissão Electrotécnica Internacional” 
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1.4.3.5 A Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 

 

 A Norma NP EN ISO/IEC 17025, publicada em 2005, contém 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, xii, xiii]. 

 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, xii, xiii]. 

 
 Esta Norma é aplicável a todas as entidades que efectuam ensaios e/ou calibrações, como 

também 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. Os clientes dos laboratórios, as entidades regulamentadoras e os 

organismos de acreditação também poderão utilizá-la para confirmar ou reconhecer a competência 

dos laboratórios. O uso da mesma irá facilitar a cooperação entre laboratórios e outros organismos, a 

troca de informações e experiência, e também a harmonização de normas e procedimentos, de modo 

que, se os laboratórios satisfazerem os requisitos presentes nesta Norma, a aceitação dos resultados 

dos ensaios e/ou calibrações entre países será facilitada [6]. 

 

1.4.3.6 A ISO Guide 34 

 

 Este guia dispõe dos requisitos gerais que um produtor de materiais de referência deve 

demonstrar que opera, com o intuito de ser reconhecido como competente para levar a cabo a 

produção de materiais de referência. Para além disso, também dispõe dos requisitos de um sistema 

de qualidade, os quais devem ser seguidos para uma correcta produção de materiais de referência [8].  

 É destinado para o uso dos produtores de materiais de referência no desenvolvimento e 

implementação do seu sistema de qualidade, e por corpos de acreditação, corpos de certificação e 

outros envolvidos na avaliação da competência dos produtores de materiais de referência [8]. 

 

1.4.5 Acreditação dos laboratórios 

 

 A acreditação é um procedimento, através do qual o organismo nacional de acreditação IPAC 

(Instituto Português de Acreditação) reconhece, formalmente, que uma entidade é competente para 

efectuar actividades específicas. É um processo de natureza voluntária contudo, em determinadas 

áreas o respectivo enquadramento legislativo pode tornar a acreditação uma condição necessária 

para o exercício da actividade [3, xiv].  

 O processo de acreditação consiste no reconhecimento da competência técnica de entidades 

para executar determinadas actividades de avaliação da conformidade como sejam calibrações, 
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ensaios, certificação e inspecção. Enquadra-se no subsistema da Qualificação do Sistema Português 

da Qualidade (SPQ), constituindo-se como o topo e o regulador dos processos e agentes de 

avaliação da conformidade [xiv]. 

 Fomenta a qualidade de vida de toda a sociedade ao assegurar que os produtos e serviços 

consumidos e usados são avaliados por entidades competentes, e portanto cumprem efectivamente 

os requisitos de qualidade e segurança aplicáveis. Contribui activamente para um melhor 

desempenho económico do País, já que possibilita a existência de um conjunto de infra-estruturas 

tecnológicas de credibilidade reconhecida, incentivando uma cultura de exigência e eliminando 

barreiras técnicas à exportação [xiv]. 

 As entidades acreditadas podem ser reconhecidas pelo uso da marca de acreditação nos 

documentos relativos às actividades acreditadas [xiv]. 

 

1.4.5.1 Acreditação dos produtores de materiais de referência segundo a NP EN ISO/IEC 

17025:2005 e a ISO Guide 34 

 

 A acreditação conforme a Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 é vista como um atestado de 

competência do que como conformidade e é bem estabelecida e conhecida em laboratórios, assim 

como bem adaptada para aumentar a confiança. Além disso, um acordo de reconhecimento mútuo, 

que assegura que a acreditação em um país é aceita em todos os outros signatários, está em vigor. 

Esta Norma também se refere às medições, indubitavelmente um ponto-chave na produção dos 

materiais de referência. Porém, este último ponto é também o grande inconveniente: esta Norma 

refere-se unicamente a medições. Como mostrado na Figura 2, a produção de materiais de referência 

abrange muitas outras actividades não cobertas por esta Norma, incluindo os processos cruciais 

como a avaliação da homogeneidade ou estabilidade. Neste contexto, não faz qualquer diferença se 

a acreditação é acordada como ensaio ou laboratório de calibração, uma vez que os requisitos 

técnicos são os mesmos [31].  

 

 A acreditação segundo o ISO Guide 34 ou ILAC Guia 12 são dois documentos muito 

semelhantes, explicitamente direccionados para produtores de materiais de referência. Estes incluem 

todos os aspectos da produção de materiais de referência, além de reconhecerem também que um 

produtor de materiais de referência pode “terceirizar” todas as medições. A ISO Guide 34, tal como a 

Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 é também um guia utilizado para testar a competência e usa 

igualmente o termo acreditação já familiar aos laboratórios. É por vezes indicado que este Guia 

possui muito poucos parágrafos sobre medições, sendo portanto necessário que todos os requisitos 

sobre medições presentes na Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 sejam cumpridos [31].  

 

 Na tabela 1, são apresentados os requisitos da ISO Guide 34 e a sua correspondência aos 

requisitos da Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005. 
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Tabela 1: Referências cruzadas entre a ISO Guide 34 e a Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005. 

Pontos da ISO Guide 
34 

Correspondência NP EN 
ISO/IEC 17025 Implementados Documentados Não 

documentados 
4.1-Requisitos do 
Sistema de qualidade  

4.2-Sistema da qualidade MQ; MAS 
Política da 
qualidade 

  

4.2-Organização e 
gestão 

4.1-Organização INSA-IM01 
INSA-IM21 

  

4.3-Documentos e 
controlo de informação 

4.3-Controlo de 
documentos 

INSA-PG01 
INSA-IM01 

  

4.4-Análise de 
consultas, propostas e 
contratos 

4.4-Análise de consultas, 
propostas e contratos 

INSA-PG02   

4.5-Uso de 
colaboradores 

4.5-Subcontratação de 
ensaios e calibrações 

INSA-PG03   

4.6-Aquisição de 
produtos e serviços 

4.6-Aquisição de produtos 
e serviços 

INSA-PG04 
INSA-IM54 
CSAN-IM16 

  

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

  

4.8-Controlo de 
materiais de referência 
não-conformes 

4.9-Controlo de trabalhos 
de ensaio e/ou calibração 
não-conformes 

INSA-PG07 
INSA-IM08 

  

4.9-Acções correctivas 4.11-Acções correctivas INSA-PG07 
INSA-IM13 

  

4.10-Acções 
preventivas 

4.12-Acções preventivas INSA-PG07 
INSA-IM13 

  

4.11-Registos 4.13-Controlo de registos INSA-PG01 
INSA-IM01 
SNBN-IM01 
SNBN-IM62 
SNBN-IM63 
SNBN-IM64 
Cadernos de 
resultados 

  

4.12-Auditorias internas 4.14-Auditorias internas INSA-PG08 
INSA-IM06 

  

4.13-Revisão pela 
gestão 

4.15-Revisão pela gestão -  Revisões pela 
gestão 

5.1-Gestão pessoal e 
treino 

- -  Gestão de equipa 
e treino 

5.2-Colaboradores 5.2-Pessoal INSA-IM22 
CSAN-IM14 
INSA-IM24 
CSAN-IM15 
CSAN-IM08 
CSAN-IM17 
CSAN-IT08 

  

5.3-Plano de produção - -  Plano de 
preparação da 
amostra 

5.4-Controlo de 
produção 

- -  Controlo de 
produção 

5.5-Ambiente  5.3-Instalações e 
condições ambientais 

SNCE-IM02 
CSAN-PE01 
CSAN-IT13 
CSAN-IM10 
MAS/CSAN 

  

5.6-Manuseamento de 
material e 
armazenamento 

5.8-Manuseamento dos 
itens a ensaiar ou calibrar 

CSAN-PE09 
CSAN-IM03 

  

5.7-Serviço pós-
distriuição 

- -  Serviço pós-
distribuição 

5.8-Preparação de 
material 

5.7-Amostragem CSAN-IM01 
CSAN-IM22 
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5.9-Avaliação da 
homogeneidade e 
estabilidade 

- - P0SNMR-PE01 
P0SNMR-PE02 

 

5.10-Métodos de ensaio 5.4-Métodos de ensaio e 
calibração, e validação de 
métodos 

INSA-IT02 
CSAN-PE06 
INSA-IM50 
CSAN-PE07 
SNCE-PE07 
SNBN-IT32 
SNBN-IT33 

P0SCNE-PE10 
P0SNCE-PE11 
P0SNCE-PE12 
P0SNCE-PE13 

Humidade; 
Acidez; 
Gordura; 

5.11-Equipamento de 
medição 

5.5-Equipamento INSA-IT08 
INSA-IM57 
INSA-IM40 
CSAN-IM05 
INSA-IM41 
CSAN-IM07 
INSA-IM55  
CSAN-IT05 
INSA-IM56 
CSAN-IT10 
CSAN-IT14 
SNCE-IT02 
SNCE-IT08 
SNCE-IT20 

  

5.12-Rastreabilidade e 
validação 

5.4-Métodos de ensaio e 
calibração, e validação de 
métodos  
5.6-Rastreabilidade das 
medições 

INSA-IM53   

5.13-Avaliação de 
registos 

5.4-Métodos de ensaio e 
calibração, e validação de 
métodos 
5.5-Equipamento 

INSA-IT02 
CSAN-PE06 
INSA-IM50 
CSAN-PE07 

  

5.14-Caracterização - -  Caracterização  
5.15-Atribuição de 
valores de propriedade 
e de incertezas 

5.4-Métodos de ensaio e 
calibração, e validação de 
métodos 
5.10-Apresentação de 
resultados 

INSA-IT03  
SNCE-IM101 

  

5.16-Certificados e 
informação para 
utilizadores  

- -  Certificado e 
informação 
para clientes 

 

 

 Os termos “documentação” e “implementação” de documentos têm significados diferentes. 

Quando se refere a um documento “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 dos documentos 

implementados no laboratório. Quando se menciona que um documento está “documentado” 

significa que o documento ainda não existia e foi elaborado, para de seguida ser implementado. Já 

quando se fala em documento “não documentado”, é porque o documento ainda não foi elaborado. 

 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 estão documentados e que ainda não foram implementados. 
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2. ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS DO TRABALHO 

 

 O conhecimento da NP EN ISO/IEC 17025:2005 e particularmente da ISO Guide 34, foi útil 

para a realização deste trabalho no que diz respeito aos ensaios fundamentais a realizar na 

preparação de materiais de referência. 

 

 O principal objectivo deste trabalho consistiu na elaboração de procedimentos e ensaios 

adequados de homogeneidade e estabilidade para a caracterização de dois tipos de alimentos, 

nomeadamente leite em pó e sopa líquida em pacote, como matrizes para a preparação de materiais 

de referência de diversos macroconstituintes: humidade, cinza, proteína, gordura e acidez.  

 

 A escolha do alimento leite em pó como possível matriz para material de referência deveu-se 

ao facto de ser uma matriz conhecida e estudada a nível de outros parâmetros, sendo que neste 

trabalho foi estudada a homogeneidade e a estabilidade de modo a saber se o leite em pó é ou não 

viável como material de referência quanto ao estudo dos macroconstituintes mencionados. A matriz 

sopa líquida em pacote foi escolhida por ser uma nova matriz para a análise dos macroconstituintes, 

a fim de saber se é ou não uma boa matriz para material de referência. 

 

 A escolha dos macroconstituintes residiu no facto deste trabalho ter sido realizado no 

Laboratório de Bromatologia e Nutrição onde são feitas análises usando técnicas correntes para 

estudo da composição centesimal e valor nutricional dos alimentos, ou seja, a nível de 

macroconstituintes. 

 

 Para o ensaio de estabilidade, as temperaturas foram escolhidas no âmbito da caracterização 

das amostras e de modo a conhecer o comportamento das mesmas quando submetidas a diferentes 

variações de temperatura. 

 

 Com estes ensaios foi possível concluir sobre a homogeneidade de cada macroconstituinte 

analisado nas duas amostras e sobre a estabilidade de cada macroconstituinte quando sujeitos a 

uma determinada temperatura durante um dado período de tempo. 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1 Plano de amostragem 

 

 Para a amostra leite em pó foi efectuada uma “pool”, ou seja, foram misturados dois lotes 

diferentes no mesmo recipiente e separaram-se em 22 amostras para posterior estudo de 

homogeneidade e estabilidade. 

 No caso da sopa em pacote, apenas foi utilizado um lote do qual foram retirados vários 

pacotes para análise dos vários macroconstituintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Diagrama do plano de amostragem. 

 

3.2 Procedimentos de ensaio 

 

 Para a amostra leite em pó, foram separadas e embaladas pequenas porções a partir da pool, 

enquanto que para a amostra sopa em pacote, as pesagens foram efectuadas directamente do 

pacote. 

 

 Desta forma, uma vez embalado o material em unidades individuais, é essencial testar um 

número representativo das mesmas para assegurar que o material é homogéneo entre as várias 

unidades. Isto é, o valor de propriedade medido numa porção do lote é comparável a qualquer outra 

parte do lote dentro dos limites de incerteza aceitáveis. 

 Para materiais sólidos (por exemplo pós e grânulos) é normalmente necessário estabelecer a 

homogeneidade entre e dentro das respectivas unidades. Em geral, é importante usar um método 

analítico ou procedimento que tenha uma boa precisão intermédia (repetibilidade). Contudo, 

resultados altamente precisos obtidos na produção não é essencial, uma vez que o objectivo deste 

estudo é avaliar a diferença dos valores de propriedade entre as várias unidades. 

Amostras 

Sopa em 
pacote 

Lote A 

Leite 
em pó 

Lote A Lote B 

“Pool” 
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 Após os ensaios de homogeneidade colocaram-se as diversas amostras a diferentes 

temperaturas por determinados períodos de tempo, a fim de verificar se há ou não alteração do teor 

dos vários macroconstituintes ao longo do tempo. 

 

3.2.1 Amostra leite em pó 

 

 Os procedimentos para a realização dos ensaios de homogeneidade e estabilidade foram 

definidos e realizados ao longo do trabalho experimental, e os procedimentos e métodos utilizados 

para a análise dos vários macroconstituintes foram os disponíveis no laboratório.  

 Os macroconstituintes analisados nesta matriz foram respectivamente humidade, cinza, 

proteína, matéria gorda e acidez. 

 

3.2.1.1 Ensaio de homogeneidade 

 

 Este ensaio destina-se a avaliar se a homogeneidade da amostra dentro e entre saquetas, 

com o objectivo de saber se a matriz estudada é ou não viável como material de referência para um 

determinado parâmetro. 

 

3.2.1.1.1 Reagentes 

 

� Leite em pó 

 

3.2.1.1.2 Material e equipamento 

 

� Papel de alumínio. 

� Balança Sartorius. 

 

3.2.1.1.3 Preparação da amostra 

 

1. Foi efectuada uma “pool” da amostra, e para tal, misturou-se dois lotes de leite em pó e 

homogeneizou-se o leite numa cápsula. 

2. Subdividiu-se o leite em pó em 22 saquetas com uma quantidade de 50g. 

3. Procedeu-se à análise dos vários macroconstituintes, sendo que para o ensaio de 

homogeneidade foram utilizadas 6 saquetas: 5 para o estudo entre saquetas, e uma para o estudo 

dentro da saqueta. As restantes saquetas (16) foram guardadas para o ensaio de estabilidade. 

 

3.2.1.1.4 Resultados 

 

 Para o tratamento de resultados utilizou-se o método estatístico ANOVA, disponível na 

análise de dados de suporte informático SPSS. 
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 Os resultados permitem concluir sobre a homogeneidade da amostra. 

 

3.2.1.2 Ensaio de estabilidade 

 

 Este ensaio destina-se a avaliar a estabilidade das amostras quando colocadas a diferentes 

temperaturas, com o objectivo de saber se a matriz estudada é ou não estável e qual a melhor 

temperatura para a matriz ser armazenada. 

 

3.2.1.2.1 Reagentes 

 

� Leite em pó 

 

3.2.1.2.2 Material e equipamento 

 

� Papel de alumínio. 

� Balança Sartorius. 

� Estufa a 40ºC. 

� Câmara frigorifica a 5ºC. 

� Câmara congeladora a -20ºC. 

 

3.2.1.2.3 Preparação da amostra 

 

1. Das 16 saquetas, colocaram-se 4 saquetas à temperatura de 40ºC na respectiva estufa, 4 

saquetas à temperatura de 5ºC na câmara frigorífica a 5ºC, 4 saquetas à temperatura de -20ºC na 

câmara frigorífica a -20ºC e 4 saquetas à temperatura ambiente (T.A). 

2. Procedeu-se à análise dos vários macroconstituintes após 15 dias (para a temperatura de 

40ºC), e após 1, 3, 6 e 8 meses e meio de armazenamento (para as temperaturas de -20ºC, 5ºC e 

T.A.), sendo que apenas uma saqueta é utilizada quando passado o respectivo tempo de 

armazenamento. 

 

3.2.1.2.4 Resultados 

 

 O tratamento de resultados utilizado para verificar a estabilidade será o mesmo que se utiliza 

para o tratamento da homogeneidade. 

 Os resultados obtidos permitem concluir sobre a estabilidade da amostra. 
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Figura 7: Fluxograma relativo à realização dos dois ensaios necessários na produção de MR. 

 

3.2.1.3 Determinação dos macroconstituintes 

 

 Os procedimentos para a análise dos vários macroconstituintes foram baseados em normas 

específicas para leites e produtos lácteos. 

 Todas as determinações foram efectuadas em duplicado em cada saqueta utilizada tanto 

para o ensaio de homogeneidade como para o ensaio de estabilidade. Para o ensaio de 

homogeneidade dentro da mesma saqueta foram realizadas cinco réplicas para cada determinação. 

 

3.2.1.3.1 Ensaio para a determinação da humidade 

 

 O procedimento foi baseado na NP – 1088:1982 [15]. 

 O método utilizado para a determinação do teor de humidade foi o de secagem em estufa a 

101ºC ± 5ºC, até obtenção do mínimo de massa (geralmente utilizado em leites e produtos lácteos). 

Este método envolve a medição da massa eliminada devido à evaporação da água à ou perto da 

temperatura de ebulição [18, 23]. É um procedimento com boa reprodutibilidade (método clássico), no 

entanto, exige um grande trabalho manual, devido às diversas pesagens que são necessárias 

efectuar até estabilização do peso final. 

 

3.2.1.3.1.1 Reagentes 

 

�  Saqueta de leite em pó 

 

3.2.1.3.1.2 Material e equipamento 

 

 O material de laboratório utilizado neste ensaio foi: 

 

Leite em pó 

Ensaio de 
homogeneidade 

Ensaio de 
estabilidade 

6 
Saquetas 

4 
Saquetas 

4 
Saquetas 

4 
Saquetas 

4 
Saquetas 

40ºC -20ºC 5ºC T.A 
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� Balança analítica Metler Toledo AG245 com resolução de 0,0001g; 

� Cápsulas de níquel com 60 a 80 mm de diâmetro e cerca de 25 mm de altura munida de tampa 

facilmente removível; 

� Excicador, com sílica ou outra substância excicante equivalente; 

� Estufa eléctrica Heraeus regulável a 101ºC ± 5ºC. 

 

3.2.1.3.1.3 Preparação da amostra 

 

 A amostra foi pré-embalada aquando do ensaio de homogeneidade. 

 

3.2.1.3.1.4 Procedimento experimental 

 

1. Colocaram-se as cápsulas durante ± 1h na estufa a 101ºC ± 5ºC com o cuidado de colocar a 

tampa de lado. Arrefeceram-se em excicador e pesaram-se (m0).  

2. Em cada cápsula, pesaram-se aproximadamente 2g de amostra.  

3. Taparam-se as cápsulas e pesaram-se. 

4. Colocaram-se as cápsulas durante ± 2h na estufa a 101ºC ± 5ºC colocando a tampa de lado. 

5. Arrefeceram-se em excicador e pesaram-se.  

6. Colocaram-se novamente as cápsulas na estufa durante ± 1h. Arrefeceram-se e pesaram-se. 

Repetiram-se as secagens e pesagens sucessivas até que a massa aumentasse, considerando neste 

caso a menor massa (m2). 

 

3.2.3.1.1.5 Resultados 

 

 O teor de humidade vem expresso em gramas por 100g de amostra e é calculado por: 

 

100
)(

)(

01

21
x

mm

mm

−

−
      (1) 

 

Sendo: 

 

 m0 – a massa, em gramas, da cápsula e respectiva tampa após secagem e arrefecida em 

excicador; 

  m1 – a massa, em gramas, da cápsula e respectiva tampa contendo a toma de amostra; 

 m2 – a massa, em gramas, da cápsula e respectiva tampa contendo a toma de amostra após 

secagem e arrefecida em excicador. 

 

3.2.3.1.1.6 Apresentação dos Resultados 

 

 Os resultados são apresentados com aproximação às décimas. 
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3.2.3.1.2 Ensaio para a determinação da cinza total 

 

 O procedimento foi efectuado segundo o descrito no procedimento interno do laboratório 

SNBN-IT32_03 [14]. 

 A cinza de um alimento é o resíduo inorgânico restante após incineração da matéria orgânica. 

O método geral para a determinação da cinza total envolve a pesagem de 5g de amostra num 

cadinho de porcelana que foi previamente colocado na mufla e arrefecido antes da respectiva 

pesagem. Há duas vias de incineração possíveis para a quantificação da cinza total: incineração via 

seca e incineração via húmida [18, 23].  

 A via utilizada para a determinação foi a da incineração via seca em mufla a 525ºC ± 25ºC. 

Nesta via, o alimento é incinerado num cadinho de porcelana (geralmente utilizada em leites e 

produtos lácteos). A matriz é destruída por um prévio aquecimento suave debaixo de uma chama 

para carbonizar a amostra e de seguida incinerada durante um determinado período de tempo na 

mufla a uma temperatura de 500-550ºC até que um resíduo branco seja produzido.  

 

3.2.3.1.2.1 Reagentes  

 

� Saqueta de leite em pó 

 

3.2.3.1.2.2 Material e equipamento 

 

 O material de laboratório utilizado neste ensaio foi: 

 

� Balança analítica Metler Toledo AG245 com resolução de 0,0001g; 

� Banho de areia; 

� Bico de Busen; 

� Cadinhos de porcelana; 

� Excicador, com sílica ou outra substância excicante equivalente; 

� Mufla eléctrica Heraeus regulável a 525ºC ± 25ºC. 

 

3.2.3.1.2.3 Preparação da amostra 

 

 A amostra foi pré-embalada aquando do ensaio de homogeneidade. 

 

3.2.3.1.2.4 Procedimento experimental 

 

1. Colocaram-se os cadinhos a calcinar durante ± 1h na mufla a 525ºC ± 25ºC. Arrefeceram-se 

em excicador e pesaram-se (m0).  

2. Em cada cadinho, pesaram-se aproximadamente 5g de amostra (m1). 



30 

3. Carbonizaram-se lentamente os cadinhos em banho de areia regulado ou em bico de busen 

evitando perdas de amostra. Considerou-se a operação finalizada quando se deixaram de observar 

fumos brancos. 

4. Calcinaram-se os cadinhos na mufla à temperatura que não excedesse os 550ºC até que 

ficassem isentos de carvão (cinza branca ou ligeiramente acinzentada), durante aproximadamente 20 

horas. 

5. Arrefeceram-se em excicador e pesaram-se.  

6. Colocaram-se novamente os cadinhos na mufla durante mais 2h. Arrefeceram-se e pesaram-

se. Repetiram-se as operações de calcinação e pesagem até peso constante (m2).  

 

3.2.3.1.2.5 Resultados 

 

 O teor de cinza é expresso em gramas por 100g de amostra e é calculado por: 
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Sendo: 

 

  m0 – a massa, em gramas, do cadinho depois de arrefecido em excicador; 

  m1 – a massa, em gramas, do cadinho e amostra; 

 m2 – a massa, em gramas, do cadinho e resíduo final de incineração depois de arrefecido em 

excicador. 

 

3.2.3.1.2.6 Apresentação dos Resultados 

 

 Os resultados são apresentados com aproximação às centésimas. 

 

3.2.3.1.3 Ensaio para a determinação do azoto total 

 

 O procedimento foi seguido conforme o indicado no procedimento interno do laboratório 

SNBN-IT33_03, que consiste numa adaptação da NP-1988:1991 [13]. 

 O método utilizado para a determinação do azoto foi o método de Kjeldahl (método mais 

usado em géneros alimentícios). Este método determina o azoto orgânico total, ou seja, o azoto 

proteico e não proteico. Porém, na maioria dos alimentos, o azoto não proteico representa uma 

fracção muito baixa do azoto total podendo ser ignorado. Para converter o azoto total em proteína, 

deve-se multiplicar a percentagem de azoto obtida por um factor arbitrário, sendo 6,38 para leites e 

produtos lácteos [19]. 

 Numa primeira fase do processo, uma determinada quantidade de alimento é mineralizada a 

quente pelo efeito combinado de ácido sulfúrico concentrado e de uma mistura catalizadora (K2SO4 e 
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CuSO4x5H2O). Na segunda fase, o amoníaco do sal (NH3) é libertado pela acção de uma solução de 

hidróxido de sódio (NaOH 40%), e arrastado por uma corrente de vapor de água. De seguida, é 

recolhido numa solução de ácido bórico (H3BO3 4%). Por fim, na terceira e última fase, o amoníaco é 

titulado com uma solução de ácido clorídrico (HCl) ou de ácido sulfúrico (H2SO4) 0,1N na presença de 

indicador (fenolftaleína para leites e derivados) [19]. 

 

3.2.3.1.3.1 Reagentes 

 

�  Saqueta de leite em pó. 

� Água destilada de grau 2, ou de qualidade equivalente. 

� Ácido sulfúrico 95-98% concentrado (H2SO4 - ρ20 = 1,84 g/cm3) (com medidor automático de 

25ml).  

� Mistura catalizadora: disponível no comércio sob a forma de pastilhas com a seguinte 

composição: 3,5g K2SO4 + 0,4g CuSO4 5H2O. 

� Solução de ácido bórico, a 4% (m/v): pesar 40g de ácido bórico, adicionar H2O e transferir para 

um balão de 1L. Completar o volume. 

� Solução de hidróxido de sódio a 40% (m/m) ou 40% (m/v).  

� Solução de HCl 0,1N ou H2SO4 0,1N.  

� Vermelho de metilo. 

� Azul de bromotimol. 

� Verde de bromocresol. 

� Etanol a 95% (v/v). 

� Triptofano (98,5%) (C11H12N2O2) (PM 204,2 g/mole) ou hidrocloreto de lisina (C6H15ClN2O2) (PM 

182,65 g/mol). 

� Sulfato de amónio (99,5%) (NH4)2SO4  (PM 132,13 g/mole). 

� Solução de (NH4)2SO4 1,2% (m/v): pesar 6,0800g de (NH4)2SO4 previamente seco em estufa 

eléctrica a 100ºC durante 4 horas, adicionar H2O e transferir para um balão de 500 ml. Completar o 

volume. Guardar no frigorífico (2ºC - 8ºC). 

� Solução de indicador do pH: dissolveram-se 0,01g de vermelho de metilo, 0,02g de azul de 

bromotimol e 0,06g de verde de bromocresol em álcool etílico a 95% (v/v) e completou-se o volume 

de 100 ml. A solução deve conservar-se ao abrigo da luz em local fresco. 

� Soluções padrão de pH 4,0 e 7,0. 

 

3.2.3.1.3.2 Material e equipamento 

 

 O material de laboratório utilizado neste ensaio foi: 

 

� Balança analítica Metler Toledo AG245 com resolução de 0,0001g; 

� Equipamento Tecator Kjeltec Foss; 

� Agitador magnético e barras de agitação; 
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� Bureta de 25 ml graduada em centésimos; 

� Frascos de erlenmeyer de 300 ml; 

� Tubos de digestão de 250 ml (tubos de Kjeldahl); 

� Aparelho de pH Metrohm; 

� Estufa eléctrica Heraeus a 101ºC ± 5ºC. 

 

3.2.3.1.3.3 Preparação da amostra 

 

 A amostra foi pré-embalada aquando do ensaio de homogeneidade. 

 

3.2.3.1.3.4 Procedimento experimental 

 

Mineralização 

 

1. Pesaram-se cerca de 0,5g de amostra e cerca de 0,18g de triptofano ou cloreto de lisina para 

cada um dos tubos de Kjeldahl, devidamente identificados. 

2. A cada tubo, adicionaram-se duas pastilhas de mistura catalizadora. 

3. Adicionaram-se cuidadosamente, junto às paredes internas dos tubos 15ml de H2SO4 

concentrado através do medidor automático de 25 ml e misturou-se suavemente. 

4. Lavaram-se as paredes internas dos tubos com um pouco de água destilada, tendo sempre 

cuidado devido a ser uma reacção exotérmica. 

5. Colocaram-se os tubos a mineralizar na Unidade de Digestão e ligou-se o sistema. 

6. Aumentou-se a temperatura gradualmente, partindo de aproximadamente de 180ºC no início 

do processo, em 20ºC a 30ºC conforme o comportamento da amostra, até chegar aos 400ºC. 

7. Manteve-se esta temperatura durante ± 1h30, após obtenção de uma solução límpida verde. 

8. Deixaram-se arrefecer os tubos até temperatura ambiente. 

 

(Nota 1: o mineralizado depois de arrefecer pode apresentar a formação de cristais que devem ser 

dissolvidos com adição de um pequeno volume de H2O seguida de agitação e/ou aquecimento). 

 

Destilação 

 

1. Ligou-se a Unidade de Destilação do Sistema Tecator Kjeltec. 

2. Efectuou-se um ciclo de limpeza diário seleccionando o Programa P2. Este ciclo foi repetido 3 

vezes antes de se iniciar a destilação da amostra. 

3. Fez-se um branco de destilação e para tal, mediu-se 10ml de H2SO4 concentrado para um 

tubo de Kjeldahl. 

4. Adicionaram-se 6 gotas do indicador ao frasco de erlenmeyer que continha a solução 

receptora de ácido bórico e destilou-se conforme o Programa P1. 
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Condições do Programa P1: 

 

� Volume de água – 50ml 

� Volume de solução de ácido bórico 4% – 50ml 

� Volume de solução de hidróxido de sódio 40% – 50ml 

� Mode: SAFE 

� Tempo de destilação – 5 minutos 

 

5. Terminada a destilação, retirou-se o erlenmeyer com o destilado, e lavaram-se com água 

destilada os tubos que estiveram em contacto com o destilado.  

6. Mediu-se 10ml de H2SO4 concentrado e 10ml da solução de sulfato de amónio para um tubo 

de Kjeldahl. 

7. Adicionaram-se 6 gotas do indicador ao frasco de erlenmeyer que continha a solução 

receptora de ácido bórico e destilou-se conforme o Programa 1.  

8. Terminada a destilação, retirou-se o erlenmeyer com o destilado, e lavaram-se com água 

destilada os tubos que estiveram em contacto com o destilado. 

9. Destilaram-se as amostras e o triptofano nas mesmas condições anteriores. 

 

Titulação 

 

1. Titulou-se o branco e as amostras com a solução de ácido 0,1N até pH (3,9 ± 0,1), medido 

por potenciómetro. 

2. Registaram-se os volumes de ácido gasto na titulação das amostras e do branco de 

destilação. 

3. Terminado o ensaio eliminaram-se os resíduos respectivos, e passou-se o material sujo por 

água da torneira para depois ser lavado. 

 

3.2.3.1.3.5 Resultados 

 

 O teor de azoto é expresso em gramas por 100g de amostra e é calculado por. 

 

100
)(14,0

01
x

m

VVx −
      (3) 

 

Sendo: 

 

  V1 – o volume, em mililitros, da solução de ácido 0,1N gasta na titulação da amostra; 

 V0 – o volume, em mililitros da solução de ácido 0,1N gasta na titulação do branco de 

destilação; 

 m – a massa, em gramas, da toma de amostra. 
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 O teor de proteína é calculado multiplicando a percentagem de azoto por 6,38. 

 

3.2.3.1.3.6 Apresentação dos Resultados 

 

 Os resultados são apresentados com aproximação às milésimas para o azoto e com 

aproximação às décimas para a proteína. 

 

3.2.3.1.4 Ensaio para a determinação da matéria gorda 

 

 O método de Gerber foi o utilizado para a quantificação da gordura no leite em pó 

(geralmente usado em leite e produtos lácteos). É um método volumétrico que envolve a dissolução 

da amostra em ácido sulfúrico e a separação da matéria gorda por centrifugação realizada num tubo 

de vidro designado de butirómetro (NP – 965:1973) [17]. Existe um butirómetro adequado para cada 

tipo de produto com uma escala diferente, sendo que o utilizado para leites e derivados tem uma 

escala até 8%. A gordura presente no leite encontra-se em forma de emulsão de óleo e água, 

rodeada por um filme proteico. Este filme é rompido através do tratamento com ácido sulfúrico a 90-

91%. É utilizado também álcool isoamílico que serve para facilitar a separação da gordura e reduzir o 

efeito da carbonização do ácido sulfúrico sobre ela [19]. 

 

3.2.3.1.4.1 Reagentes 

 

�  Saqueta de leite em pó. 

� Água destilada de grau 2, ou qualidade equivalente. 

� Ácido sulfúrico 90-91% (H2SO4 - ρ20 = 1.81 g/cm3) (com medidor automático de 10ml). 

� Álcool isoamílico (com medidor automático de 1ml). 

 

3.2.3.1.4.2 Material e equipamento 

 

 O material de laboratório utilizado neste ensaio foi: 

 

� Balança analítica Metler Toledo AG245 com resolução de 0,0001g; 

� Copos de 50 ml; 

� Balões de 50 ml; 

� Varetas de vidro; 

� Funis de vidro; 

� Rolhas; 

� Pipetas de 11 ml; 

� Centrífuga de Gerber; 

� Butirómetro. 

 



35 

3.2.3.1.4.3 Preparação da amostra 

 

 Não foi necessário preparação da amostra, uma vez que se tratava de leite em pó. 

 

3.2.3.1.4.4 Procedimento experimental 

 

1. Em cada copo, pesaram-se cerca de 5g de amostra. 

2. Dissolveu-se com água previamente aquecida até a amostra não ficar granulada. 

3. Transferiram-se as soluções para os balões de 50 ml e completou-se com água destilada. 

4. Para cada butirómetro pipetaram-se 11 ml da respectiva solução, 10 ml de ácido sulfúrico 

através do medidor automático de 10 ml e 1 ml de álcool isoamílico através do medidor automático de 

1 ml. 

5. Fecharam-se os butirómetros com rolha própria, e agitaram-se vigorosamente, com os 

butirómetros protegidos por um pano grosso (reacção exotérmica), ate se obter uma mistura 

homogénea. 

6. Centrifugaram-se a aproximadamente 1020 rpm a 60ºC-70ºC durante 5min. 

7. Leram-se os resultados no menisco superior, com os butirómetros posicionados na vertical 

depois de ajeitada a rolha, de modo a que o plano inferior da coluna da gordura coincidisse com uma 

divisão da escala. 

 

3.2.3.1.4.5 Resultados 

 

 O teor de matéria gorda é expresso em gramas por 100g de amostra e é calculado por:  

 

100x
C

A
      (4) 

Sendo:  

 

 A – Leitura do butirómetro; 

 C – Concentração da solução. 

 

3.2.3.1.4.6 Apresentação dos Resultados 

 

 Os resultados são apresentados com aproximação às décimas. 

 

3.2.3.1.5 Ensaio para a determinação da acidez 

 

 O procedimento foi baseado na NP – 1090:1980 [16]. 

 A acidez corresponde à neutralização dos ácidos livres presentes no alimento. O seu valor é 

determinado por titulação utilizando uma solução alcalina como titulante (NaOH 0,1N) até se atingir 
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um ponto de viragem dependendo do indicador seleccionado. O resultado pode ser expresso em 

termos de um ácido particular. Em leites e produtos lácteos, é expressa em gramas de ácido láctico 

por 100g de leite [18]. 

 

3.2.3.1.5.1 Reagentes 

 

� Leite em pó. 

� Água destilada de grau 2, ou qualidade equivalente. 

� Vermelho de metilo. 

� Azul de bromotimol. 

� Verde de bromocresol. 

� Etanol a 95%. 

� Solução de fenolftaleína (indicador): dissolver 0,01 g de vermelho de metilo, 0,02 g de azul de 

bromotimol e 0,06 g de verde de bromocresol em álcool etílico a 95% (v/v) e completar o volume de 

100 ml. A solução deve conservar-se ao abrigo da luz em local fresco. 

� Solução de hidróxido de sódio 0,1N. 

 

3.2.3.1.5.2 Material e equipamento 

 

 O material de laboratório utilizado neste ensaio foi: 

 

� Balança analítica Metler Toledo AG245 com resolução de 0,0001g; 

� Cápsulas de porcelana; 

� Varetas de vidro; 

� Pipetas de 10 ml; 

� Bureta de 25 ml graduada em centésimos. 

 

3.2.3.1.5.3 Preparação da amostra 

 

 A amostra foi pré-embalada aquando do ensaio de homogeneidade. 

 

3.2.3.1.5.4 Procedimento experimental 

 

1. Em cada cápsula, pesaram-se aproximadamente 1g de amostra (m1).  

2. Pipetaram-se 10ml de água destilada para ambas as cápsulas de porcelana já com a toma de 

amostra. 

3. Colocaram-se 6 gotas de fenolftaleína. 

4. Titulou-se com a solução de hidróxido de sódio 0,1N até obtenção de uma fraca coloração 

rósea, persistindo durante 5s. 

5. Registaram-se os volumes de hidróxido de sódio gasto na titulação. 
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3.2.3.1.5.5 Resultados 

 

 O teor de acidez é expresso em gramas por 100g de amostra e é calculado por: 

 

100
10

x
m

V
      (5) 

 

Sendo: 

  m – a massa, em gramas, da toma de amostra; 

  V – o volume, em mililitros, da solução de hidróxido de sódio 0,1N gasta na titulação. 

 

3.2.3.1.5.6 Apresentação dos Resultados 

 

 Os resultados são apresentados com aproximação às centésimas. 

 

3.2.2 Amostra sopa em pacote 

 

 Os procedimentos para a realização dos ensaios de homogeneidade e estabilidade foram 

executados ao longo do trabalho experimental e os procedimentos e métodos utilizados para a 

análise dos vários macroconstituintes foram os disponíveis no laboratório.  

 Os macroconstituintes analisados nesta matriz foram humidade, cinza, proteína e gordura 

total. 

 

3.2.2.1 Ensaio de homogeneidade 

 

 Este ensaio destina-se a avaliar se a homogeneidade da amostra dentro e entre pacotes, com 

o objectivo de saber se a matriz estudada é ou não viável como material de referência para um 

determinado parâmetro. 

 

3.2.2.1.1 Reagentes 

 

� Pacotes de sopa 

 

3.2.2.1.2 Preparação da amostra 

 

 Foram utilizados cinco pacotes de sopa e para este ensaio e para cada um procedeu-se à 

análise dos vários macroconstituintes. A sopa foi previamente triturada (devido a não estar bem 

homogeneizada) e transferida para dentro de um frasco de vidro para posterior análise. 
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3.2.2.1.3 Resultados 

 

 Para o tratamento de resultados utilizou-se o método estatístico ANOVA, disponível na 

análise de dados de suporte informático SPSS. 

 Os resultados permitem concluir sobre a homogeneidade da amostra. 

 

3.2.2.2 Ensaio de estabilidade 

 

 Este ensaio destina-se a avaliar a estabilidade das amostras quando colocadas a diferentes 

temperaturas, com o objectivo de saber se a matriz estudada é ou não estável e qual a melhor 

temperatura para a matriz ser armazenada. 

 

3.2.2.2.1 Reagentes 

 

� Pacotes de sopa 

 

3.2.2.2.2 Material e equipamento 

 

� Tubos “Disposable” de 50ml. 

� Estufa a 40ºC. 

� Câmara congeladora a -20ºC. 

� Câmara congeladora a -80ºC. 

 

3.2.2.2.3 Preparação da amostra 

 

1. Abriram-se 5 pacotes de sopa os quais foram triturados e invertidos para 15 tubos 

“Disposable” de 50 ml (1 pacote para 3 tubos). 

2. Colocaram-se os 15 tubos às temperaturas de 40ºC, -20ºC e -80ºC (3 tubos para a 

temperatura de 40ºC e 6 tubos para a temperatura de -20ºC e 6 tubos para as temperatura de -80ºC) 

para posterior estudo dos macroconstituintes após 15 dias (para a temperatura de 40ºC), e após 1 e 3 

meses de armazenamento (para as temperaturas de -20ºC e -80ºC), sendo que somente 2 tubos 

foram utilizados para todas as determinações quando passado o respectivo tempo de 

armazenamento. 

 

3.2.2.2.4 Resultados 

 

 O tratamento de resultados utilizado para verificar a estabilidade será o mesmo que se utiliza 

para o tratamento da homogeneidade. 

 Os resultados permitem concluir sobre a estabilidade da amostra. 
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Figura 8: Fl uxograma relativo à realização dos dois ensaios necessários na produção de MR. 

 

3.2.2.3 Determinação dos macroconstituintes 

 

 Não existem normas específicas para este tipo de produto pelo que, os procedimentos abaixo 

mencionados estão adaptados ao modo como têm sido realizados ao longo dos anos por pessoas 

com experiência. 

 Para o ensaio de homogeneidade, todas as determinações foram efectuadas em 

quadruplicado em cada pacote utilizado enquanto que, para o ensaio de estabilidade, as 

determinações foram efectuadas em duplicado para cada 2 tubos utilizados. 

 

3.2.2.3.1 Ensaio para a determinação da humidade 

 

 O método utilizado neste ensaio foi o mesmo do que para a matriz anterior. No entanto, 

devido à elevada incidência de água com tendência a difundir-se na parte central da amostra que 

pode dar lugar a uma zona exterior mais seca dificultando a sua determinação, é necessário distribuir 

uniformemente a amostra sob uma camada de areia da praia purificada. A areia tem como função a 

homogeneização da amostra, assim como evitar perdas e degradação da mesma. 

 Todos os produtos com elevado teor de água, gordurosos ou xaroposos devem ser secos 

previamente em banho-maria para secar a água que é adicionada à amostra para facilitar a sua 

homogeneização. 

 

3.2.2.3.1.1 Reagentes 

 

� Sopa. 

� Areia da praia purificada. 

 

 

Ensaios 
realizados 

Ensaio de 
homogeneidade 

Ensaio de 
estabilidade 

40ºC -20ºC -80ºC 

3 tubos  
“Disposable” 

6 tubos 
“Disposable” 

6 tubos 
“Disposable” 

5 pacotes 
de sopa 

5 pacotes 
de sopa 
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3.2.2.3.1.2 Material e equipamento 

 

 O material de laboratório utilizado neste ensaio foi: 

 

� Balança analítica Metler Toledo AG245 com resolução de 0,0001g; 

� Cápsulas de níquel com 60 a 80 mm de diâmetro e cerca de 25 mm de altura munida de tampa 

facilmente removível; 

� Varetas; 

� Excicador, com sílica ou outra substância excicante equivalente; 

� Estufa eléctrica Heraeus regulável a 101ºC ± 5ºC. 

� Trituradora. 

 

3.2.2.3.1.3 Preparação da amostra 

 

 A amostra foi triturada, uma vez que não estava bem homogeneizada dentro do pacote. 

 

3.2.2.3.1.4 Procedimento experimental 

 

1. Colocaram-se as cápsulas já com a areia (quantidade de modo a cobrir o fundo da cápsula) e 

com a vareta durante ± 1h na estufa a 101ºC ± 5ºC com o cuidado de colocar a tampa de lado. 

Arrefeceram-se em excicador e pesaram-se (m0).  

2. Em cada cápsula, pesaram-se aproximadamente de 5g de amostra (m1).  

3. Taparam-se as cápsulas e pesaram-se. 

4. Homogeneizaram-se as amostras com a ajuda da vareta e de água destilada. 

5. Evaporou-se o excesso de água em banho de água fervente até as amostras ficarem bem 

secas. 

6. Colocaram-se as cápsulas durante ± 2h na estufa a 101ºC ± 5ºC colocando a tampa de lado. 

7. Arrefeceram-se em excicador e pesaram-se.  

8. Colocaram-se novamente as cápsulas na estufa durante ± 1h. Arrefeceram-se e pesaram-se. 

Repetiram-se as secagens e pesagens sucessivas até que a massa aumentasse, considerando neste 

caso a menor massa (m2). 

 

3.2.2.3.1.5 Resultados 

 

 O teor de humidade é expresso em gramas por 100g de amostra e é calculado da mesma 

forma que para o leite em pó, pela equação (1). 

 

3.2.2.3.1.6 Apresentação dos Resultados 

 

 Os resultados são apresentados com aproximação às décimas. 
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3.2.2.3.2 Ensaio para a determinação da cinza total 

 

 A via utilizada para a determinação da cinza total na sopa foi o da incineração via seca. 

Devido à elevada quantidade de água presente na amostra, é necessário evaporar o excesso de 

água num banho de água fervente após pesagem da amostra no cadinho. 

 

3.2.2.3.2.1 Reagentes  

 

� Sopa 

 

3.2.2.3.2.2 Material e equipamento 

 

 O material de laboratório utilizado neste ensaio foi: 

 

� Balança analítica Metler Toledo AG245 com resolução de 0,0001g; 

� Banho de areia; 

� Bico de Busen; 

� Cadinhos de porcelana; 

� Excicador, com sílica ou outra substância excicante equivalente; 

� Mufla eléctrica Heraeus regulável a 525ºC ± 25ºC. 

 

3.2.2.3.2.3 Preparação da amostra 

 

 A amostra foi triturada, uma vez que não estava bem homogeneizada dentro do pacote. 

 

3.2.2.3.2.4 Procedimento experimental 

 

1. Colocaram-se os cadinhos a calcinar durante ± 1h na mufla a 525ºC ± 25ºC. Arrefeceram-se 

em excicador e pesaram-se (m0).  

2. Em cada cadinho, pesaram-se aproximadamente 5g de amostra (m1). 

3. Evaporou-se o excesso de água em banho de água fervente até à secura. 

4. Carbonizaram-se lentamente os cadinhos em banho de areia regulado ou em bico de busen 

evitando perdas de amostra. Considerou-se a operação finalizada quando se deixaram de observar 

fumos brancos. 

5. Calcinaram-se os cadinhos na mufla à temperatura que não excedesse os 550ºC até que 

ficassem isentos de carvão (cinza branca ou ligeiramente acinzentada), durante aproximadamente 20 

horas. 

6. Arrefeceram-se em excicador e pesaram-se.  
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7. Procedeu-se à lexiviação – colocou-se o bico do esguicho de água junto à parede dos 

cadinhos e colocou-se uma quantidade de água mínima com o cuidado de não fazer saltar cinza e 

agitaram-se os cadinhos. 

8. Colocaram-se novamente os cadinhos na mufla durante mais 2h. Arrefeceram-se e pesaram-

se. Repetiram-se as operações de calcinação e pesagem até peso constante (m2).  

 

3.2.2.3.2.5 Resultados 

 

 O teor de cinza é expresso em gramas por 100g de amostra e é calculado da mesma forma 

que para o leite em pó, pela equação (2). 

 

3.2.2.3.2.6 Apresentação dos Resultados 

 

 Os resultados são apresentados com aproximação às centésimas. 

 

3.2.2.3.3 Ensaio para a determinação do azoto total 

 

 O método de Kjeldahl também foi o utilizado para a determinação do azoto total na sopa 

sendo que, para converter o azoto total em proteína, a percentagem de azoto é multiplicada por um 

factor arbitrário de 6,25.  

 Na terceira e última fase do processo, o amoníaco é titulado com uma solução de ácido 

clorídrico (HCl) ou de ácido sulfúrico (H2SO4) 0,1N na presença de indicador (Tashiro). 

 

3.2.2.3.3.1. Reagentes 

 

� Sopa. 

� Água destilada de grau 2, ou de qualidade equivalente. 

� Ácido sulfúrico 95-98% concentrado (H2SO4 - ρ20 = 1,84 g/cm3) (com medidor automático de 

25ml).  

� Mistura catalizadora: disponível no comércio sob a forma de pastilhas com a seguinte 

composição: 3,5g K2SO4 + 0,4g CuSO4 5H2O. 

� Solução de ácido bórico, a 4% (m/v): pesar 40g de ácido bórico, adicionar H2O e transferir para 

um balão de 1L. Completar o volume. 

� Solução de hidróxido de sódio a 40% (m/m) ou 40% (m/v).  

� Solução de HCl 0,1N ou H2SO4 0,1N.  

� Vermelho de metilo. 

� Azul-de-metileno. 

� Etanol a 95% (v/v). 

� Triptofano (98,5%) (C11H12N2O2) (PM 204,2 g/mole) ou hidrocloreto de lisina (C6H15ClN2O2) (PM 

182,65 g/mol). 
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� Sulfato de amónio (99,5%) (NH4)2SO4  (PM 132,13 g/mole). 

� Solução de (NH4)2SO4 1,2% (m/v): pesar 6,0800g de (NH4)2SO4 previamente seco em estufa 

eléctrica a 100ºC durante 4 horas, adicionar H2O e transferir para um balão de 500 ml. Completar o 

volume. Guardar no frigorífico (2ºC - 8ºC). 

� Solução de indicador do pH Tashiro: dissolveram-se 0,2 g de vermelho de metilo e 0,1 g de 

azul-de-metileno em álcool etílico a 95% (v/v) e completou-se o volume de 100 ml. A solução deve 

conservar-se ao abrigo da luz em local fresco. 

� Soluções padrão de pH 4,0 e 7,0. 

 

3.2.2.3.3.2 Material e equipamento 

 

 O material de laboratório utilizado neste ensaio foi: 

 

� Balança analítica Metler Toledo AG245 com resolução de 0,0001g; 

� Equipamento Tecator Kjeltec Foss; 

� Agitador magnético e barras de agitação; 

� Bureta de 25 ml graduada em centésimos; 

� Frascos de Erlenmeyer de 300 ml; 

� Tubos de digestão de 250 ml (tubos de Kjeldahl); 

� Aparelho de pH Metrohm; 

� Estufa eléctrica Heraeus a 101ºC ± 5ºC. 

 

3.2.2.3.3.3 Preparação da amostra 

 

 A amostra foi triturada, uma vez que não estava bem homogeneizada dentro do pacote. 

 

3.2.2.3.3.4 Procedimento experimental 

 

Mineralização 

 

1. Pesaram-se cerca de 1g de amostra e cerca de 0,18g de triptofano ou cloreto de lisina para 

cada um dos tubos de Kjeldahl, devidamente identificados. 

2. A cada tubo, adicionaram-se duas pastilhas de mistura catalizadora. 

3. Adicionaram-se cuidadosamente, junto às paredes internas dos tubos 15ml de H2 SO4 

concentrado através do medidor automático de 25 ml e misturou-se suavemente. 

4. Lavaram-se as paredes internas dos tubos com um pouco de água destilada, tendo sempre 

cuidado devido a ser uma reacção exotérmica. 

5. Colocaram-se os tubos a mineralizar na Unidade de Digestão e ligou-se o sistema. 

6. Aumentou-se a temperatura gradualmente, partindo de aproximadamente de 180ºC no início 

do processo, em 20ºC a 30ºC conforme o comportamento da amostra, até chegar aos 400ºC. 
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7. Manteve-se esta temperatura durante ± 1h30, após obtenção de uma solução límpida verde. 

8. Deixaram-se arrefecer os tubos até temperatura ambiente. 

 

(Nota 1: o mineralizado depois de arrefecer pode apresentar a formação de cristais que devem ser 

dissolvidos com adição de um pequeno volume de H2O seguida de agitação e/ou aquecimento). 

 

Destilação 

 

1. Ligou-se a Unidade de Destilação do Sistema Tecator Kjeltec. 

2. Efectuou-se um ciclo de limpeza diário seleccionando o Programa P2. Este ciclo foi repetido 3 

vezes antes de se iniciar a destilação da amostra. 

3. Fez-se um branco de destilação e para tal, mediu-se 10ml de H2SO4 concentrado para um 

tubo de Kjeldahl. 

4. Adicionaram-se 6 gotas do indicador Tashiro ao frasco de erlenmeyer que continha a solução 

receptora de ácido bórico e destilou-se conforme o Programa 1. 

 

Condições do Programa P1: 

 

� Volume de água – 50ml 

� Volume de solução de ácido bórico 4% – 50ml 

� Volume de solução de hidróxido de sódio 40% – 50ml 

� Mode: SAFE 

� Tempo de destilação – 5 minutos 

 

5. Terminada a destilação, retirou-se o erlenmeyer com o destilado, e lavaram-se com água 

destilada os tubos que estiveram em contacto com o destilado.  

6. Mediu-se 10ml de H2SO4 concentrado e 10ml da solução de sulfato de amónio para um tubo 

de Kjeldahl. 

7. Adicionaram-se 6 gotas do indicador Tashiro ao frasco de erlenmeyer que continha a solução 

receptora de ácido bórico e destilou-se conforme o Programa 1.  

8. Terminada a destilação, retirou-se o erlenmeyer com o destilado, e lavaram-se com água 

destilada os tubos que estiveram em contacto com o destilado. 

9. Destilaram-se as amostras e o triptofano nas mesmas condições anteriores. 

 

Titulação 

 

1. Titulou-se o branco e as amostras com a solução de ácido 0,1N até pH (3,9 ± 0,1), medido 

por potenciómetro. 

2. Registaram-se os volumes de ácido gasto na titulação das amostras e do branco de 

destilação. 
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3. Terminado o ensaio eliminaram-se os resíduos respectivos, e passou-se o material sujo por 

água da torneira para depois ser lavado. 

 

3.2.2.3.3.5 Resultados 

 

 O teor de azoto é expresso em gramas por 100g de amostra e é calculado da mesma forma 

que para o leite em pó, pela equação (3). 

 O teor de proteína é calculado multiplicando a percentagem de azoto por 6,25. 

 

3.2.2.3.3.6 Apresentação dos Resultados 

 

 Os resultados são apresentados com aproximação às milésimas para o azoto e com 

aproximação às décimas para a proteína. 

 

3.2.2.3.4 Ensaio para a determinação da gordura total 

 

 O método utilizado neste ensaio foi o método de extracção contínua com solvente, designado 

por método Arrêté. Este método clássico consiste na hidrólise ácida da amostra seguida de extracção 

contínua da gordura alimentar com um solvente apolar, nomeadamente éter de petróleo, num 

aparelho de extracção. Esta técnica é normalmente demorada (12h-16h) e sujeita a gordura extraída 

durante longos períodos a altas temperaturas [23].  

 

3.2.2.3.4.1 Reagentes 

 

� Sopa. 

� Água destilada. 

� Ácido clorídrico a 37% (HCl - ρ20 = 1.19 g/cm3); 

� Etanol a 96%. 

� Éter de petróleo a 40-60ºC. 

 

3.2.2.3.4.2 Material e equipamento 

 

 O material de laboratório utilizado neste ensaio foi: 

� Balança analítica Metler Toledo AG245 com resolução de 0,0001g; 

� Copos de 300 ml; 

� Vidros de relógio perfurados; 

� Varetas de vidro; 

� Proveta de 100 ml; 

� Erlenmeyers de 300 ml; 

� Funis de vidro; 
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� Tiras de pH; 

� Algodão; 

� Pérolas de vidro; 

� Cartuchos de papel; 

� Balões de 250 ml; 

� Papel de filtro nº40; 

� Excicador com sílica ou outra substância excicante equivalente; 

� Estufa eléctrica Heraeus a 101ºC ± 5ºC; 

� Placa de aquecimento; 

� Aparelho de extracção. 

 

3.2.2.3.4.3 Preparação da amostra 

 

 A amostra foi triturada, uma vez que não estava bem homogeneizada dentro do pacote. 

 

3.2.2.3.4.4 Procedimento experimental 

 

1. Em cada copo, pesaram-se aproximadamente 10g de amostra e adicionaram-se 100 ml da 

solução (ácido clorídrico maia água) juntamente com as pérolas de vidro (aproximadamente uma 

colher). 

 

Nota: Para cada 2g de amostra, são adicionados 20 ml de solução. Uma vez que se pesaram 10g de 

amostra, adicionaram-se 100ml de solução. (A solução é preparada com 2 volumes de ácido 

clorídrico a 37% para 1 volume de água destilada). 

 

2. Colocaram-se os copos a ferver, tapados com um vidro de relógio perfurado com uma vareta 

durante ± 1h, iniciando-se a contagem após início da ebulição. 

3. Deixaram-se os copos a arrefecer e filtraram-se a quente. A filtração terminou quando todo o 

ácido foi retirado do resíduo retido e do papel de filtro (verificou-se com tiras de pH). 

4. Colocaram-se os balões de 250 ml durante ±1h30 na estufa a 101ºC ± 5ºC. Arrefeceram-se 

em excicador e pesarm-se.  

5. Retiraram-se os filtros dos funis limpando com algodão com muito cuidado e colocaram-se 

em vidros de relógio. 

6. Colocaram-se os filtros na estufa a 101ºC ± 5ºC durante ± 1h30. 

7. Retiraram-se da estufa e deixaram-se arrefecer até temperatura ambiente. 

8. Colocaram-se os filtros nos cartuchos de papel previamente preparados. 

9. Montou-se o aparelho de extracção. 

10. Colocaram-se os cartuchos com a amostra no aparelho e encheu-se o extractor com éter de 

petróleo e deixou-se a extracção decorrer durante ± 12h a 16h. 

11. Deixou-se evaporar todo o éter de petróleo após ter terminado a extracção. 
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12. Colocaram-se os balões durante ± 1h na estufa a 101ºC ± 5ºC. Arrefeceram-se em excicador 

e pesaram-se. 

13. Colocaram-se novamente os balões durante ± 30min na estufa a 101ºC ± 5ºC. 

14. Arrefeceram-se e pesaram-se. 

15. Repetiram-se as secagens e pesagens sucessivas durante ± 30min até peso constante. 

 

3.2.2.3.4.5 Resultados 

 

 O teor de gordura total é expresso em gramas por 100g de amostra e é calculado por: 

 

100
)(

12
x

m

mm −
      (6) 

 

Sendo: 

 

 m – a massa, em gramas da toma de amostra; 

 m1 – a massa, em gramas, do balão após secagem e arrefecido em excicador; 

 m2 – a massa, em gramas, do balão com gordura após secagem e arrefecido em excicador. 

 

3.2.2.3.4.6 Apresentação dos Resultados 

 

 Os resultados são apresentados com aproximação às décimas. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Amostra leite em pó 

 

4.1.1 Resultados experimentais para o ensaio de homogeneidade 

 

 Os valores obtidos para os diferentes parâmetros analisados em cada saqueta encontram-se 

nas tabelas 2 e 3, sendo que se efectuaram 2 réplicas para cada parâmetro.  

 Os valores obtidos para cada parâmetro foram calculados a partir das equações (1) para o 

cálculo da humidade, (2) para o cálculo da cinza, (3) para o cálculo da proteína, (4) para o cálculo da 

gordura e (5) para o cálculo da acidez. 

 

4.1.1.1 Estudo de homogeneidade entre saquetas 

 

Tabela 2: Resultados e respectivas médias obtidas em 100g de leite em pó para os vários parâmetros analisados em 

cada saqueta. 

  Humidade (%) Cinza (%) Proteína (%) Gordura (%) Acidez (%) 

1ªréplica 1,7 2,64 11,9 20,0 0,44 

2ªréplica 1,5 2,66 12,1 20,1 0,44 

S
aq

ue
ta

 1
 

Média 1,6 2,65 12,0 20,1 0,44 

1ªréplica 1,7 2,67 12,0 20,3 0,44 

2ªréplica 1,7 2,68 11,9 20,2 0,44 

S
aq

ue
ta

 2
 

Média 1,7 2,67 11,9 20,3 0,44 

1ªréplica 2,0 2,71 11,8 20,1 0,44 

2ªréplica 1,9 2,69 11,9 20,2 0,44 

S
aq

ue
ta

 3
 

Média 2,0 2,70 11,8 20,2 0,46 

1ªréplica 1,7 2,69 11,9 20,1 0,47 

2ªréplica 1,6 2,68 13,4 20,2 0,47 

S
aq

ue
ta

 4
 

Média 1,6 2,69 12,7 20,1 0,47 

1ªréplica 1,9 2,69 12,3 20,2 0,45 

2ªréplica 2,0 2,65 12,4 20,3 0,47 

S
aq

ue
ta

 5
 

Média 1,9 2,67 12,3 20,2 0,46 

 

Média das médias 1,8 2,68 12,1 20,2 0,45 

 

Desvios padrão 
das médias  0,2 0,02 0,4 0,1 0,01 
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4.1.1.2 Estudo de homogeneidade dentro da mesma saqueta 

 

Tabela 3: Resultados obtidos em 100g de leite em pó para os vários parâmetros analisados dentro da saqueta. 

 Análises  Humidade (%) Cinza (%) Proteína (%) Gordura (%) Acidez (%) 

1ªréplica 2,2 2,60 12,2 20,0 0,45 

2ªréplica 2,1 2,62 12,2 20,0 0,45 1ªanálise 

Média 2,2 2,61 12,2 20,0 0,45 

1ªréplica 2,0 2,62 12,1 20,0 0,45 

2ªréplica 2,1 2,61 11,8 20,0 0,45 2ªanálise 

Média 2,1 2,62 12,0 20,0 0,45 

1ªréplica 2,0 2,64 12,1 20,0 0,45 

2ªréplica 2,2 2,61 11,7 20,0 0,45 3ºanálise 

Média 2,1 2,62 11,9 20,0 0,45 

1ªréplica 2,1 2,61 11,6 20,0 0,45 

2ªréplica 2,1 2,63 11,8 20,0 0,45 4ºanálise 

Média 2,1 2,62 11,7 20,0 0,45 

1ªréplica 2,0 2,62 11,7 20,0 0,45 

2ªréplica 2,2 2,62 11,9 20,0 0,45 

S
aq

ue
ta

 6
 

5ªanálise 

Média 2,1 2,62 11,8 20,0 0,45 

  Média das médias 2,1 2,62 11,9 20,0 0,45 

  Desvio padrão das 
médias 0,0 0,01 0,2 0,0 0,00 

 

4.1.2 Resultados obtidos experimentalmente e comparação com o Decreto-Lei nº138/2004 

 

Tabela 4: Quadro comparativo entre os resultados obtidos experimentalmente e fixados no Decreto-Lei nº 138/2004 

[39]. 

 
Resultados experimentais 

(g/100g) 

Resultados 

(g/100Kcal) 
Decreto-Lei nª138/2004 

Proteína 12,1±0,4 2,5±0,1 
Mínimo: 1,8g/100Kcal 

Máximo: 3g/100Kcal 

Gordura 20,2±0,1 4,2±0,0 
Mínimo: 4,4g/100Kcal 

Máximo: 6,5g/100Kcal 

 

 

Nota: Cada 100g de leite em pó equivale a 480Kcal (conforme o rótulo), o que é equivalente a dizer 

que 12,1g de proteína e 20,2g de gordura estão em 480Kcal.  
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4.1.3 Resultados experimentais para o ensaio de estabilidade 

 

 Nas tabelas seguintes encontram-se os resultados para os vários parâmetros analisados em 

cada amostra armazenada às diferentes temperaturas. 

 

Tabela 5: Resultados e respectivas médias obtidas em 100g de leite em pó para os vários parâmetros analisados na 

amostra armazenada a 40ºC após 15 dias de armazenamento. 

 Réplicas Humidade (%) Cinza (%) Proteína (%) Gordura (%) Acidez (%) 

Mês 0  1,6 2,65 12,0 20,1 0,44 

1ªréplica 1,8 2,68 11,6 20,0 0,45 

2ªréplica  1,9 2,69 11,5 20,0 0,44 

A
m

os
tr

a 
a 

40
ºC

 

Média 1,8 2,68 11,5 20,0 0,45 

 

 

Tabela 6: Resultados e respectivas médias obtidas em 100g de leite em pó para os vários parâmetros analisados nas 

saquetas armazenadas a -20ºC após vários períodos de tempo. 

 Réplicas Humidade (%) Cinza (%) Proteína (%) Gordura (%) Acidez (%) 

Mês 0  1,6 2,65 12,0 20,1 0,44 

1ªréplica 1,7 2,65 12,1 19,9 0,44 

2ªréplica  1,7 2,65 12,0 19,9 0,44 

A
pó

s 
1m

ês
 e

 
m

ei
o 

Média 1,7 2,65 12,1 19,9 0,44 

1ªréplica 1,6 2,63 12,8 20,0 0,45 

2ªréplica  1,6 2,62 11,9 20,0 0,45 

A
pó

s 
3 

m
es

es
 e

 
m

ei
o 

Média 1,6 2,63 12,3 20,0 0.45 

1ªréplica 1,8 2,63 11,7 19,9 0,45 

2ªréplica  1,7 2,64 11,5 19,7 0,45 

A
pó

s 
6 

m
es

es
 e

 
m

ei
o 

Média 1,8 2,64 11,6 19,8 0,45 

1ªréplica 1,9 2,65 11,1 19,9 0,43 

2ªréplica  1,9 2,64 11,2 19,9 0,44 

A
pó

s 
8 

m
es

es
 e

 
m

ei
o 

Média 1,9 2,64 11,1 19,9 0,44 
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Tabela 7: Resultados e respectivas médias obtidas em 100g de leite em pó para os vários parâmetros analisados nas 

saquetas armazenadas a 5ºC após vários períodos de tempo. 

 Réplicas Humidade (%) Cinza (%) Proteína (%) Gordura (%) Acidez (%) 

Mês 0  1,6 2,65 12,0 20,1 0,44 

1ªréplica 2,3 2,63 12,2 20,2 0,45 

2ªréplica  2,3 2,62 12,0 20,3 0,44 

A
pó

s 
1m

ês
 e

 
m

ei
o 

Média 2,3 2,63 12,1 20,2 0,45 

1ªréplica 3,3 2,55 11,7 20,0 0,45 

2ªréplica  3,3 2,56 11,9 20,0 0,45 

A
pó

s 
3 

m
es

es
 e

 
m

ei
o 

Média 3,3 2,55 11,8 20,0 0,45 

1ªréplica 3,1 2,65 12,5 19,7 0,45 

2ªréplica  3,1 2,65 12,1 19,7 0,45 

A
pó

s 
6 

m
es

es
 e

 
m

ei
o 

Média 3,1 2,65 12,3 19,7 0,45 

1ªréplica 2,8 2,60 12,0 19,8 0,44 

2ªréplica  2,7 2,59 11,4 19,9 0,44 

A
pó

s 
8 

m
es

es
 e

 
m

ei
o 

Média 2,8 2,59 11,7 19,9 0,44 

 

 

Tabela 8: Resultados e respectivas médias obtidas em 100g de leite em pó para os vários parâmetros analisados nas 

saquetas armazenadas à T.A durante vários períodos de tempo. 

 Réplicas Humidade (%) Cinza (%) Proteína (%) Gordura (%) Acidez (%) 

Mês 0  1,6 2,65 12,0 20,1 0,44 

1ªréplica 2,0 2,62 12,1 20,0 0,43 

2ªréplica  2,0 2,63 12,0 20,0 0,45 

A
pó

s 
1m

ês
 e

 
m

ei
o 

Média 2,0 2,62 12,0 20,0 0,44 

1ªréplica 2,5 2,59 12,3 20,0 0,45 

2ªréplica  2,5 2,61 11,9 20,0 0,45 

A
pó

s 
3 

m
es

es
 e

 
m

ei
o 

Média 2,5 2,60 12,1 20,0 0,45 

1ªréplica 3,1 2,63 12,0 19,9 0,44 

2ªréplica  3,1 2,62 12,1 20,0 0,44 

A
pó

s 
6 

m
es

es
 e

 
m

ei
o 

Média 3,1 2,62 12,1 20,0 0,44 

1ªréplica 2,2 2,57 12,0 20,0 0,44 

2ªréplica  2,1 2,58 12,3 17,8 0,44 

A
pó

s 
8 

m
es

es
 e

 
m

ei
o 

Média 2,1 2,58 12,1 18,9 0,44 
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4.1.4 Caracterização 

 
 Os valores experimentais são determinados a partir da média das médias obtidas para cada 

parâmetro analisado em todas as saquetas aquando da realização do estudo de homogeneidade 

entre saquetas, como apresentado na tabela 2. 

 

Tabela 9: Valores experimentais obtidos em 100g de leite em pó para os vários parâmetros analisados e respectivos 

valores indicados no rótulo e na Tabela Portuguesa da Composição de Alimentos (TPCA) [11]. 

 Humidade (%) Cinza (%)  Proteína (%) Gordura (%) Acidez (%) 

Valor experimental 1,8±0,2 2,68±0,02 12,2±0,5 20,2±0,1 0,45±0,01 

Rótulo 3 - 12 20,4 - 

TPCA 2,6 - 26,8 25,9 - 

 

 

4.2 Amostra sopa em pacote 

 

 Os resultados obtidos nos ensaios de homogeneidade e de estabilidade encontram-se nas 

tabelas de seguida apresentadas. 

 

4.2.1 Resultados experimentais para o ensaio de homogeneidade 

 

 Na tabela 9, estão apresentados os valores obtidos da análise dos vários parâmetros nos 

cinco pacotes de sopa utilizados para este ensaio, sendo que neste caso foram efectuadas 4 réplicas.  

 Os valores de parâmetro foram calculados através das equações (1) para o cálculo da 

humidade, (2) para o cálculo da cinza, (3) para o cálculo da proteína e (6) para ao cálculo da gordura.  
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Tabela 10: Resultados e respectivas médias obtidas em 100g de sopa para os vários parâmetros analisados em cada 

pacote de sopa. 
 Réplicas Humidade (%) Cinza (%) Proteína (%) Gordura (%) 

1ªréplica 91,4 1,11 0,8 1,8 

2ªréplica 91,6 1,13 0,8 1,8 

3ªréplica 91,6 1,12 0,8 1,9 

4ªréplica 91,5 1,14 0,8 2,0 

P
ac

ot
e 

de
 s

op
a 

1 

Média 91,5 1,12 0,8 1,9 

1ªréplica 91,4 1,07 0,9 1,8 

2ªréplica 91,4 1,07 0,7 1,8 

3ªréplica 91,5 1,08 0,7 1,8 

4ªréplica 91,4 1,08 0,6 1,9 

P
ac

ot
e 

de
 s

op
a 

2 

Média 91,4 1,07 0,7 1,8 

1ªréplica 91,3 1,11 1,4 1,6 

2ªréplica 91,4 1,10 0,8 - 

3ªréplica 91,3 1,08 0,8 2,0 

4ªréplica 91,3 1,10 0,7 1,6 

P
ac

ot
e 

de
 s

op
a 

3 

Média 91,3 1,10 0,9 1,7 

1ªréplica 91,3 1,10 1,3 1,9 

2ªréplica 91,2 1,11 0,8 2,0 

3ªréplica 91,2 1,09 0,7 2,0 

4ªréplica 91,2 1,09 0,7 2,0 

P
ac

ot
e 

de
 s

op
a 

4 

Média 91,2 1,10 0,9 2,0 

1ªréplica 91,3 1,12 1,3 1,8 

2ªréplica 91,2 1,12 0,7 1,9 

3ªréplica 91,1 1,13 0,6 1,8 

4ªréplica 91,2 1,11 0,7 - 

P
ac

ot
e 

de
 s

op
a 

5 

Média 91,2 1,12 0,8 1,8 

 

Média das médias 91,3 1,10 0,8 1,8 

 

Desvio padrão das 
médias 0,1 0,02 0,1 0,1 

 

 

 Não se obteve nenhum valor para a 2ªréplica do pacote de sopa 3 aquando da análise da 

gordura, uma vez que esta queimou no balão durante a extracção. O mesmo aconteceu na 4ªréplica 

do pacote de sopa 5. 
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4.2.2 Resultados experimentais para o ensaio de estabilidade 

 

 Nas tabelas seguintes encontram-se os resultados obtidos para os vários parâmetros 

analisados em cada amostra armazenada às diferentes temperaturas. 

 

Tabela 11: Resultados e respectivas médias obtidas em 100g de sopa para os vários parâmetros analisados na 

amostra armazenada a 40ºC após 15 dias de armazenamento. 

 Réplicas Humidade (%) Cinza (%) Proteína (%) Gordura (%) 

Mês 0  91,5 1,12 0,8 1,8 

1ªréplica 91,5 1,08 0,7 1,9 

2ªréplica  91,5 1,08 0,7 1,8 

A
m

os
tr

a 
a 

40
ºC

 

Média 91,5 1,08 0.7 1,8 

 

 

Tabela 12: Resultados e respectivas médias obtidas em 100g de sopa para os vários parâmetros analisados nas 

amostras armazenadas a -20ºC após vários períodos de tempo. 

 Réplicas Humidade (%) Cinza (%) Proteína (%) Gordura (%) 

Mês 0  91,5 1,12 0,8 1,8 

1ªréplica 91,5 1,10 0,7 1,8 

2ªréplica  91,4 1,08 0,7 1,8 

A
pó

s 
1m

ês
 

Média 91,5 1,09 0,7 1,8 

1ªréplica 91,5 1,09 0,9 1,8 

2ªréplica  91,5 1,09 0,8 1,8 

A
pó

s 
3 

m
es

es
  

Média 91,5 1,09 0,9 1,8 

 

 

Tabela 13: Resultados obtidos em 100g de leite em pó para os vários parâmetros analisados nas amostras 

armazenadas a -80ºC após vários períodos de tempo. 

 Réplicas Humidade (%) Cinza (%) Proteína (%) Gordura (%) 

Mês 0  91,5 1,12 0,8 1,8 

1ªréplica 91,4 1,10 0,8 1,9 

2ªréplica  91,4 1,11 0,7 1,8 

A
pó

s 
1m

ês
 

Média 91,4 1,10 0,7 1,9 

1ªréplica 91,5 1,08 0,7 1,8 

2ªréplica  91,5 1,11 0,8 1,8 

A
pó

s 
3 

m
es

es
  

Média 91,5 1,10 0,8 1,8 
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4.2.3 Caracterização 

 

 Os valores experimentais são determinados a partir da média das médias obtidas para cada 

parâmetro analisado nos cinco pacotes de sopa aquando da realização do ensaio de homogeneidade, 

como mostrado na tabela 9. 

 

Tabela 14: Valores experimentais obtidos em 100g de sopa para os vários parâmetros analisados e respectivos valores 

indicados no rótulo e na Tabela Portuguesa da Composição de Alimentos (TPCA) [11]. 

 Humidade (%) Cinza (%)  Proteína (%) Gordura (%) 

Valor experimental 91,3±0,1 1,10±0,02 0,8±0,1 1,8±0,1 

Rótulo - - 1,1 1,9 

TPCA 93,0 - 0,6 1,5 

 

 

4.3 Tratamento de resultados 

 

 Para cada ensaio realizado, procedeu-se ao tratamento estatístico dos resultados obtidos 

utilizando o software de tratamento de dados estatísticos SPSS fazendo uma análise de variância 

segundo o modelo estatístico ANOVA. Este modelo permite saber se as amostras analisadas ao 

longo deste trabalho experimental são ou não homogéneas, assim como se apresentam uma boa 

estabilidade quando armazenadas às diferentes temperaturas fazendo comparação de médias. 

 

 Este modelo consiste num teste de hipóteses, sendo elas [20, 21]: 

 

� H0: igualdade 

� H1:diferença 

 

e são comparadas com o nível de significância, α, que é igual a 0,05 em que se, 

 

p-value (Sig.) >/= 0,05 →Não rejeito H0 

p-value (Sig.) < 0,05 → Rejeito H0. 

 

 Se rejeito H0, significa que existe pelo menos uma média diferente e que há diferenças 

significativas entre as várias unidades, e se rejeito H1, significa que todas médias são iguais e que 

não existem diferenças significativas. Se p-value (Sig.) = 0,00 significa que rejeito H0 e que as médias 

das várias unidades são diferentes. 

 

 Os parâmetros dados quando aplicado o teste de ANOVA são o F (calculado) e o Sig., sendo 

que o F (crítico) é um valor tabelado para n1 e n2 graus de liberdade [21]. Estes parâmetros são os 

que permitem saber se a amostra em estudo é ou não homogénea e estável. 
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 Este teste é aplicado para um intervalo de confiança de 95%. O F (crítico) é então dado para 

um nível de significância (α) de 0,05. 

 

4.3.1 Amostra leite em pó 

 

4.3.1.1 Ensaio de homogeneidade 

 

 Na tabela 14, encontram-se os valores obtidos de F (calculado), Sig. e F (crítico) quando 

efectuado o estudo da análise de variância simples – ANOVA – para o ensaio de homogeneidade no 

estudo dos vários parâmetros nas diversas saquetas. 

 

Tabela 15: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados em cada saqueta de leite 

em pó respectivo ao ensaio de homogeneidade. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=4; n2=5) 

Humidade 6,644 0,031* 5,19 
Cinza 3,093 0,124 5,19 
Proteína 1,129 0,437 5,19 
Gordura 4,167 0,075 5,19 
Acidez 15,028 0,005* 5,19 

 

Tabela 16: Coeficientes de variação (CVs) calculados para os vários parâmetros no ensaio de homogeneidade dentro e 

ente saquetas. 

Macroconstituintes CV (%) entre saquetas CV (%) dentro da mesma saqueta 

Humidade 9,45 1,63 

Cinza 0,73 0,25 

Proteína 2,92 1,58 

Gordura 0,41 0,05 

Acidez 3,19 0,20 

 

 Os coeficientes de variação dados em percentagem são calculados dividindo o desvio padrão 

total obtido na tabela 3 referente ao ensaio de homogeneidade pela média total obtida para cada 

parâmetro. 

 

4.3.1.2 Ensaio de estabilidade  

 

 Nas tabelas abaixo apresentadas, encontram-se os valores obtidos de F (calculado), Sig. e F 

(crítico) após aplicação do modelo estatístico – ANOVA – para as várias amostras armazenadas às 

diferentes temperaturas durante o respectivo período de tempo. 

 

                                                 
*
 Sig. <0,05; existem diferenças significativas 
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 Cada valor de F (calculado) e Sig. é obtido para cada período de tempo e sempre relacionado 

com o mês 0 que é considerado como sendo a saqueta 1 (primeira saqueta aberta quando se iniciou 

o ensaio de homogeneidade). 

 

4.3.1.2.1 Ensaio de estabilidade para a amostra colocada a 40ºC 

 

Tabela 17: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra leite em pó a 

40ºC após 15 dias de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico.) (n1=1; n2=2) 

Humidade 3,744 0,193 18,51 
Cinza 11,319 0,078 18,51 
Proteína 14,892 0,061 18,51 
Gordura 4,878 0,158 18,51 
Acidez 2,793 0,237 18,51 
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Figura 9: Estabilidade dos vários parâmetros na amostra leite em pó a 40ºC. 

 

4.3.1.2.2 Ensaio de estabilidade para a amostra colocada a -20ºC  

 

Tabela 18: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra leite em pó a -

20ºC após 1 mês e meio de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=1; n2=2) 

Humidade 0,302 0,638 18,51 
Cinza 0,055 0,836 18,51 
Proteína 0,953 0,432 18,51 
Gordura 7,024 0,118 18,51 
Acidez 1,923 0,300 18,51 

 

 

1 – Humidade 
2 – Cinza 
3 – Proteína 
4 – Gordura 
5 - Acidez 
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Tabela 19: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra leite em pó a -

20ºC após 3 meses e meio de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=2; n2=3) 

Humidade 0,312 0,753 9,55 
Cinza 4,295 0,132 9,55 
Proteína 0,600 0,604 9,55 
Gordura 4,923 0,113 9,55 
Acidez 6,412 0,083 9,55 

 

Tabela 20: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra leite em pó a -

20ºC após 6 meses e meio de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=3; n2=4) 

Humidade 1,240 0,406 6,59 
Cinza 3,191 0,146 6,59 
Proteína 1,805 0,286 6,59 
Gordura 5,063 0,076 6,59 
Acidez 7,077 0,045 6,59 

 

Tabela 21: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra leite em pó a -

20ºC após 8 meses e meio de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=4; n2=5) 

Humidade 4,908 0,056 5,19 
Cinza 2,247 0,199 5,19 
Proteína 5,339 0,047 5,19 
Gordura 4,744 0,059 5,19 
Acidez 16,550 0,004* 5,19 
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Figura 10: Estabilidade dos vários parâmetros na amostra leite em pó a -20ºC. 

 

                                                 
* Sig. <0,05; existem diferenças significativas 

1 – Humidade 
2 – Cinza 
3 – Proteína 
4 – Gordura 
5 - Acidez 
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4.3.1.2.3 Ensaio de estabilidade para a amostra colocada a 5ºC 

 

Tabela 22: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra leite em pó a -

5ºC após 1 mês e meio de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=1; n2=2) 

Humidade 40,379 0,024* 18,51 
Cinza 5,689 0,140 18,51 
Proteína 1,073 0,409 18,51 
Gordura 3,380 0,207 18,51 
Acidez 7,200 0,115 18,51 

 

Tabela 23: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra leite em pó a -

5ºC após 3 meses e meio de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=2; n2=3) 

Humidade 79,538 0,012* 9,55 
Cinza 81,277 0,002* 9,55 
Proteína 3,311 0,174 9,55 
Gordura 4,985 0,111 9,55 
Acidez 8,600 0,057 9,55 

 

Tabela 24: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra leite em pó a -

5ºC após 6 meses e meio de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=3; n2=4) 

Humidade 196,965 0,000* 6,59 
Cinza 90,246 0,000* 6,59 
Proteína 3,201 0,145 6,59 
Gordura 20,576 0,007* 6,59 
Acidez 8,175 0,035* 6,59 

 

Tabela 25: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra leite em pó a -

5ºC após 8 meses e meio de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=4; n2=5) 

Humidade 132,965 0,000* 5,19 
Cinza 78,136 0,000* 5,19 
Proteína 2,298 0,193 5,19 
Gordura 15,571 0,005* 5,19 
Acidez 19,040 0,003* 5,19 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Sig. <0,05; existem diferenças significativas 
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Figura 11: Estabilidade dos vários parâmetros na amostra leite em pó a 5ºC. 

 

4.1.2.1.4 Ensaio de estabilidade para a amostra colocada à Temperatura Ambiente (T.A.) 

 

Tabela 26: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra leite em pó à 

T.A após 1 mês e meio de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=1; n2=2) 

Humidade 12,960 0,069 18,51 
Cinza 6,797 0,121 18,51 
Proteína 0,377 0,602 18,51 
Gordura 2,390 0,262 18,51 
Acidez 0,052 0,841 18,51 

 

Tabela 27: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra leite em pó à 

T.A após 3 meses e meio de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=2; n2=3) 

Humidade 52,596 0,005* 9,55 
Cinza 12,291 0,036* 9,55 
Proteína 0,149 0,868 9,55 
Gordura 2,453 0,234 9,55 
Acidez 1,918 0,291 9,55 

 

Tabela 28: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra leite em pó à 

T.A após 6 meses e meio de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=3; n2=4) 

Humidade 127,182 0,000* 6,59 
Cinza 9,500 0,027* 6,59 
Proteína 0,154 0,922 6,59 
Gordura 0,826 0,544 6,59 
Acidez 1,482 0,347 6,59 

 

                                                 
* Sig. <0,05; existem diferenças significativas 

1 – Humidade 
2 – Cinza 
3 – Proteína 
4 – Gordura 
5 - Acidez 
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Tabela 29: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra leite em pó à 

T.A após 8 meses e meio de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=4; n2=5) 

Humidade 94,735 0,000* 5,19 
Cinza 16,638 0,004* 5,19 
Proteína 0,279 0,880 5,19 
Gordura 1,087 0,453 5,19 
Acidez 1,384 0,359 5,19 
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Figura 12: Estabilidade dos vários parâmetros na amostra leite em pó à T.A. 

 

4.3.2 Amostra sopa em pacote 

 

4.3.2.1 Ensaio de homogeneidade 

 

 Na tabela 29, encontram-se os valores obtidos quando efectuado o estudo da análise de 

variância simples – ANOVA – para o ensaio de homogeneidade no estudo dos vários parâmetros 

analisados nos 5 pacotes de sopa. 

 

Tabela 30: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados em cada pacote de sopa 

respectivo ao ensaio de homogeneidade. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=4; n2=15) 

Humidade 11,081 0,000* 3,06 
Cinza 7,792 0,001* 3,06 
Proteína 0,362 0,832 3,06 
Gordura 2,957 0,075 3,48 

 

 

 

                                                 
* Sig. <0,05; existem diferenças significativas 

1 – Humidade 
2 – Cinza 
3 – Proteína 
4 – Gordura 
5 - Acidez 
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Tabela 31: Coeficientes de variação (CVs) calculados para os vários parâmetros no ensaio de homogeneidade entre 

pacotes. 

Macroconstituintes CV (%) entre pacotes 

Humidade 0,15 

Cinza 1,89 

Proteína 8,89 

Gordura 5,05 

 

 Os coeficientes de variação dados em percentagem são calculados dividindo o desvio padrão 

total obtido na tabela 10 referente ao ensaio de homogeneidade pela média total obtida para cada 

parâmetro. 

 

4.3.2.2 Ensaio de estabilidade 

 

 Nas tabelas abaixo apresentadas, encontram-se os valores obtidos de F (calculado), Sig. e F 

(crítico) após aplicação do modelo estatístico – ANOVA – para as várias amostras armazenadas às 

diferentes temperaturas durante o respectivo período de tempo. 

 Cada valor de F (calculado) e Sig. é obtido para cada período de tempo e sempre relacionado 

com o mês 0 que é considerado como sendo o pacote 1 (primeiro pacote analisado quando se iniciou 

o ensaio de homogeneidade). 

 

4.3.2.2.1 Ensaio de estabilidade para a amostra colocada a 40ºC 

 

Tabela 32: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra sopa em pacote 

a 40ºC após 15 dias de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico.) (n1=1,2; n2=2,3) 

Humidade 0,569 0,617 9,55 
Cinza 16,443 0,056 18,51 
Proteína 1,230 0,383 18,51 
Gordura 1,882 0,304 18,51 
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Figura 13: Estabilidade dos vários parâmetros na amostra sopa em pacote a 40ºC. 

 

4.3.2.2.2 Ensaio de estabilidade para a amostra colocada a -20ºC 

 

Tabela 33: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra sopa em pacote 

a -20ºC após 1 mês de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=1; n2=2) 

Humidade 0,006 0,944 18,51 
Cinza 5,043 0,154 18,51 
Proteína 1,354 0,365 18,51 
Gordura 6,400 0,127 18,51 

 

Tabela 34: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra sopa em pacote 

a -20ºC após 3 meses de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=2; n2=3) 

Humidade 0,569 0,617 9,55 
Cinza 4,397 0,128 9,55 
Proteína 1,283 0,396 9,55 
Gordura 4,962 0,112 9,55 
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Figura 14: Estabilidade dos vários parâmetros na amostra sopa em pacote a -20ºC. 

 

4.3.2.2.3 Ensaio de estabilidade para a amostra colocada a -80ºC. 

 

Tabela 35: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra sopa em pacote 

a -80ºC após 1mês de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=1; n2=2) 

Humidade 0,000 1,000 18,51 
Cinza 5,609 0,141 18,51 
Proteína 0,805 0,464 18,51 
Gordura 1,000 0,423 18,51 

 

Tabela 36: Teste de análise de variância – ANOVA – para os vários parâmetros analisados na amostra sopa em pacote 

a -80ºC após 3 meses de armazenamento. 

ANOVA 
 F (calculado) Sig. F (crítico) (n1=2; n2=3 

Humidade 2,553 0,225 9,55 
Cinza 1,217 0,410 9,55 
Proteína 0,993 0,467 9,55 
Gordura 1,416 0,369 9,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Humidade 
2 – Cinza 
3 – Proteína 
4 – Gordura 
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Figura 15: Estabilidade dos vários parâmetros na amostra sopa em pacote a -80ºC. 

 

 

1 – Humidade 
2 – Cinza 
3 – Proteína 
4 – Gordura 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Já como referido neste trabalho, o conhecimento da ISO Guide 34 e ISO 35 foram 

fundamentais para saber quais os ensaios a realizar na produção de materiais de referência. Durante 

o trabalho experimental, estes ensaios, nomeadamente ensaios de homogeneidade e estabilidade, 

foram efectuados mais precisamente para estudar a viabilidade das matrizes leite em pó para 

lactentes e sopa de pacote como materiais de referência de diversos macroconstituintes. Os métodos 

de ensaio utilizados para a análise dos macroconstituintes humidade, cinza, proteína, gordura e 

acidez basearam-se em Normas Portuguesas e em Instruções de Trabalho existentes no laboratório 

para o leite em pó. Para a sopa de pacote, os procedimentos basearam-se nos conhecimentos já 

adquiridos pela experiência do laboratório. 

 Os procedimentos de ensaio relativos ao ensaio de homogeneidade e estabilidade foram 

definidos e realizados durante o trabalho experimental e segundo a Instrução de Trabalho para 

elaboração de procedimentos de ensaio do INSA, INSA-IT02 [12]. Estes dois procedimentos estando 

documentados serão posteriormente implementados no sistema de gestão da qualidade do 

laboratório. 

 Os valores experimentais obtidos para cada parâmetro analisado no leite em pó e na sopa em 

pacote encontram-se nas tabelas 9 e 14 respectivamente. Comparando as duas matrizes 

relativamente ao valor nutricional obtido para cada parâmetro analisado, verifica-se uma grande 

diferença face ao parâmetro humidade. O que é esperado, dado a natureza das duas matrizes. O 

leite em pó sendo um produto sólido (liofilizado) tem uma menor percentagem de água do que a sopa 

que tem uma textura líquida possuindo maior percentagem de água (> 90%). Quanto aos outros 

parâmetros, proteína e gordura, possuem um menor teor na sopa. O que pode ser explicado mais 

uma vez pela natureza da matriz, uma vez que a sopa sendo feita maioritariamente à base de água, 

possui menos gordura e menos proteína do que um leite em pó. 

 Para o leite em pó, numa primeira análise e conforme o Decreto-Lei nº 220/99 de 16 de Junho 

actualizado pelo Decreto-Lei nº 286/2000 de 10 de Novembro e posteriormente pelo Decreto-Lei nº 

138/2004 [39], de 5 de Julho que estabelece as regras respeitantes aos géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial, tal como o leite em pó para lactentes analisado, pode 

concluir-se se respeita ou não os limites estipulados por lei. Deste modo, pela tabela 4, conclui-se 

que os resultados obtidos estão dentro dos valores descritos no Decreto-Lei, excepto para a gordura 

que se encontra um pouco abaixo (0,2g abaixo) do valor mínimo, o que pode ser devido a uma perda 

de produto aquando do início do procedimento experimental, diminuindo assim a percentagem final 

de gordura presente na amostra. Pelos resultados apresentados na tabela 9, verifica-se que os 

valores experimentais obtidos para alguns dos macroconstituintes analisados estão próximos (tendo 

em conta o erro associado) dos apresentados no rótulo, sendo que este alimento poderá servir como 

material de referência para posteriores estudos de rotulagem. Segundo Lars, a concentração do 

analito no material de referência deve ser balizado pelos valores previsíveis do nutriente na amostra 

os quais têm como referência os da Tabela [33]. Comparando os resultados obtidos para cada 

parâmetro com os definidos na Tabela Portuguesa da Composição de Alimentos [11], observa-se que 
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estes, exceptuando a proteína, não se encontram muito longe (considerando o erro associado) dos 

valores tabelados, significando que estas concentrações são adequadas para o fim em vista. Deste 

modo, os métodos utilizados para a determinação de cada parâmetro são métodos suficientemente 

adequados para a produção de materiais de referência e para levar a cabo os estudos de 

homogeneidade e de estabilidade.  

 Os resultados obtidos no teste de ANOVA para o estudo de homogeneidade encontram-se na 

tabela 15. Estes resultados indicam se o leite em pó é ou não viável como material de referência para 

um determinado parâmetro. Para tal, as variáveis a ter em conta são o F (calculado) ou o Sig. Para 

que o leite em pó seja homogéneo, o valor de F (calculado) tem que ser menor que o F (crítico) (valor 

tabelado), ou o valor de Sig tem que ser maior que o nível de significância (α=0,05). Observando a 

tabela, e considerando o parâmetro de Sig como parâmetro de análise, verifica-se que este, para os 

parâmetros humidade e acidez está abaixo de 0,05. No primeiro caso, pode-se atribuir esta diferença 

ao facto do embalamento da amostra não ser a mais adequada, não se podendo concluir deste modo 

que o leite em pó não seja homogéneo como material de referência para o estudo da humidade. No 

segundo caso, conclui-se que o leite em pó não é uma matriz viável como material de referência para 

a análise da acidez. Pela mesma tabela, observa-se que o valor de Sig para os parâmetros cinza, 

proteína e gordura é superior a 0,05, concluindo-se que os teores dos diversos parâmetros 

analisados no leite em pó não diferem significativamente entre as diferentes unidades, pelo que, esta 

matriz, é viável como material de referência para a análise da cinza, proteína e gordura 

respectivamente.  

 Quanto ao estudo de homogeneidade dentro da mesma saqueta, este foi feito para provar 

que a quantidade de amostra definida em cada análise é representativa para obter-se um mínimo de 

homogeneidade. Deste modo, atendendo à tabela 3, pode-se concluir que, utilizando sempre a 

mesma quantidade de amostra definida para as análises de cada parâmetro obtém-se valores 

aproximados dos mesmos conferindo assim uma boa homogeneidade da amostra dentro da mesma 

saqueta.  

 Em complemento a estas observações, pela tabela 16, considerando os resultados 

apresentados, pode-se concluir que a variação existente no estudo de homogeneidade efectuado 

dentro da mesma saqueta é inferior à observada no estudo entre saquetas como esperado, uma vez 

que se previa que o material fosse homogéneo. Conclui-se também que todos os valores dos CVs se 

encontram dentro dos critérios de aceitação (5%), à excepção do CV calculado para a humidade 

referente ao estudo entre saquetas. Esta discrepância pode ser atribuída ao embalamento da 

amostra. Para além disso, não existem diferenças muito significativas entre os valores de CV dentro e 

entre saquetas, pelo que se pode dizer que a matriz tem uma homogeneidade aceitável. 

 No que diz respeito ao estudo de estabilidade, considera-se ensaio de estabilidade a curto 

prazo quando este é realizado depois da amostra ter estado sob determinadas condições de 

transporte, sendo normalmente dois ou três dias; e considera-se ensaio de estabilidade a longo prazo 

quando é realizado após a amostra ter sido armazenada durante aproximadamente 1 ano. Dado que 

neste trabalho, as amostras de leite em pó colocadas às diversas temperaturas foram analisadas 
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após 15 dias, 1 mês e meio, 3, 6 e 8 meses e meio, o ensaio de estabilidade é visto como sendo a 

médio prazo.  

 A análise das várias saquetas seleccionadas aleatoriamente depois de vários períodos de 

armazenamento a 40ºC, -20ºC, 5ºC e T.A dá uma medida da estabilidade do leite em pó a estas 

temperaturas. 

 Pelos resultados apresentados na tabela relativa ao ensaio de estabilidade efectuado a 40ºC 

(tabela 5), observa-se que os valores obtidos para cada parâmetro, à excepção de um ligeiro 

abaixamento na proteína, não apresentam grandes alterações quanto aos obtidos no mês 0 (saqueta 

1), pelo que a amostra apresenta uma estabilidade razoável passado 15 dias de armazenamento. O 

mesmo se pode constatar pela tabela 17, referente ao teste de ANOVA para este ensaio, quando se 

comparam os valores de Sig com o nível de significância. Todos eles são superiores a 0,05, pelo que 

não existem diferenças significativas. No entanto, em provisão normal, o uso de materiais de 

referência nestas condições de armazenamento é improvável ocorrer. 

 Relativamente aos outros ensaios realizados ás temperaturas de -20ºC, 5ºC e T.A, e 

analisando parâmetro a parâmetro, pode-se observar pelas tabelas 6, 7 e 8 que a amostra ganhou 

humidade ao longo dos meses quando comparado com o mês 0. Isto pode ser suplantado com um 

melhor armazenamento da amostra. No entanto, verifica-se pelos valores de Sig obtidos no teste de 

ANOVA (tabelas 18, 19, 20 e 21), que quanto a este parâmetro, a amostra colocada a -20ºC ainda se 

mantém estável após 8 meses de armazenamento. Tal não ocorre para as outras duas amostras 

colocadas a 5ºC e T.A, como observado nas tabelas 22 a 29.  

 A cinza, sendo um parâmetro que contabiliza os minerais presentes numa determinada 

amostra, é outro parâmetro que se encontra mais ou menos instável ao longo do tempo. Em ambas 

as amostras a 5ºC e à T.A, a cinza mantém-se estável até mês e meio, observando-se pelas tabelas 

7 e 8 respectivamente, um pequeno abaixamento do valor nutricional da cinza a partir dos 3 meses e 

meio relativamente ao mês 0. Consequentemente, o valor de Sig fica inferior a 0,05, como observado 

nas tabelas 23, 24 e 25 para a amostra a 5ºC e nas tabelas 27, 28 e 29 para a amostra à T.A. Na 

amostra a -20ºC, a cinza mantém-se estável até ao fim do tempo de armazenagem, pelo que o leite 

em pó não sofreu qualquer alteração durante este tempo.  

 Pelas tabelas 6 e 8, referentes às amostras a -20ºC e T.A, observa-se que o teor de gordura 

não se alterou durante os 8 meses e meio de armazenamento. O que não acontece para a amostra 

colocada a 5ºC, em que a partir dos 6 meses e meio já houve uma descida do teor de gordura, 

significando que a partir dos 6 meses e meio, o leite em pó já não está estável. Tal também pode ser 

constatado pelos valores de Sig apresentados nas tabelas 24 e 25, que se encontram abaixo de 0,05. 

 Para a proteína, verifica-se pelas tabelas 6, 7 e 8 que para qualquer temperatura, a amostra 

mantém aproximadamente o mesmo teor de proteína ao longo dos meses. O que significa que a 

proteína é outro parâmetro que se mantém estável durante o período de tempo em que amostra 

esteve armazenada. Pelas tabelas 18 a 29, observa-se igualmente que o valor de Sig obtido no teste 

de ANOVA para este parâmetro é sempre superior a 0,05, o que se pode concluir que a amostra 

apresenta uma boa estabilidade a qualquer temperatura. Contudo, pela tabela 21, pode-se verificar 

que o Sig já se encontra ligeiramente abaixo de α,  o  que significa que, se amostra permanecesse 
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mais um tempo armazenada à temperatura de -20ºC e depois fosse analisada, já esta apresentaria 

uma certa instabilidade. Já foi observado em outros estudos feitos no leite em pó, uma estabilidade 

da proteína ao longo do tempo de armazenagem [26]. 

 Quanto à acidez, contrariamente ao observado no ensaio de homogeneidade, verifica-se 

pelas tabelas referentes ao teste de ANOVA realizado para a amostra a -20ºC (tabelas 18 a 21) que 

esta se mantém estável até aos 6 meses e meio de armazenamento. Facto observado pelos valores 

de Sig obtidos. Já aos 8 meses e meio de armazenamento, o valor de Sig obtido encontra-se 

bastante abaixo de 0,05, o que significa que existe diferenças significativas entre os valores obtidos 

(tabela 6) e que o leite em pó já não se encontra estável. Pelas tabelas 22 a 25, verifica-se que até 

aos 3 meses e meio de armazenamento a amostra a 5ºC se mantém estável. A partir daí, o valor de 

Sig, já está abaixo de 0,05, o que quer dizer que começam a existir diferenças significativas. Quanto 

à amostra armazenada à T.A, verifica-se pelos valores de Sig apresentados nas tabelas 26 a 29 que 

a acidez se mantém estável durante os 8 meses e meio de armazenamento, o que significa que esta 

temperatura é favorável. Por estas observações, conclui-se que deveriam ser feitos mais estudos de 

homogeneidade, uma vez que se observou que o leite em pó não era homogéneo quanto a este 

parâmetro, invalidando a hipótese de material de referência.  

 Os resultados das análises da humidade, cinza, proteína, gordura e acidez no leite em pó às 

várias temperaturas vêm confirmar a estabilidade da amostra durante determinado período da 

duração do ensaio de estabilidade. De um modo geral, na amostra a 40ºC, todos os parâmetros se 

mantêm estável passado 15 dias (figura 9). A -20ºC, apenas a acidez é que se mantém estável até 

aos 6 meses e meio, mantendo-se os outros parâmetros estáveis até ao fim do tempo de 

armazenamento (figura 10). Na amostra a 5ºC, apenas a proteína é que se mantém estável até aos 8 

meses e meio (figura 11). Quanto à amostra à T.A, todos os parâmetros excepto a humidade e a 

cinza, é que apresentam uma boa estabilidade até 8 meses e meio (figura 12). Assim, os dados deste 

ensaio mostram que o leite em pó é suficientemente estável às temperaturas de 40ºC, -20ºC e T.A, 

sendo estas as temperaturas mais favoráveis de armazenamento, e indicam que este após realização 

de mais estudos de estabilidade poderá servir como material de referência para o estudo de 

humidade, cinza, proteína, gordura e acidez. Unicamente à temperatura de 5ºC é que o leite em pó 

sofreu alterações ao longo do tempo mantendo-se assim pouco estável. Em outros estudos 

realizados no leite em pó, este mantém-se relativamente estável a todas as temperaturas a que foi 

armazenado. Neste caso, o leite em pó também deveria se manter estável à temperatura de 5ºC, já 

que ás restantes temperaturas também se mantém não apresentando muitas variações. Os 

procedimentos experimentais podem não ter corrido da melhor forma fazendo com que houvesse 

mais variações a nível dos valores obtidos para cada parâmetro aquando da análise da amostra a 

5ºC.  

 Analisando a sopa em pacote quanto aos resultados experimentais obtidos e apresentados 

na tabela 14 para os vários parâmetros analisados, verifica-se que estes se encontram próximos 

(atendendo ao erro associado) dos do rótulo e dos da Tabela Portuguesa da Composição de 

Alimentos [11], pelo que estas concentrações também são adequadas para o fim em vista e que esta 

matriz poderá servir como material de referência para posteriores estudos de rotulagem. Para esta 
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amostra, não há nenhum Decreto-Lei específico como há para o leite em pó, que é visto como 

alimento especial, e portanto os resultados obtidos são apenas comparados com os indicados no 

rótulo e com os especificados na Tabela Portuguesa da Composição de Alimentos. Tal como para o 

leite em pó, os métodos utilizados para a análise dos macroconstituintes humidade, cinza, proteína e 

gordura também são suficientemente adequados para testar a sopa como material de referência e 

levar a cabo os ensaios de homogeneidade e estabilidade.  

 Os resultados obtidos do teste de ANOVA para o ensaio de homogeneidade encontram-se na 

tabela 30. Destes resultados, pode-se concluir pelos valores de Sig que a sopa apresenta uma boa 

homogeneidade quanto aos parâmetros proteína e gordura. Contudo, observa-se que, para a gordura, 

o Sig está relativamente próximo de 0,05, significando que existe neste alguma variabilidade entre os 

valores obtidos na análise deste parâmetro aquando do ensaio de homogeneidade em cada pacote 

(tabela 10). Para a proteína, observa-se, pela mesma tabela, que não existem diferenças muito 

significativas entre os valores obtidos em cada pacote. Quanto aos outros dois parâmetros, humidade 

e cinza, verifica-se que, tanto pelos resultados apresentados na tabela 10 como pelos resultados de 

Sig na tabela 30, que a sopa apresenta uma inhomogeneidade. O facto da sopa ser de textura líquida 

ou o facto de não ter sido bem homogeneizada no início das determinações faz com que hajam 

grandes variações. Deste modo, e face às observações tiradas, a sopa é viável como material de 

referência para o estudo da proteína e gordura, não impossibilitando também o estudo da cinza e da 

humidade como vai ser discutido de seguida. 

 Os dados do ensaio de estabilidade permitem saber se a sopa se mantém ou não estável 

durante o período de tempo em que ela esteve armazenada e se as temperaturas de armazenagem 

são ou não as adequadas. A análise de vários pacotes seleccionados aleatoriamente depois de 

vários períodos de armazenamento a 40ºC, -20ºC e -80ºC dá uma medida da estabilidade da sopa a 

estas temperaturas. 

 Os resultados obtidos no ensaio de estabilidade a 40ºC encontram-se na tabela 11, e destes 

verifica-se que os valores de cada parâmetro estão relativamente próximos dos valores obtidos no 

mês inicial (mês 0). O que quer dizer que passado 15 dias de armazenamento, a sopa ainda 

apresenta uma estabilidade razoável, servindo como material de referência para o estudo dos vários 

parâmetros. Contudo, apesar de uma boa estabilidade, é improvável o uso de materiais de referência 

em tais condições de armazenamento. Normalmente, o tempo máximo em que uma amostra se 

encontra armazenada a esta temperatura é de 2 ou 3 dias.  

 O mesmo acontece para as outras duas temperaturas, -20ºC e -80ºC. Pelas tabelas 12 e 13, 

e pelos resultados apresentados pode-se concluir que a amostra não sofreu muitas alterações 

passado 1 mês e passado 3 meses de armazenamento. O que indica que a sopa tem uma boa 

estabilidade após estes períodos de tempo, e deste modo, após mais estudos de estabilidade poderá 

vir a ser utilizada como material de referência para o estudo dos vários macroconstituintes. O mesmo 

se verifica pelas tabelas concernentes ao teste de ANOVA (tabelas 33 a 36), em que o valor de Sig 

para os vários parâmetros está sempre superior a 0,05. 
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 Uma vez que os parâmetros se mantêm estável ao longo do tempo, seriam necessários mais 

estudos de homogeneidade para a humidade e a cinza, pois observou-se que estes não eram 

homogéneos, impossibilitando o uso como material de referência para o estudo dos mesmos.  

 Os resultados das análises da humidade, cinza, proteína e gordura na sopa em pacote às 

várias temperaturas vêm confirmar a estabilidade da amostra durante determinado período da 

duração do ensaio de estabilidade. De um modo geral, em todas as amostras colocadas a 40ºC, -

20ºC e -80ºC, todos os parâmetros se mantêm estável passado o tempo de armazenamento (figura 

13, 14 e 15, respectivamente). Deste modo, as temperaturas estudadas neste trabalho são favoráveis 

ao armazenamento da sopa. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 A primeira parte deste trabalho consistiu no conhecimento da NP EN 17025:2005 e a da ISO 

Guide 34. Da NP EN 17025:2005 foram aprendidos quais os requisitos de qualidade a ter num 

laboratório de ensaio e/ou calibração e a importância de um sistema de gestão da qualidade. Da ISO 

Guide 34 aprendeu-se quais os ensaios fundamentais a realizar na produção de materiais de 

referência. Estes ensaios são nomeadamente ensaio de homogeneidade e ensaio de estabilidade, 

dois ensaios primordiais para avaliar a adequabilidade de diferentes tipos de alimentos como 

materiais de referência. Foram ambos elaborados ao longo deste trabalho experimental, para serem 

implementados posteriormente no sistema de gestão de qualidade do laboratório.  

 A segunda parte deste trabalho consistiu no estudo da adequabilidade de dois alimentos, leite 

em pó e sopa em pacote, para materiais de referência de diversos macroconstituintes: humidade, 

cinza, proteína, gordura e acidez. Realizaram-se assim ensaios de homogeneidade e de estabilidade, 

analisando para tal o teor presente de cada macroconstituinte nas duas amostras, de modo a concluir 

sobre a homogeneidade e estabilidade de cada macroconstituinte às diferentes temperaturas em que 

as amostras foram submetidas. Os procedimentos utilizados em cada análise basearam-se em 

Normas Portuguesas e na experiência adquirida ao longo dos anos pelas pessoas do laboratório. 

Pelos resultados apresentados, concluiu-se que o leite em pó e a sopa em pacote foram duas 

matrizes bem escolhidas uma vez que as concentrações obtidas estão relativamente próximas dos 

valores estipulados por lei e dos definidos no rótulo e na Tabela Portuguesa da Composição de 

Alimentos.  

 Concluiu-se igualmente que os métodos utilizados para a determinação de cada parâmetro 

foram suficientemente adequados para a produção de materiais de referência e para levar a cabo os 

estudos de homogeneidade e de estabilidade.  

 Quanto aos ensaios de homogeneidade realizados para o leite em pó, concluiu-se que todos 

parâmetros analisados à excepção da humidade e da acidez se mantiveram homogéneos, sendo o 

leite em pó viável como material de referência para o estudo da cinza, proteína e gordura. No entanto, 

pelos resultados obtidos nos ensaios de estabilidade, concluiu-se que deveriam ser efectuados mais 

estudos de homogeneidade para o parâmetro acidez, uma vez que este se manteve relativamente 

estável ao longo do tempo, não impossibilitando deste modo o uso do leite em pó como material de 

referência na análise deste parâmetro. Quanto ao parâmetro humidade, demonstrou-se que o 

embalamento da amostra é um factor importante para a obtenção de melhores resultados. 

 Em relação aos ensaios de estabilidade efectuados às várias temperaturas a que o leite em 

pó esteve armazenado durante 8 meses e meio, concluiu-se que as temperaturas de 40ºC, -20ºC e 

T.A. são temperaturas favoráveis de armazenamento. Por outro lado, à temperatura de 5ºC, o leite 

em pó apresentou algumas variações quanto aos teores obtidos de cada macroconstituinte analisado. 

Uma vez que não é comum a esta temperatura o leite em pó não apresentar uma boa estabilidade, 

concluiu-se que essas discrepâncias podem ter sido causadas pelo facto dos procedimentos 

experimentais não terem ocorrido da melhor forma.  
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 Relativamente à amostra sopa em pacote e pelos ensaios de homogeneidade realizados, 

concluiu-se que todos parâmetros analisados à excepção da humidade e da cinza se mantiveram 

homogéneos, sendo a sopa viável como material de referência para o estudo da proteína e gordura. 

Contudo, pelos resultados obtidos nos ensaios de estabilidade, concluiu-se que deveriam ser 

efectuados mais estudos de homogeneidade para o parâmetro cinza, uma vez que este se mantém 

estável ao longo do tempo, não invalidando a hipótese do uso da sopa em pacote como material de 

referência na análise deste parâmetro. Quanto ao parâmetro humidade, a existência de algumas 

variações entre cada pacote se sopa pode dever-se ao facto da amostra ser de natureza líquida ou 

de não ter sido bem homogeneizada antes de cada análise. 

 Pelos ensaios de estabilidade realizados às várias temperaturas em que a sopa esteve sujeita 

durante 3 meses, concluiu-se que todas as temperaturas estudadas neste trabalho, 40ºC, -20ºC e -

80ºC respectivamente, são temperaturas favoráveis de armazenamento dado à boa estabilidade 

apresentada dos parâmetros humidade, cinza, proteína e gordura passado o 1º mês e 3º mês de 

armazenamento.  

 Para concluir que ambas possam ser usadas como materiais de referência dos vários 

macroconstituintes, deverão ser feitos mais estudos de estabilidade alargando assim o tempo de 

armazenamento de cada uma das amostras estudadas. 

 Neste trabalho, não foram calculadas as incertezas associadas ao ensaio de homogeneidade 

e ao ensaio de estabilidade, mas há que referir que um material de referência tem que ter sempre 

uma incerteza associada, além de que, por definição e por estar descrito nas ISO Guide 34 e 35, esta 

é considerada como sendo um requisito. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHO FUTURO 

 

 Uma das sugestões seria analisar outros parâmetros que sejam também importantes na 

avaliação das amostras como possíveis matrizes para materiais de referência.  

 É mais comum, na produção de materiais de referência, analisar-se o teor de vitaminas ou de 

minerais presente. Desta forma, seria interessante efectuar-se ensaios de homogeneidade e de 

estabilidade a nível desses parâmetros. 

 Para o leite em pó, seria bom analisar as vitaminas, como por exemplo, a Vitamina B1, a 

Vitamina B2, a Vitamina C, a Vitamina A, entre outras. Para além disso, também se poderiam analisar 

alguns minerais, como por exemplo, o fósforo (P), o cálcio (Ca), o Zinco (Zn), e outros. 

 Para a sopa líquida em pacote, um dos parâmetros importantes a considerar seria a fibra 

alimentar, assim como algumas vitaminas.  

 

 Outra sugestão seria melhorar o embalamento da amostra. Como observado neste trabalho, 

concluiu-se que o armazenamento é muito importante para este tipo de estudo, pois pode ser uma 

das possíveis causas de erro. Se a amostra não se encontrar bem armazenada, ao avaliar-se o teor 

de água presente na amostra aquando da análise, é normal que este aumente, uma vez que a 

amostra ganhou humidade ao longo do tempo. Isto faz com que existam variações quanto a este 

parâmetro e se originam também alterações no valor nutricional dos outros parâmetros analisados. 
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vi. http://www.seisdeagosto.com/ISOdefinicao.php 

Entidade responsável pelo site: seisdeagosto.com  

Data de consulta do site: 5 de Junho de 2007 

Data de actualização do site: 15 de Setembro de 2002 

 

vii. http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html 

Entidade responsável pelo site: ISO – International Organization for Standardization 

Data de consulta do site: 5 de Junho de 2007 

Data de actualização do site: 12 de Setembro de 2006 

 

viii. http://www.icp.pt/template12.jsp?categoryId=166402 

Entidade responsável pelo site: Anacom – Autoridade Nacional de Comunicações  

Data de consulta do site: 5 de Junho de 2007 

Data de actualização do site: 2007 

 

 

 



79 

ix. http://www.iec.ch/about/mission-e.htm 

Entidade responsável pelo site: IEC – International Electrotechnical Commission 

Data de consulta do site: 5 de Junho de 2007 

Data de actualização do site: 2007 

 

x. http://www.cen.eu/cenorm/aboutus/index.asp 

Entidade responsável pelo site: CEN – Comité Europeu de Normalização  

Data de consulta do site: 5 de Junho de 2007 

Data de actualização do site: 20 de Agosto de 2004 

 

xi. http://www.ipq.pt/custompage.aspx 

Entidade responsável pelo site: IPQ – Instituto Português da Qualidade 

Data de consulta do site: 5 de Junho de 2007 

Data de actualização do site: 2007 

 

xii. http://www.quality.co.uk/custpage.htm 

Entidade responsável pelo site: Quality Network  

Data de consulta do site: 21 de Setembro de 2006 

Data de actualização do site: Fevereiro de 2006 

 

xiii. http://www.quality.co.uk/inetcons.htm 

Entidade responsável pelo site: Quality Network  

Data de consulta do site: 21 de Setembro de 2006 

Data de actualização do site: Fevereiro de 2006 

 

xiv. http://www.ipac.pt/ 

Entidade responsável pelo site: IPAC – Instituto Português de Acreditação  

Data de consulta do site: 6 de Junho de 2007 

Data de actualização do site: 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 


