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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
 Tecnologias Bioanaliticas 

 

Unidade Curricular:  15729  - Metrologia e Validação Analítica 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 524 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Adelaide Araújo Almeida 
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 (O) 

100       45                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que o aluno tenha bases e conceitos da metrologia necessários ao trabalho de rotina num laboratório de análises. 
Que utilize a metrologia como ferramenta de Gestão da Qualidade. 

Um outro objectivo é o desenvolvimento dos conceitos relacionados com a estratégia e implementação da validação analítica, 
aplicação das “Boas Práticas de Laboratório”, fases do estudo, métodos analíticos, avaliação dos pontos críticos, elaboração de 
protocolos e relatórios de validação, e revalidação, em conformidade com as recentes directrizes da EU. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Definição de metrologia e controlo metrológico. História da metrologia. Sistema internacional de unidades (SI). Papel do Instituto 
Português da Qualidade no controlo metrológico. Papel do “Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)” no controlo 
metrológico mundial: Convenção do metro, funções e papel dos comités consultivos do BIPM. Regras para escrita dos nomes e 
símbolos das unidades e para expressão de valores e quantidades do SI. Consulta do vocabulário Internacional de metrologia 
(VIM) para correcta aplicação dos termos nos relatórios analíticos nos laboratórios. Incerteza de medição. Rastreabilidade. 
Importância verificação, calibração e ajuste de instrumentos de medição. Validação analítica de métodos analíticos: conceitos 
fundamentais e terminologia. Parâmetros de validação: selectividade, especificidade, sensibilidade, limite detecção e 
quantificação, exactidão, precisão e robustez. Estabilidade. Critérios de aceitação. Materiais certificados.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade curricular versa tópicos relativos à metrologia, e validação analítica de métodos e ensaios, pelo que é importante que 
os alunos percebam a necessidade de efectuar o controlo metrológico dos instrumentos de medição, por forma a garantir a 
exactidão do resultado das medições dentro de limites legalmente estabelecidos, bem como a necessidade de validação de 
métodos e o cálculo de incertezas para garantir a qualidade dos resultados apresentados pelos laboratórios de ensaio.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas com uma forte componente de diálogo recorrendo essencialmente a meios visuais. Estudo de casos práticos 
constantes na bibliografia recomendada pelo docente.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A metodologia de ensino utilizada, método expositivo apoiado em diapositivos, e realização de testes parciais, apresentação de 
casos práticos permitem aos alunos adquirirem de forma consistente os fundamentos teóricos e consolidar os conhecimentos 
necessários à execução de casos práticos. O estudo de casos reais nomeadamente calibração, determinação de incertezas de 
métodos etc, realizado em sala, promovendo o debate, permite aos alunos a aquisição de competências de acordo com os 
objectivos da unidade curricular. 
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MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação contínua contempla, projectos de equipa, resoluções de problemas, estudos de caso, participação em discussões e 
resolução de casos práticos, com apresentação e discussão de relatórios, com 40 % de peso na nota final. 

Exame final. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Analytical method validation and instrument performance verification. Ed Wiley Interscience 2004. 

Guideline Bioanalytical method validation.EMA. London, 2011. 

Note for guidance validation of analytical procedures methodology /(CPMP/ICH/281/95), London. 

Guidance for industry. Bioanalytical method validation, U.S Department Health and Human Services, FDA,USA, 2013. 

Decisão Comissão CE/657/2002-Desempenho de métodos analíticos e interpretação dos resultados 

Vocabulário Internacional de metrologia (2008) ed IPQ 

Vocabulário Internacional de metrologia Legal (2009) ed. IPQ 

E. Batista, e col.Calibração of micropipettes: test methods and uncertainty analysis; measurement 2007;40:338 

Guia RELACRE 3 (1996); Validação de resultados em laboratórios químicos 

Guia RELACRE 13 (2000); Validação de métodos internos de ensaio em em análise química.Guia RELACRE 24 (2012); Cálculo 
da incerteza na calibração de material volumétrico 

ISO 5725-3 (1994); Accuracy (trueness and precision) of measurements method 
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