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1. RESUMO 

Dentre todos os equipamentos utilizados no processo de pesagem de reagentes, a 

balança analítica é um dos mais utilizados tanto no preparo de amostras de 

medicamento como de padrões analíticos. O presente trabalho estuda a viabilidade 

de implantação de um sistema automático de pesagem com intuito de evitar erros de 

procedimento e desperdícios de padrão, que aumentam o custo de produção. Até o 

momento, verificou-se que apenas a balança XP 56 apresenta reprodutibilidade para 

pesagens inferiores a 50 mg de reagente. 

2. INTRODUÇÃO 

A indústria farmacêutica produz medicamentos para combater as enfermidades e 

dar suporte à vida. Para a realização dos testes de controle de qualidade são 

necessários diversos equipamentos e padrões de referência para comparar com os 

medicamentos e comprovar a pureza e a concentração do princípio ativo. Segundo a 

Farmacopeia Americana [1], as balanças utilizadas no controle de qualidade devem 

ser capazes de pesar com desvio de reprodutibilidade de no máximo 0,10 %. 

A produção dos padrões analíticos apresenta um elevado custo, isto porque, 

dependendo da substância, seu preço pode variar de USD$ 222,00 a USD$ 6920,00 

cada frasco, podendo conter de 10 mg a 1000 mg. Portanto há uma grande 

necessidade da preparação sem desperdícios por conta da quantidade de padrão 

utilizado para cada analise e da demanda da indústria farmacêutica. 

Por exemplo, para a preparação de uma solução de concentração 10 μg/ml de um 

determinado padrão, pesa-se inicialmente 100 mg do padrão em um balão 

volumétrico, produzindo uma solução de 1 mg/ml em veículo. Depois, transfere-se 

uma alíquota de 1 ml dessa solução para outro balão de 100 ml produzindo agora a 

solução desejada na concentração de 10 μg/ml desse padrão. Este é um dos muitos 

procedimentos largamente utilizados nos laboratórios químicos do mundo todo, onde 

a quantidade de massa inicial geralmente é grande, minimizando o erro proveniente 

dos equipamentos e das etapas de diluição, na concentração final desejada. 

 

 



3. OBJETIVOS 

Neste trabalho será analisada a viabilidade de implantação de um sistema de 

pesagem automatizado, quanto aos quesitos de qualidade, custos de aquisição e 

manutenção, comparando com a metodologia atual e possível redução de custos 

com padrões analíticos.  

4. METODOLOGIA 

A pesquisa documental teve inicio com a avaliação dos registros de pesagem das 4 

balanças analíticas existentes, para obter os dados das massas utilizadas de 

padrões analíticos e a frequência com que ocorrem. Com base nesses dados, foi 

avaliada a capacidade de pesagem de cada balança utilizando um conjunto de 

corpos de prova com massas similares à mensurada no dia a dia do laboratório. Na 

sequência será realizado um estudo dos erros na técnica atual de preparação da 

solução de padrões, comparando-os aos dados de catálogo do sistema de pesagem 

automático. Através do software Excel, os dados serão analisados estatisticamente 

para verificar o comportamento das balanças e identificar se é possível reduzir a 

massa dos padrões e mesmo assim continuar atendendo a legislação. Por fim, será 

avaliada a viabilidade frente aos custos de aquisição do equipamento de pesagem 

automático e sua manutenção de rotina. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

Com base nos livros de registros de pesagem das 4 balanças da Marca Mettler 

Toledo, de Modelos XS 205 DU, XS 204 A, XS 204 B e XP 56, as massas 

geralmente mensuradas e a quantidade de vezes que ocorreram em um período de 

dois meses entre março e abril de 2016, podem ser vista na Tabela 1. 

Tabela 1 - Quantidade Mensal Utilizada de Padrões Analíticos. 

Média de massa 
utilizada (mg) 

Quantidade de 
pesagem por mês 

Massa total 
(mg) 

Custo 
(R$/mg) 

Total 
(R$) 

35 80 2800 12,50 35.000,00 

75 40 3000 12,50 37.500,00 

Total 120 5800 -------- 72.500,00 

Fonte: Autor. 

Foram realizadas 10 medições com cada corpo prova em cada uma das 4 balanças 

para avaliar a reprodutibilidade dos equipamentos [1]. Lembrando que existe a 



norma reguladora ASTM [2] que define parâmetros de teste funcionais e a 

Farmacopeia Americana [1] que define a condição para aprovação de equipamento 

de pesagem e seu erro máximo, o resultado do ensaio de reprodutibilidade de 10 

medições deve apresentar um desvio percentual (𝐷𝑝) ≤ 0,10% e deve ser calculado 

como [1]: 

𝐷𝑝 = (2 ∗
desvio padrão 

 massa utilizada
) ∗ 100% (1) 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Na Tabela 2 pode-se observar o resultado do ensaio para cada balança versus o 

peso teste. Os campos destacados na cor verde são aqueles que atendem a norma 

sendo a massa no topo da coluna a menor massa a ser medida pelo equipamento. 

 
Tabela 2 - Resultado do ensaio com os corpos de prova.  

Balança \ Massa 2,16 mg 13,2 mg 52,4 mg 107,1 mg 

XS 204 (4 dígitos) A 6,06 1,44 0,31 0,12 

XS 204 (4 dígitos) B 6,06 0,96 0,16 0,08 

XS 205 (5 dígitos) 1,83 0,34 0,05 0,03 

XP 56 (6 dígitos) 0,49 0,04 0,01 0,00 

Fonte: Autor. 

Na Figura 1 é possível observar o comportamento de cada equipamento frente à 

massa utilizada e seu respectivo desvio percentual de reprodutibilidade. 

 
Figura 1 - Gráfico de Análise da Reprodutibilidade das Balanças Analíticas. 

 
Fonte: Autor. 

7. FONTES CONSULTADAS 

[1] General Chapter – Chapter <41>: Balances, Second supplement to USP36-

NF31 - US Pharmacopeial Convention (USP), Rockville, MD, 2013. 
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[2] ASTM E898-88, Standard Test Method of Testing Top-Loading, Direct-Reading 

Laboratory Scales and Balances ASTM International, West Conshohocken, PA, 

2013.  


