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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 

 

Foram utilizados 2 modelos matemáticos. O modelo descrito pela equação 1 considera o fator de diluição da 

amostra, ao passo que o modelo descrito pela equação considera que a amostra não foi diluída antes da 

determinação. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Onde: 

 

• CM: concentração de metal na amostra (ug/g ou  mg/Kg); 

• fdil: fator de diluição da amostra digerida (opcional); 

• fcal: fator de calibração 

• Vbalão: alíquota da amostra digerida (diluída ou não) analisada; 

•CM(ICP): concentração de analito Ni, Pb, Cu, Zn, Mn, Cr, Al, Fe obtida a partir de uso de fator de calibração 

(curva com ponto único) relacionando intensidade do analito versus concentração 

A expressão dos resultados de concentração a partir dos valores de intensidade medidos no comprimento de 

onda específico de cada elemento foi obtida a partir de uma calibração com um padrão de trabalho de 

concentração perfeitamente definido (ponto único). 

Para isto, o valor do fator de calibração (fcal) foi calculado a partir da equação 3: 
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Onde: 

 

• Vi1: Volume inicial da alíquota da primeira diluição (incerteza da pipeta 1); 

• Vf1: Volume final da alíquota da primeira diluição (incerteza do balão 1); 

• Vi2: Volume inicial da alíquota da segunda diluição (incerteza da pipeta 2); 

• Vf2: Volume final da alíquota da segunda diluição (incerteza do balão 2); 

• Cpadrão: Valor nominal do MRC concentrado usado na diluição; 

• Cobservada: Concentração do padrão de trabalho diluído a partir do MRC.   

(equação 1) 
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(equação 3) 
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FATOR DE CALIBRAÇÃO 

 

Vidrarias 

Esta componente considera a incerteza das vidrarias utilizadas nas etapas sequenciais de diluição de trabalho 

a partir do MRC, caso exeqüível. 

São consideradas como fontes contribuintes (i) efeito de variação devido temperatura ambiente e (ii) 

incerteza da calibração da vidraria. 

O efeito da fonte (i) é calculada a partir da equação 4: 

 

uΔTamb vidraria,B = Vo .γágua . ΔT    

 

Onde  

 

• uΔTamb vidraria,B: incerteza do efeito de variação de devido temperatura ambiente  

• Vo: volume da vidraria 

• γágua: coeficiente de dilatação volumétrica do líquido pipetado assumido como 2,1 x 10
-4

 ºC
-1 

(água) 

• ΔT: variação de temperatura ambiente 

 

Incerteza do MRC 

Obtida a partir do certificado do MRC 

 

Concentração do padrão de trabalho diluído a partir do MRC 

Obtido a partir do desvio-padrão relativo (desvio-padrão amostral dividido pela média das observações) das 

3 integrações realizadas pelo espectrômetro no ato da leitura do padrão de trabalho. 

 

FATOR DE DILUIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Esta componente considera a incerteza das vidrarias utilizadas na etapa de diluição da amostra digerida, caso 

exeqüível. 

São consideradas como fontes contribuintes (i) efeito de variação devido temperatura ambiente e (ii) 

incerteza da calibração da vidraria. 

O efeito da fonte (i) é calculada a partir da equação 4. 

 

 

PESAGEM 

 

A massa apresentada para análise é obtida usando uma balança de pesagem. A incerteza da mesma é 

apresentada pela composição da incerteza da: 

• Calibração da balança: A incerteza da calibração da balança é obtida pelo certificado de calibração da 

mesma. 

(equação 4) 
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• Resolução da balança: Para instrumentos digitais, quando não há o conhecimento específico sobre os 

valores possíveis xi dentro de um intervalo, pode-se somente assumir que é igualmente provável que xi esteja 

em qualquer lugar dentro de uma distribuição uniforme ou retangular de valores possíveis. 

• Deriva da balança: A incerteza quanto a deriva da balança é obtida pelo certificado de calibração da 

mesma. 

• Excentricidade da balança: A incerteza quanto à excentricidade da balança é obtida pelo certificado de 

calibração da mesma. 

 

REPETIBILIDADE 

 

A incerteza devido à repetibilidade foi obtida a partir dos dados do programa de proficiência 13CS1, 

considerando-se para esta fonte de incerteza o valor de desvio-padrão relativo (desvio-padrão amostral 

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

(DPR) obtidos a partir dos resultados emitidos no referido programa, em 2013. Para isto, o desvio-padrão 

amostral foi obtido a partir das triplicatas dos ensaios realizados para cada analito. Uma vez que apenas 3 

dados estão disponíveis, o desvio-padrão foi estimado a partir do cálculo da amplitude dividida por d2, que 

para n=3 (triplicata) é igual a 1,692. 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 no programa 13CS1 para os analitos Al, Cr, Cu, 

Fe, Mn, Ni, Pb, Zn em amostras de solo considerados como fonte de incerteza – repetibilidade 

 

Analito DPR n Fonte 

Al 11,8% 3 Programa Proficiência 13CS1 

Cr 4,0% 3 Programa Proficiência 13CS1 

Cu 1,9% 3 Programa Proficiência 13CS1 

Fe 2,7% 3 Programa Proficiência 13CS1 

Mn 1,2% 3 Programa Proficiência 13CS1 

Ni 4,8% 3 Programa Proficiência 13CS1 

Pb 3,3% 3 Programa Proficiência 13CS1 

Zn 2,5% 3 Programa Proficiência 13CS1 
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Anexo I – Cálculo de DPR a partir dos resultados emitidos para o programa de proficiência 13CS1 

 

 

Tabela 2: Resultados obtidos no ensaio e valores de desvio-padrão relativo (DPR) obtidos no programa 

13CS1 para os analitos Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn em amostras de solo considerados como fonte de 

incerteza – repetibilidade 

 

Parâmetro Cu Cr Mn Ni Pb Zn Al 

Replicata 1 (mg/L) 54,8 36,4 1072,7 22,7 138,3 152,1 11759,35 

Replicata 2 (mg/L) 53,1 36,1 1095,1 22,6 131,0 156,1 10864,6 

Replicata 3 (mg/L) 54,0 38,6 1077,8 24,5 138,6 149,6 13259,4 

A (amplitude) 1,7 2,5 22,5 1,9 7,6 6,5 2394,8 

d2 (n = 3) 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 

estimativa do desvio-
padrão (s = A/d2) 

1,01 1,48 13,26 1,12 4,49 3,83 1414,53 

média 54,0 37,0 1081,9 23,3 136,0 152,6 11961,1 

DPR (s/média) 1,9% 4,0% 1,2% 4,8% 3,3% 2,5% 11,8% 
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