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DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO 

 

 Onde M= Ni, Pb, Cu, Zn, Mn, Cr, Al, Fe 
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MODELO MATEMÁTICO 

 

O modelo matemático descrito pela equação 1 foi utilizado. 

 

 

 

 

Onde: 

 

• CM: concentração de metal na amostra (mg/L); 

•CM(reta): concentração de analito (Ni, Pb, Cu, Zn, Mn, Cr, Al, Fe) obtida a partir de interpolação do valor 

de intensidade de emissão do analito na amostra preparada convenientemente, em curva de calibração linear. 

 

 

CONCENTRAÇÃO DE ANALITO NA SOLUÇÃO 

 

Esta componente de incerteza foi calculada conforme descrito no anexo II do PN-LAPOC-5460 – Estimativa 

de Incerteza de Medição, uma vez que a concentração de analito é obtida a partir de interpolação do valor de 

absorbância da amostra preparada convenientemente em curva de calibração linear.  

1. Uma vez que as metodologias podem calcular os resultados por uma curva de analítica, foram utilizadas 

as considerações do guia EURACHEM/CITAC para este cálculo. 

2. Segundo este guia, é possível destacar diferentes fontes de incerteza para a curva de calibração: 

 Variações aleatórias em y: afeta tanto as respostas de referência quanto as respostas medidas (fonte 

1); 

 Efeitos aleatórios: Resultando em erro nos valores de referência para x (fonte 2); 

 Valores de x e y: Podem estar sujeitos a um deslocamento constante desconhecido, oriundos, por 

exemplo, quando da obtenção dos valores de x por diluição serial de uma solução concentrada com 

uma incerteza associada (fonte 3); 

 Assunção da linearidade: linearidade assumida pode não ser válida (fonte 4); 

 Outras fontes: É considerada toda e qualquer característica capaz de influenciar nos resultados (fonte 

5). 

3. Ainda segundo o guia, as fontes 2, 3, 4 são pouco significativas; a fonte 5 já pode ser abrangida através do 

cálculo pela calibração linear dos mínimos quadrados da fonte mais significativa (fonte 1 – variações 

aleatórias em y). Desta maneira o cálculo de incerteza pode ser realizado considerando a fonte 1, utilizando 

as equações 2 a 5 descriminadas abaixo. 

 

 

 Equação 2: Equação para curva de calibração linear segundo guia EURACHEM/CITAC 

 

            

 

(equação 1) )C(C )reta(MM 

(equação 2) 
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 Equação 3. Equação para cálculo de incerteza das variações aleatórias em y segundo guia 

EURACHEM/CITAC 

          
 

  
  

 

 
 

 

 
 

        

   
 

 Equação 4. Equação para cálculo do desvio padrão residual (S) segundo guia EURACHEM/CITAC 

 

 

   
                 

 
   

   
 

 

 

 Equação 5. Equação para cálculo do desvio padrão residual (Sxx) segundo guia EURACHEM/CITAC 

             

 

   

 

 

 

Onde: 

 

• p: Número de medições para determinar a concentração dos analitos; 

• n: Número de medições para calibração; 

• C0:Resultado de concentração da amostra analisada; 

•   : Valor médio dos diferentes padrões de calibração; 

• Aj: A j-ésima medição do j-ésimo padrão de calibração 

• Cj: Concentração do j-ésimo padrão de calibração; 

• B1: Coeficiente angular; 

• B0: Coeficiente linear; 

• valores de x: concentração de analito em µg/L na alíquota do padrão de trabalho; 

• valores de y: valores de absorbância dos respectivos padrões de trabalho preparados para leitura em 

espectrômetro de absorção atômica (GFAAS ou HGAAS) 

 

 

REPETIBILIDADE 

 

A incerteza devido à repetibilidade foi obtida a partir dos dados dos programas de proficiência PEP 2013-2 e 

56ª Rodada ABES/PROAGUA, considerando-se para esta fonte de incerteza o valor de desvio-padrão 

relativo (desvio-padrão amostral dividido pela média das observações). A tabela 1 apresenta os valores de 

desvio-padrão relativo (DPR) obtidos a partir dos resultados emitidos nos referidos programas. Para isto, o 

desvio-padrão amostral foi calculado a partir das duplicatas dos ensaios realizados para cada analito, para as 

4 amostras ensaiadas. Uma vez que apenas 2 dados estão disponíveis para cada amostra, o desvio-padrão foi 

estimado a partir do cálculo da amplitude dividida por d2, que para n=2 (triplicata) é igual a 1,128. O valor 

(equação 3) 

(equação 4) 

(equação 5) 
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de DPR adotado para cada parâmetro foi o maior valor dentre aqueles calculados para cada duplicata 

avaliada (condição mais conservadora). Com isto, os valores de DPR ficam como exibido na tabela 1. O 

cálculo detalhado é exibido no anexo I. 

 

Tabela 1: Valores de desvio-padrão relativo (DPR) obtidos para os analitos Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn 

em amostras de águas considerados como fonte de incerteza – repetibilidade 

 

Amostra DPR n* Fonte  

Al 8,5% 8 duplicata amostra Lote A -56a RODADA ABES/PROAGUA 

Cr 5,5% 8 duplicata amostra Lote A -56a RODADA ABES/PROAGUA 

Cu 10,8% 6 duplicata amostra Lote A -56a RODADA ABES/PROAGUA 

Fe 9,3% 8 duplicata amostra Lote A -56a RODADA ABES/PROAGUA 

Mn 6,6% 8 duplicata amostra Lote A -56a RODADA ABES/PROAGUA 

Ni 3,7% 4 duplicata amostra PEP 2013-2 G3B002-13 

Pb 6,0% 6 duplicata amostra Lote A -56a RODADA ABES/PROAGUA 

Zn 2,2% 8 duplicata amostra Lote A -56a RODADA ABES/PROAGUA 
 

Obs: n* equivale ao número total de dados avaliados para definição do DPR máximo e não para cada DPR 

individuaç  
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Anexo I – Cálculo de DPR a partir dos resultados emitidos para o programa de proficiência 13CS1 

 

Os resultados do ensaio para cada um dos analitos analisados em duplicata “Lote A” (amostra Lote A -56a 

RODADA ABES/PROAGUA), “Lote B” (amostra Lote B -56a RODADA ABES/PROAGUA),  

“G3A002-13” (PEP 2013-2 G3A002-13) e “G3B002-13” (PEP 2013-2 G3B002-13) estão representadas na 

tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultados dos ensaios em duplicata para as amostras dos programas de proficiência PEP 2013-2 

e 56ª Rodada ABES/PROAGUA 

Amostra/Parâmetro Al Pb Cu Cr Fe Mn Zn Ni 

Lote A 0,3265 0,0528 0,2350 0,0282 0,225 0,0835 0,2630 - 
Lote A 0,2965 0,0565 0,2655 0,0265 0,250 0,0900 0,2695 - 
Lote B 0,2560 0,0229 - 0,1007 1,485 0,104 0,361 - 
Lote B 0,2620 0,0229 - 0,0906 1,540 0,106 0,360 - 
G3A002-13 0,7780 0,319 3,00 0,293 0,468 0,199 0,314 0,319 

G3A002-13 0,7710 0,319 2,99 0,295 0,449 0,198 0,308 0,319 

G3B002-13 1,29 - 3,57 0,267 0,900 0,437 0,468 0,169 

G3B002-13 1,26 - 3,53 0,264 0,876 0,436 0,466 0,162 

 

A partir dos dados em duplicata na tabela 2, foram calculados os valores de DPR para cada amostra de 

acordo com a seguinte seqüência:  

• Cálculo da amplitude da duplicata (A) 

• Cálculo da estimativa do desvio-padrão (s = A/d2). Sendo d2 = 1,128 para n = 2 (duplicata) 

• Cálculo do DPR para cada amostra em duplicata (DPR = s/média da duplicata) 

• O valor de DPR adotado para cada parâmetro (DPR max) foi o maior valor dentre aqueles calculados para 

cada duplicata avaliada (condição mais conservadora). 

 

Tabela 3 - Valores de DPR calculados para as amostras dos programas de proficiência PEP 2013-2 e 56ª 

Rodada ABES/PROAGUA a partir dos resultados mostrados na tabela 2 

Amostra/Parâmetro Al Pb Cu Cr Fe Mn Zn Ni 

DPR Lote A 8,5% 6,0% 10,8% 5,5% 9,3% 6,6% 2,2% - 
DPR Lote B 2,1% 0,0% - 9,4% 3,2% 1,7% 0,2% - 
DPR G3A002-13 0,8% 0,0% 0,3% 0,6% 3,7% 0,4% 1,7% 0,0% 

DPR G3B002-13 2,1% - 1,0% 1,0% 2,4% 0,2% 0,4% 3,7% 

DPR max 8,5% 6,0% 10,8% 9,4% 9,3% 6,6% 2,2% 3,7% 
 


		2014-05-20T15:28:02-0300
	Emitido


		2014-05-20T15:30:06-0300
	Revisado e Aprovado




