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Resumo 

Ao longo do tempo a água tem ganho um papel progressivamente mais importante na nossa 

sociedade, e cada vez mais a população está atenta à escassez deste recurso, assim como 

à sua constante poluição e degradação, quer através de infiltrações de efluentes de novas 

áreas urbanas e industriais ou devido ao crescente aumento do uso de produtos químicos, 

como pesticidas e herbicidas, na agricultura. 

Este texto reporta o trabalho executado no estágio realizado na Administração da Região 

Hidrográfica do Norte (ARH-Norte), uma delegação regional da Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P., que tem a função de analisar amostras de águas naturais e residuais, através 

de métodos que cumpram a legislação em vigor para cada parâmetro. 

Este estágio em contexto empresarial teve como objetivo a realização de análises a águas 

naturais e residuais. O trabalho centrou-se na validação do método da determinação do anião 

sulfato, e o seu controlo de qualidade. O método de determinação do anião sulfato utilizado 

baseia-se na espetroscopia de absorção molecular integrada com análise de fluxo contínuo 

segmentado. Na validação deste método foram avaliados os parâmetros: seletividade, 

linearidade, faixa linear de trabalho, sensibilidade, precisão e exatidão. O controlo de 

qualidade dos métodos foi feito recorrendo a cartas de Shewart, cartas de controlo de zona 

(cartas tipo J) e cartas de aceitação. 

Para além das análises de anião sulfato, também foram realizadas análises para 

determinação de parâmetros físico-químicos como carência bioquímica de oxigénio (CBO5) 

pelo método potenciométrico e pelo método iodométrico, sólidos suspensos totais, durezas, 

alcalinidades e turvação, que se encontram descritos em anexo. 

Palavras – Chave: 

Química analítica; águas naturais; águas subterrâneas; autoanalisador; anião sulfato; azul de 

metiltimol; validação; linearidade; controlo de qualidade; análise em fluxo segmentado. 
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Abstract 

Over time water has gained a progressively more important role in our society, and the 

population is increasingly aware of the scarcity of this resource, as well as its constant pollution 

and degradation, either through infiltration of effluents from new urban areas and industrial or 

to the increasing use of chemicals such as pesticides and herbicides in farming. 

This text reports the work carried out at the internship that took place in the Northern 

Hydrographic Region Administration (ARH-Norte), a regional delegation of the Portuguese 

Environment Agency, IP, whose function is to analyse natural and wastewater samples, using 

methods that comply with the legislation in force for each parameter. 

This internship in business context had the objective of conducting analyses of natural and 

residual waters. The work focused in performing the validation of a method for the 

determination of sulphate anion and its quality control. The method is based on integrating 

molecular absorption with segmented continuous flow analysis. In the validation of this method 

the following parameters were evaluated: selectivity, linearity, linear range of work, sensitivity, 

precision and accuracy. The quality control of the methods was done using charts from 

Shewart, zone control (charts type J) and charts of acceptance. 

Moreover the analysis of sulphate anion, analyses were carried out to determine chemical-

physical parameters such as biochemical oxygen demand (CBO5) by the potentiometric 

method and by the iodometric method, total suspended solids, hardness, alkalinity and turbidity 

which are described in the annex. 

 

Key words: 

Analytical chemistry; natural waters; groundwater; autoanalyzer; anion sulfate; methylthymol 

blue; validation; linearity; quality control; segmented flow analysis.  
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento do tema  

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do Estágio em Contexto Empresarial do 

Mestrado em Química, com duração de nove meses (início em outubro de 2017, e término em 

julho de 2018), nas instalações da Agência Portuguesa do Ambiente I.P./ Administração da 

Região Hidrográfica do Norte (APA I.P./ARH do Norte), no laboratório de águas do setor 

Química Geral, em colaboração com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Este 

estágio tem como objetivos: 

a) Realização de análises e ensaios no Setor de Química Geral, utilizando os 

métodos e técnicas laboratoriais implementadas e assegurando a realização do 

controlo de qualidade associado. 

b) Registo, avaliação e interpretação dos resultados obtidos, nomeadamente no que 

respeita ao cumprimento de normas e legislação aplicáveis. 

c) Implementação e validação de um método para determinação de anião sulfato em 

águas naturais doces  

1.2 Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., abreviadamente denominada APA, I.P., é uma 

instituição pública integrada na administração indireta do Estado, que se encontra sob a tutela 

do Ministério do Ambiente, e é dotado de autonomia financeira e administrativa e de 

património próprio. [2] A APA, I.P. resulta da fusão de nove organismos, a Agência Portuguesa 

do Ambiente, do Instituto da Água, I. P., das Administrações de Região Hidrográfica, I. P., da 

Comissão para as Alterações Climáticas, da Comissão de Acompanhamento da Gestão de 

Resíduos e da Comissão de Planeamento de Emergência do Ambiente conforme deliberado 

no Decreto-Lei nº56/2012, de 12 de março. [2] 

A APA, I. P., tem por missão “propor, desenvolver e acompanhar a gestão integrada e 

participada das políticas de ambiente e de desenvolvimento sustentável, de forma articulada 

com outras políticas sectoriais e em colaboração com entidades públicas e privadas que 

concorram para o mesmo fim, tendo em vista um elevado nível de proteção e de valorização 

do ambiente e a prestação de serviços de elevada qualidade aos cidadãos”, conforme 

apresentado no decreto-lei acima citado. Tem como visão contribuir para o desenvolvimento 

sustentável de Portugal, assente em elevados padrões de proteção e valorização dos 

sistemas ambientais e de abordagens integradas das políticas públicas. 
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No que diz respeito ao domínio dos recursos hídricos, uma vez que desempenha a função de 

Autoridade Nacional da Água, tem como atribuições:  

a) Propor, desenvolver e acompanhar a execução da política nacional dos recursos 

hídricos, de forma a assegurar a sua gestão sustentável, bem como garantir a efetiva 

aplicação da Lei da Água e demais legislação complementar;  

b) Assegurar a proteção, o planeamento e o ordenamento dos recursos hídricos;  

c) Promover o uso eficiente da água e o ordenamento dos usos das águas;  

d) Emitir títulos de utilização dos recursos hídricos e fiscalização do cumprimento da sua 

aplicação;  

e) Aplicar o regime económico e financeiro dos recursos hídricos;  

f) Estabelecer e implementar programas de monitorização dos recursos hídricos;  

g) Gerir situações de seca e de cheia, coordenar a adoção de medidas excecionais em 

situações extremas de seca ou de cheias e dirimir os diferendos entre utilizadores 

relacionados com as obrigações e prioridades decorrentes da Lei da Água e diplomas 

complementares;  

h) Promover a conciliação de eventuais conflitos que envolvam utilizadores de recursos 

hídricos, nomeadamente, promovendo o recurso a arbitragens, cooperando na criação 

de centros de arbitragem e estabelecendo acordos com centros de arbitragem 

institucionalizados já existentes;  

i) Promover a elaboração e a execução da estratégia de gestão integrada da zona 

costeira e assegurar a sua aplicação ao nível regional, assegurando a proteção e a 

valorização das zonas costeiras; 

j) Prosseguir as demais atribuições referidas na Lei da Água e legislação 

complementar.[1] 

A 15 de março de 2013, a portaria n.º 108/2013, [3] vem em seguimento do Decreto-lei n.º 

56/2012, determinar a organização interna da APA, I.P. Nessa portaria fica definido que a 

APA, I.P., é constituída pelos serviços centrais, sediados em Lisboa compostos por 

departamentos, e pelos serviços territorialmente desconcentrados, compostos pelas 

designadas administrações, sendo dirigidos por administradores regionais. Os serviços 

centrais e as administrações exercem competências de proteção e valorização dos Recursos 

Hídricos, na sua área geográfica, visando garantir o cumprimento dos objetivos da Lei da 

Água, nomeadamente no que diz respeito ao exercício das competências de monitorização, 

planeamento, fiscalização e licenciamento. Em Portugal foram criadas 7 administrações da 

ARH, que se encontram enumeradas em seguida e representadas na figura 1: 
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a) Administração da Região Hidrográfica do Norte, onde abrange as Regiões 

Hidrográficas do Minho e Lima (RH1), Cávado, Ave e Leça (RH2) e Douro (RH3). 

b) Administração da Região Hidrográfica do Centro, onde abrange a Região 

Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4). 

c) Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste, que abrange a Região 

Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5). 

d) Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, que abrange as Regiões 

Hidrográficas do Sado e Mira (RH6) e do Guadiana (RH7). 

e) Administração da Região Hidrográfica do Algarve, que abrange a Região 

Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8). 

k) Administração da Região Hidrográfica dos Açores (RH9). 

l) Administração da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10).  

 

Figura 1 – Administrações Regionais Hidrográficas e regiões hidrográficas de Portugal. [1] 
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1.2.1 Laboratório do ARH Norte 

O Laboratório de Águas da ARH do Norte integra a Rede de Laboratórios da APA, I.P., tendo 

obtido a acreditação segundo a Norma de Referência NP EN ISO/IEC 17025 em julho de 

2006. 

A ARHN tem o seu laboratório integrado no Departamento de Planeamento e Informação 

(DPI), o laboratório de Águas da ARH do Norte está integrado no Departamento de 

Planeamento e Informação (DPI), sendo deste a competência de o gerir segundo as 

considerações do laboratório de referência da APA, I.P. 

A ARHN tem como competências a execução de ensaios a amostras de água naturais e 

residuais, através de métodos de ensaio normalizados e validados, tendo em vista o 

cumprimento da Diretiva Quadro da Água e o Decreto-lei n.º 236/98. O laboratório da ARHN 

executa ainda pedidos de outras secções da ARHN, no campo da monitorização da poluição 

gerada por indústrias, agropecuária e ETAR’s, e de entidades externas como Tribunais, para 

processos contenciosos, Polícia Marítima, GNR/SEPNA e outras entidades estatais, para 

ensaios aos quais o laboratório esteja acreditado. 

O laboratório da ARHN tem ainda tarefas como  

a) Colheitas de amostras de águas; 

b) Desenvolvimento e implementação de novas técnicas analíticas; 

c) Participação em ações de formação (estágios, cursos, …); 

d) Participação em ensaios interlaboratoriais. 

e) Apoio ao licenciamento e fiscalização; 

f) Monitorização. 

O laboratório apresenta duas áreas de ação distintas em dois setores diferentes. O setor de 

Ensaios Físico-Químicos executa ensaios na área da química clássica, como uso de titulações 

para a determinação de alguns parâmetros como cloretos, alcalinidade e na área da físico-

química, com ensaios de pH, condutividade determinação de iões recorrendo à 

espetrofotometria e o setor de Ensaios da Microbiologia e Biologia, na área da biologia como 

a bacteriologia.[4] 

1.3 Água – um recurso natural essencial 

A água é um dos recursos mais importantes, quer para a vida humana, como para outros 

organismos e mesmo para a manutenção das funções dos ecossistemas.[5] 

Sem água, o planeta que conhecemos seria bastante diferente, e seria incomportável haver 

vida na Terra. A água faz parte do corpo humano, sendo que tem um volume de cerca de 70% 
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da nossa constituição, e a redução desse volume leva a graves problemas de equilíbrio sendo 

até possível a morte.  

A água no planeta Terra nem sempre esteve presente como a conhecemos nos dias de hoje, 

as condições atmosféricas eram outras, assim como a temperatura era muito superior à 

sentida nos dias de hoje. Como as temperaturas rondavam os 100 ºC a presença de água 

nos estados líquidos e sólido era impossível. À medida que o planeta arrefeceu a água até 

então libertada pelos vulcões como vapor de água condensou e deu origem a oceanos, rios 

e lagos. 

A água está continuamente em circulação, passando por diferentes estados físicos, e 

renovando a água do planeta, dando origem ao ciclo hidrológico, ou ciclo da água.  

Cerca de 70% da superfície terrestre está coberta de água no estado líquido encontrando-se 

sobretudo nos oceanos e apenas uma pequena parte nos continentes e na atmosfera. Cerca 

de 97,4% da água é salgada e por isso imprópria para consumo e dos 2,6% de água doce a 

grande maioria encontra-se no estado sólido nos glaciares e calotes polares do Ártico e 

Antártico e em águas subterrâneas, como ilustrado na figura 2. 

 

Figura 2 - Distribuição da água presente no planeta Terra, adaptado da referência [7]. 

Atendendo a que cerca de 75% da água doce encontra-se num estado em que não é possível 

a sua utilização, pelo menos a curto e médio prazo, as águas superficiais constituem uma 

ínfima parte da água doce, aumentando assim a necessidade de conservação destas. 

Ao pensarmos no ciclo da água, é difícil imaginar que a água que apresenta um equilíbrio 

dinâmico, torna-se escassa numa escala planetária, não se renovando com a evaporação e 

condensação. Contudo, esta alteração no fluxo do funcionamento do ciclo hidrológico deve-

se ao facto de o Homem utilizar a água para os diversos fins, perturbando o ciclo. O ser 

humano, serve-se da água não só para beber, mas também para consumo doméstico, bem 
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como para a indústria e para as atividades agrícolas e pecuárias. Na figura 3 encontram-se 

representadas as percentagens da água para os diferentes tipos de setores de uso, 

recorrendo a fontes hídricas mais acessíveis, como é o caso das águas superficiais, bem 

como utilizando água do subsolo, explorando depósitos, que levam muito tempo a se 

recompor. A água ao regressar ao meio recetor (sejam águas superficiais ou subterrâneas), 

não volta com as suas características iniciais, voltam sim contaminada com efluentes 

industrial, resíduos de pesticidas e fertilizantes e esgotos domésticos. Este facto torna-se 

alarmante quando apenas 2,5% de toda a água do planeta é doce, e desta menos de 1% se 

encontra disponível. [7] 

 

Figura 3 – Consumo da água em Portugal pelos diferentes setores. Adaptado de [8] 

 

Se as tendências atuais de consumo e poluição continuarem a desenvolverem-se a esta 

velocidade, a escassez de água e deterioração da qualidade da mesma irão limitar a saúde 

dos seres humanos, o crescimento económico, a expansão da produção de alimentos e a 

prestação de cuidados básicos como a saúde e higiene. [9] 

Para além da sua escassez, a água apresenta ainda uma distribuição irregular no espaço e 

no tempo, sendo grande o contraste entre regiões secas e húmidas e entre períodos de cheia 

e de seca de cursos de água.  

Para Portugal, também se prevê uma diminuição das reservas de água doce disponíveis para 

consumo, assim como para a maioria dos países europeus. [6] 

O consumo desmedido da sociedade está a levar à emissão de poluentes para os oceanos, 

rios, aquíferos subterrâneos e atmosfera, que podem influenciar significativamente o equilíbrio 

Uso urbano 
8%

Uso industrial 
5%

Uso agrícola
87%



FCUP 
Validação e controlo de qualidade do método para a determinação de sulfatos em águas naturais 

7 

 
 

 
 

do ciclo da água. Um dos problemas mais significativos é o aumento da temperatura da 

atmosfera devido ao aquecimento global o que pode alterar completamente o ciclo da água, 

retardando-o devido à solidificação ou acelerando-o, intensificando a evaporação. Qualquer 

destas situações poderá acarretar problemas como secas, furacões e cheias. 

Na figura 4 encontra-se representado o volume de água captado por região hidrográfica em 

Portugal. 

 

Figura 4 - Volume de água captada para abastecimento público, por região hidrográfica portuguesa em 2009. Adaptado de [5]. 

Na figura 5 encontra-se representado o índice de tratamento de águas residuais em Portugal 

e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, do ano 2006 até 2009. Pela figura 

observa-se que Portugal continental está pouco aquém da meta enquanto que a região 

autónoma dos Açores está muito aquém desse objetivo. 

 

Figura 5 - Índice de tratamento de águas residuais em Portugal. Adaptado de [5]. 
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Na natureza não há uma água que possamos considerar como “pura”, uma vez que todas as 

massas de água têm a presença de compostos inorgânicos e orgânicos, gases dissolvidos e 

partículas em suspensão, além de ser o habitat de muitos microrganismos e plantas 

aquáticas. Na água encontram-se ainda presentes substâncias corrosivas ou incrustantes, 

como sais de cálcio e de magnésio e compostos de ferro e manganês, fazendo com que todos 

estes elementos presentes na água determinem as características da mesma, que tendem a 

variar de massa de água para massa de água. 

A água pode ser classificada tendo em conta a sua origem de captação, sendo assim 

classificam-se em águas subterrâneas ou águas superficiais. Mas a formação geológica dos 

solos e a poluição são fatores determinantes na classificação. 

As águas superficiais são por exemplo os rios, albufeiras e lagos que apresentam 

características normais de águas à superfície como turvação, por ter materiais em suspensão, 

carga orgânica, baixo teor de sais dissolvidos. 

No caso das águas subterrâneas como lençóis subterrâneos, fissuras de terrenos e furos 

apresentam características como a sua dureza (que as classificam como duras em solos 

calcários ou são ácidas em solos graníticos), são límpidas uma vez que são filtradas pelas 

camadas terrestres, podem possuir alguns elementos químicos dissolvidos que podem ter 

diferentes graus de nocividade. 

As águas subterrâneas podem ainda ser classificadas de acordo com o tipo de solos em que 

passam. As águas originárias de solos calcários, típicos da região Sul de Portugal e também 

de Leiria apresentam dureza média/alta, alcalinidade e mineralização, enquanto as águas 

originárias de solos graníticos, típicos do Norte do país apresentam baixa mineralização 

(águas macias), condutividade e acidez, assim como, alguns materiais dissolvidos (Ferro, 

frequente nos solos xistosos, o manganês, os nitratos, entres outros).[6] 

É do conhecimento público que as águas subterrâneas fornecem uma maior qualidade a nível 

microbiológico comparadas com as águas superficiais. [10] 

Os problemas da água, como contaminação e escassez, tem despertado uma 

consciencialização levando a que a Europa emitisse uma diretriz que diz: “A água não é um 

bem negociável como os outros, mas um património que é preciso proteger e defender como 

tal”. [11] Esta frase faz-nos pensar e questionar quais as verdadeiras fontes de poluição, como 

indústrias, efluentes domésticos, e como é que afetam a qualidade deste bem precioso. 
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1.4 Poluição da água 

A escassez de água é um dos assuntos em destaque na nossa sociedade, mas a poluição 

inerente a este recurso tem sido amplamente divulgada, através da comunicação social, 

levantado questões, seja essa poluição de uma fonte difusa ou pontual. 

A vida terrestre constitui uma fonte de poluição do planeta, seja através da atividade das 

plantas ou dos animais, como é o caso do ser humano. [12]  

O forte consumismo das nossas sociedades está a levar à emissão de poluentes para os 

oceanos, rios, aquíferos subterrâneos e atmosfera que podem influenciar significativamente o 

equilíbrio do ciclo da água.[18] A poluição das águas e do solo constitui-se num dos mais sérios 

problemas ecológicos decorrentes da atividade humana na atualidade.[18]  

 A poluição pode ser definida com uma alteração das propriedades físicas, químicas ou 

biológicas da água, de forma a poder ter impacto no uso dessa água ou nos ecossistemas 

aquáticos. [13] Outra das definições para a poluição da água, sendo mais especifica é classificá-

la como sendo a inadequação da utilização da água para algum objetivo específico ou 

qualquer modificação, sendo natural ou artificial, que direta ou indiretamente altere ou destrua 

o equilíbrio dos ecossistemas e dos recursos naturais de tal modo que traga perigo para a 

saúde pública, diminua a sua adequabilidade ou eficiência e o bem-estar do Homem e das 

suas comunidades, ou ainda a alteração da composição ou do estado da água de tal forma 

que se torne menos adequada para todas ou algumas das funções e fins a que pode ser 

adequada no seu estado natural. A contaminação pode ser considerada como um aspeto da 

poluição, uma vez que o conceito de contaminação é definido como a introdução ou descarga 

na água de organismos patogénicos ou de substâncias tóxicas que a tornem imprópria para 

consumo público e/ou usos domésticos. [14] 

A poluição da água resulta fortemente de esta não se renovar à velocidade a que os seres 

humanos a poluem, conduzindo a que haja alterações no seu ciclo. [11] 

Os poluentes podem ser inorgânicos, orgânicos e biológicos, incluindo-se os microrganismos 

neste último grupo. [17] 

São exemplo de poluente, a presença de excesso de mineralização, detergentes e 

contaminantes, de origem agrícola (pesticidas e herbicidas) e industrial até a presença de 

microrganismos patogénicos. [15] A poluição química representa uma ameaça para o ambiente 

aquático, uma vez que apresenta efeitos como toxicidade aguda e crónica para os organismos 

aquáticos, perdas de biodiversidade e habitats, acumulação no ecossistema e constitui uma 

ameaça para a saúde pública,[13] que a título de exemplo temos o elevado número de mortes 

de peixes aquando de uma descarga de efluentes para os rios, a acumulação de metais 
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pesados e tóxicos nos peixes que se podem refletir na saúde do ser humano que se alimenta 

desses peixes, uma descarga de crude que inibe as aves de voar pela perda de 

permeabilidade das asas. 

A poluição das águas pode ter várias origens, destacando-se a produção agrícola, o uso 

doméstico e industrial, que usam as massas de água, como rios, lagos e oceanos como 

escoamento para as suas atividades. [15] 

A agricultura, quando praticada de forma intensa ou regular libertar fertilizantes e pesticidas, 

que são compostos ricos em nutrientes, como é o caso dos aniões nitrato e fosfato que 

contaminam devido às escorrências superficiais, os rios, lagos e águas subterrâneas por 

infiltração dos solos. [15] As águas residuais provenientes da agricultura de origem animal ou 

vegetal são facilmente biodegradáveis, e por isso não contaminam. Na agricultura, as águas 

residuais que contaminam as águas superficiais e subterrâneas, são as que possuem 

fertilizantes, pesticidas e herbicidas. Os nutrientes e fertilizantes normalmente têm 

formulações de carbono, azoto, fósforo e/ou metais vestigiais. Os pesticidas e herbicidas têm 

na sua fórmula compostos químicos orgânicos com estruturas complexas, uma vez que foram 

criadas para serem resistentes às condições ambientais.[12] 

Os efluentes domésticos, quando não tratados, são ricos em matéria orgânica, fosfatos, 

nitratos, detergentes e microrganismos, que provocam a eutrofização dos ecossistemas das 

águas doces, impedindo a penetração da luz na água e a fotossíntese pelas algas e 

consequentemente provocam o desaparecimento da fauna.   

Os metais pesados e os resíduos tóxicos, como é o caso do chumbo e do mercúrio, são muitas 

vezes lançados pela indústria e por serem tóxicos para o sistema aquático provocam a morte 

de organismos aquáticos. [15, 16] 

O caso da indústria é complicado, uma vez que as águas quer provenham de um sistema de 

tratamento de águas, quer provenham de um poço, se entrarem em contato com algum dos 

processos da indústria, ao estarem expostos a um reagente químico contaminam a água, e a 

partir desse momento passamos a estar na presença de uma água residual. As águas 

residuais industriais poder ser constituídas pelos três tipos de poluentes, físicos, como o calor, 

químicos e microbiológicos, que são complicados de quantificar, por não se saber em que 

forma ou quantidades se encontram. [12]   

A desflorestação é uma das situações que afeta a água e a sua qualidade, uma vez que pode 

afetar as reservas de água doce, ao provocar a escorrência superficial e a diminuição da 

infiltração da água da chuva, levando a que a recarga dos aquíferos seja menor. A maior 

escorrência superficial leva ao aumento do volume de lamas arrastadas nos cursos de água. 

[16]  



FCUP 
Validação e controlo de qualidade do método para a determinação de sulfatos em águas naturais 

11 

 
 

 
 

As causas da poluição deverão ser identificadas e as emissões deverão ser tratadas na fonte, 

com caráter de urgência, de maneira eficaz em termos económicos e ambientais. [20] 

Na figura 6 encontram-se representadas algumas das fontes de poluição da água e o seu tipo, 

se são dispersas ou localizadas. 

 

 
Figura 6 - Fontes de poluição da água. [21] 

 

Na tabela 1 encontram-se algumas fontes de poluição de águas naturais, o seu agente de 

poluição e quais os efeitos que têm. 
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Tabela 1 - Poluentes responsáveis pela contaminação de águas naturais. [22] 

Fonte de poluição  Agente de poluição  Efeitos  

Centrais de energia e 

sistemas de arrefecimento  

Calor  Diminuição da concentração de oxigénio 

dissolvido 

Indústria Compostos inorgânicos, 

compostos orgânicos 

pesados, matéria 

orgânica, metais pesados, 

fosfatos  

Variação de pH podendo levar à morte de 

algumas espécies, toxicidade para 

organismos aquáticos e restante cadeia 

alimentar  

Agricultura  Nitratos, salinização, 

compostos orgânicos 

tóxicos (pesticidas  

Altamente tóxico para os animais e seres 

humanos, podem provocar o 

envenenamento e morte por acumulação 

destes nos tecidos  

Esgotos urbanos e 

industriais ricos em 

detergentes e águas 

residuais de atividades 

agrícolas por uso excessivo 

de pesticidas  

Nitratos, fosfatos, 

contaminação 

microbiológica e matéria 

orgânica 

Eutrofização das águas superficiais, 

carência de oxigénio dissolvido. 

Indústria mineira e de papel Sólidos suspensos  Aumento da turbidez e consequente 

diminuição da quantidade de luz, 

deposição de partículas sólidas. 

Detergentes e óleos  Tensioativos  Formação de espumas que impedem a 

troca de oxigénio e dióxido de carbono, 

afetando o ciclo de vida de alguns seres 

vivos, como insetos. 

Furos e poços mal 

construídos ou 

abandonados  

Diversos  Transmissão da contaminação de um 

aquífero para outro 

 

Com a figura 4 e a tabela 1, pode-se observar que a ação do ser humano desequilibra a 

Natureza, sendo por isso necessário que se tomem medidas legislativas para preservar a 

qualidade da água. 
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1.5 Sulfato  

O sulfato, SO4
2- é um dos aniões mais abundantes na natureza. Surge nas águas 

subterrâneas através da dissolução de solos e rochas, como o gesso (CaSO4) e o sulfato de 

magnésio (MgSO4), e pela oxidação de sulfeto, S2-, como por exemplo da pirite e do sulfureto 

de ferro. O anião sulfato tem como elemento fundamental o enxofre. O enxofre é essencial à 

vida e raramente está nos organismos vivos em défice. Este pode ser encontrado na natureza 

em quatro estados de oxidação que se transformam entre si (sulfureto, enxofre elementar, 

sulfito e sulfato). 
[23]

 

S-2      S0     SO3
-2     SO4

-2 

O anião sulfato costuma ser encontrado na natureza associado a catiões, como o cálcio, 

magnésio e sódio. 

Nas águas naturais, o anião sulfato têm normalmente uma concentração que varia dos 30 a 

300 ppm. Estas variações devem-se a razões geológicas ou contaminações por detergentes 

por exemplo. 

Nas águas superficiais, ocorre através das descargas de esgotos domésticos (por exemplo, 

através da degradação de proteínas) e efluentes industriais. [23] O anião sulfato pode variar 

muito a sua concentração quer seja numa água natural, quer seja em águas residuais. Na 

tabela 2 encontram-se exemplos dos resultados de algumas análises realizadas a águas de 

consumo, natural e residuais. 

Tabela 2 - Exemplos de ensaios de anião sulfato em diferentes tipos de águas, adaptado de [23]. 

Amostra Tipo de amostra [SO4
2-] / ppm 

3483 Residual 41,91 

3486 Residual 47,27 

3497 Residual 57,06 

3500 Residual 69,42 

3503 Consumo 55,48 

3579 Residual 66,95 

3581 Residual 166,1 

3585 Natural 74,61 
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A indústria contribui com os seus efluentes para o aumento da concentração de anião sulfato 

nas águas, principalmente as indústrias químicas, como as têxteis, de produção de pasta de 

papel, de curtumes e farmacêutica. 

Em águas tratadas o anião sulfato é proveniente da utilização de coagulantes como o sulfato 

de alumínio, sulfato ferroso e sulfato férrico. 

A poluição atmosférica ligada às chuvas ácidas, pode estar na origem de depósitos 

significativos de anião sulfato, sob a forma de partículas e pela sua presença em solução nas 

águas da chuva. O teor em enxofre no ar traduz-se essencialmente em anião sulfato. 

O anião sulfato apresenta uma reduzida toxicidade, provocando ação purgativa ligeira em 

adultos para uma dose de 1-2 ppm. Mas, contudo, em crianças e bebés podem ocorrer 

diarreias e complicações gastrointestinais com doses mais reduzidas de anião sulfato. Estes 

efeitos têm tendência a serem eliminados pelo fator habituação.

 

1.6 Qualidade da água 

A International Organization for Standardization (ISO) é uma organização que tem como 

objetivo desenvolver e aprovar normas internacionais. Na norma ISO 8402 a qualidade é 

definida como a totalidade de características de uma unidade, capaz de preencher os 

requisitos especificados e esperados. [23]  

A qualidade pode ser definida em relação a uma organização ou empresa a partir das 

expetativas do cliente, das exigências do mercado ou ambiente competitivo, dos objetivos 

organizacionais e dos requisitos legais (normas, padrões, regulamentos, leis, etc). Nesta 

perspetiva, num laboratório, a qualidade engloba todas as ações que conduzem a resultados 

que se ajustam às necessidades específicas do cliente, que atraem a confiança do cliente e 

de outros que utilizam os resultados e representam um ganho em termos económicos. [25] 

As consequências que podem ocorrer advindas de erros em análise química são muito 

superiores ao custo da repetição de análises. Por este motivo a implementação de um sistema 

de qualidade que garanta os resultados com maior confiança, obtendo-se uma redução da 

variabilidade dos dados e aumentando a precisão, torna-se de grande importância. 

A rede de laboratórios da Agência Portuguesa do Ambiente subscreveu a Política da 

Qualidade publicada pelo Conselho Diretivo da APA, I.P., em abril de 2015. [26] 

O laboratório da ARHN tem a responsabilidade de realizar ensaios analíticos com vista a 

satisfazer as necessidades dos clientes e melhor exercer as suas competências tendo por 

base o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Instituto Português de Acreditação, IPAC, 

[23]
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que efetua o reconhecimento do laboratório como acreditado e a norma NP EN ISO/IEC 

17025:2015. [27] 

É essencial que os laboratórios apliquem todas as políticas de qualidade, de modo a 

assegurar a fiabilidade dos resultados, assim como garantir a confiança que os clientes 

depositam. 

 

1.6.1 Qualidade da água em Portugal  

Em Portugal a qualidade da água só desperta interesse para a qualidade das águas de 

consumo, por ser a que o ser humano bebe. Os modelos de gestão multimunicipais de 

abastecimento e saneamento não despertam o interesse que deveriam despertar, ao não 

haver um controlo mais rigoroso dos efluentes antes de serem lançados no meio ambiente. 

Em Portugal há um grande controlo das águas destinadas ao consumo humano pelas 

entidades competentes. Este controlo é realizado no local de captação na fonte (água bruta), 

assim como na saída da ETA, antes mesmo de chegar à casa do consumidor, onde já é uma 

água tratada. 

A classificação das águas para consumo é baseada em diversos parâmetros físico-químicos 

e bacteriológicos, cujos valores devem respeitar os estipulados no Decreto Lei nº 236/98 para 

os valores máximos admissíveis (VMA) e para os valores máximos recomendáveis (VMR). [28] 

No caso de haver um episódio de incumprimento da legislação cabe ao ministério do Ambiente 

comunicá-lo. O controlo de qualidade da água encontra-se repartido por diversos organismos 

que asseguram os resultados através do cumprimento de diversas normas. 

1.7 Importância da análise da qualidade da água  

A qualidade de uma água é avaliada por um conjunto de análises de natureza física, química, 

biológica e radioativa. O objetivo da qualidade a avaliar depende da utilização que for 

destinada à água, sendo que a qualidade é quantificada através de indicadores de qualidade. 

A fixação de níveis de qualidade na determinação de cada tipo de água constitui os critérios 

de qualidade. Quando estes critérios são definidos por uma autoridade administrativa passam 

a constituir normas ou padrões de qualidade. [6] 

É importante realizar-se análises à qualidade da água, uma vez que a água pode conter 

contaminantes tóxicos, excesso de mineralização, que pode prejudicar a saúde do ser 

humano, provocar a morte nos seres vivos como animais (aquáticos e terrestres), bem como 

em plantas, prejudicando o seu desenvolvimento. 
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A água é um património natural fundamental e precioso para o desenvolvimento das 

atividades económicas e humanas, que deve ser salvaguardado e protegido. A água está 

presente em muitos tipos de indústrias, uma vez que é necessária para o fabrico de quase 

tudo. O caso da gasolina, do ferro, do papel e de outros produtos exigem grandes quantidades 

de água para serem produzidos. [8, 29] 

Para uma melhor análise da água, há perguntas que deveríamos fazer, fosse qual fosse o tipo 

de água a analisar. Exemplo dessas perguntas era questionarmo-nos se os peixes e outros 

organismos aquáticos podem viver, desenvolver-se e prosperar nos rios e lagos afetados pela 

atividade desenvolvida pelo ser humano? A água é segura para se beber? Como se define a 

qualidade da água? Estas perguntas e as suas respostas são fundamentais para entendermos 

a importância de analisar a água e saber quais os critérios importantes a determinar para 

avaliarmos a qualidade da água. [6, 30] 

O aumento da produção e do consumo de bens e serviços, provoca um impacto no ambiente, 

que tem vindo a crescer significativamente nas últimas décadas. As pressões das diversas 

atividades económicas provocam a maioria dos problemas ambientais. Um exemplo disso é 

a poluição e a degradação da qualidade da água causada pela indústria e pela agricultura. [8] 

1.8 Critérios de qualidade da água  

Para analisarmos a qualidade de uma água é necessário que se conheça a utilização que se 

pretende para aquela água, de modo a se identificar os parâmetros que a caracterizam e lhe 

conferem certo grau de qualidade requerido pelas normas e diretrizes para concluir se certo 

constituinte é considerada contaminante. [29] 

A Lei da Água [32] define o enquadramento que tem de haver para a gestão das águas 

subterrâneas e águas superficiais nomeadamente águas costeiras, de transição e interiores, 

de forma a: [8] 

• Promover uma utilização sustentável da água, baseada numa proteção a longo prazo 

dos recursos hídricos que estão disponíveis;  

• Assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e evitar o 

agravamento desta; 

• Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem superficial e 

subterrânea de boa qualidade, conforme necessário para uma utilização sustentável, 

equilibrada e equitativa da água; 

• Evitar a continuação da degradação e proteger e melhorar o estado dos ecossistemas 

aquáticos e também dos ecossistemas terrestres e zonas húmidas diretamente 
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dependentes dos ecossistemas aquáticos, no que respeita às suas necessidades de 

água; 

• Mitigar os efeitos das secas e das inundações; 

• Assegurar o cumprimento dos objetivos dos acordos internacionais pertinentes, 

incluindo os que se destinam à prevenção e eliminação da poluição no ambiente 

marinho; 

• Obter uma proteção reforçada e um melhoramento do ambiente aquático, 

nomeadamente através de medidas específicas para a redução gradual e a cessação 

ou eliminação por fases das descargas, das emissões e perdas de substâncias 

prioritárias; 

• Proteger as águas marinhas.  

As substâncias que se encontram dissolvidas na água e são mais comuns são os sais, 

minerais e sólidos dissolvidos como o cálcio, sódio, bicarbonato e cloretos, nutrientes como 

fósforo e azoto e elementos vestigiais como o selénio, o arsénio e o crómio. [30]  

Os sais, minerais e sólidos dissolvidos, embora não se considerem prejudiciais para a saúde 

humana, podem afetar o sabor, o cheiro ou a cor da água. No caso dos nutrientes e dos 

elementos vestigiais, estes podem ser prejudiciais tanto para a saúde humana como para a 

vida aquática, se excederem os valores definidos nas normas e diretrizes. [30] 

1.9 Legislação aplicada à qualidade da água 

A gestão e a proteção da água transcendem fronteiras, e por isso a União Europeia tem 

procurado adotar uma política global para garantir a qualidade das águas subterrâneas e 

superficiais da Europa. Neste sentido criou-se um quadro de ação comunitária relativa às 

águas, sendo a principal a Diretiva Quadro de Água (DQA), um diploma legislativo, que veio 

introduzir uma abordagem universal para a gestão e proteção das águas subterrâneas e 

superficiais das bacias hidrográficas. [31] 

A Diretiva Quadro de Água tem objetivos que se prendem com a qualidade ecológica, 

nomeadamente o objetivo de não deteriorar o “estado” das águas e o objetivo de atingir o 

“bom estado” que engloba o “bom estado químico” e o “bom estado ecológico”.  [31] 

A implementação desta diretiva e o cumprimento dos objetivos ambientais, exigem o 

desenvolvimento e a aplicação dos princípios e orientações da Diretiva, através da 

implementação de um conjunto de medidas, quer pela comissão, quer pelos estados-

membros.  

Esta Diretiva foi transposta para o âmbito nacional através da Lei da Água. [32]  
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A Lei da Água estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade de modo a proteger o 

meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos fins a que se destinam.  

O Decreto-Lei n.º 236/98 estabelece um grande número de valores guia designados de Valor 

Máximo Recomendado (VMR) e Valor Máximo Admissível (VMA) para a água. O VMR é o 

teor, concentração ou valor da norma da qualidade que, de preferência, deve ser respeitado 

ou não excedido. O VMA é o teor, concentração ou valor da norma da qualidade que não 

deve, em nenhum caso, ser ultrapassado, sob risco de poder haver contaminação [6,33]. Esta 

legislação também define os valores limite de cada parâmetro que deve ser analisado para 

avaliar a qualidade da água e quais os métodos de referência existentes para a sua 

determinação. [29]  

O Decreto-Lei n. ⁰ 243/2011 define que os resultados não conformes, face aos valores 

paramétricos fixados, devem ser comunicados pela entidade gestora às autoridades 

competentes para investigar e assegurar a tomada de medidas de ações corretivas, 

devolvendo assim a qualidade da água. [34] 

1.10 Monitorização das massas de água 

A Diretiva Quadro de Água refere a importância da APA, I.P. delinear uma estratégia que 

permita a execução de programas de monitorização otimizados e coerentes, uma vez que a 

monitorização é fundamental em vários aspetos, como por exemplo avaliação do estado das 

massas de águas, sistemas de classificação das águas e implementação de programas de 

medidas.  

1.10.1 Planeamento  

A fase inicial de qualquer procedimento é o planeamento que tem como objetivo definir 

atividades de colheitas, preservação, manuseamento e transporte de amostras, de modo a 

garantir todas as informações necessárias de forma precisa e com menor custo associado. [35]  

É importante que nesta fase se defina o programa de colheita, planeando os métodos 

analíticos a aplicar, assim como prever os recursos humanos, materiais e financeiros. Num 

bom planeamento é importante a determinação cuidadosa dos pontos de colheita e um plano 

de viagem eficiente, evitando locais de tráfego intenso e regiões de vegetação que levam ao 

aumento da probabilidade de acidentes, e ter ainda em consideração a disponibilidade do 

laboratório para a execução das análises e os prazos de preservação das amostras. [36] 
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1.10.2 Amostragem   

De acordo com a Norma ISO 17025:2005 a amostragem é um procedimento definido, pelo 

qual uma parte de um material ou produto é retirada de um todo para produzir uma parte 

representativa, para ensaio ou calibração. [27] 

Se a amostra não for representativa da água a controlar, o resultado da análise não 

corresponderá ao valor real, assim define-se que a amostragem é um elemento importante no 

controlo de qualidade. [37]  

1.10.3 Colheita de amostras  

A realização de uma check list previamente, evitará que falte algum material ou equipamento 

no local na hora da colheita e assim agilizar o processo. [35, 37] 

A técnica que se deve adotar na recolha da amostra, depende do tipo de água a analisar, se 

é uma água subterrânea, superficial ou residual, do tipo de amostragem pretendido, pontual, 

composta ou integrada e do tipo de ensaio, físico-químico, biológico, microbiológico ou 

toxicológico. Sempre que possível deveriam ser realizadas determinações de pH e de 

temperatura durante a colheita. Estas determinações são realizadas em frascos separados 

dos que são enviados para o laboratório, evitando-se desta forma possíveis contaminações. 

[37] 

Na determinação do pH deve-se sempre que possível, utilizar um medidor digital ou em 

alternativa o papel indicador de pH. A determinação da temperatura deve seguir o mesmo 

padrão, quando na falta de um termómetro digital portátil com certificação de calibração, pode 

ser utilizado um termómetro calibrado com escala entre 0 ºC – 50 ºC. 

Além das determinações de pH e de temperatura, sempre que possível, devem ser realizadas 

as determinações de turvação, condutividade e oxigénio dissolvido. [35-37] 

O Laboratório da ARHN é responsável por analisar águas de diferentes proveniências, 

nomeadamente águas naturais subterrâneas, superficiais, em profundidade, amostras 

integradas e residuais. Os protocolos de amostragem adotados pelos laboratórios da ARHN 

seguem a Norma ISO 5667-3:2003 Water quality – Sampling – Part 3: Guidance on the 

preservation and handling of water samples. [38]  

 

1.10.3.1 Águas naturais  

As águas naturais, como rios, lagos e albufeiras, apresentam grande heterogeneidade, tanto 

verticalmente como horizontalmente, dificultando a escolha dos pontos de colheita. Por tal, a 

escolha dos pontos deverá ter em consideração os aspetos morfológicos, hidromorfológicos 
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e ainda a profundidade. Normalmente, e dependendo da dimensão da massa de água, as 

amostras são colhidas à superfície e na zona mais central, em um ou mais pontos, e 

verticalmente serão colhidas em um ou mais pontos, dependendo da profundidade da zona 

eufótica, do termoclima e da profundidade máxima da massa de água.  

As colheitas à superfície devem respeitar uma profundidade mínima de 30 cm para que não 

haja interferência de materiais sólidos. Quando há colheitas em mais do que um ponto, estas 

amostras podem ser colhidas para recipientes diferentes ou para o mesmo recipiente 

dependendo da amostra pretendida. 

As amostras podem ser colhidas diretamente para recipientes descontaminados e lavados de 

acordo com o procedimento ilustrado na figura 7. Pode ainda ser feita uma colheita indireta 

utilizando um balde de inox por exemplo, figura 8. [37] 

 

Figura 7 - Exemplo de como proceder a uma colheita de amostra direta. [37] 

 

Figura 8 - Exemplo do balde utilizado para proceder a uma colheita indireta. [37] 

Por vezes não é possível realizar a colheita nem diretamente, nem usando um utensílio como 

o balde por a colheita ter que ser realizada em profundidade, sendo esta realizada de um a 

dois metros do fundo, e para esse tipo de colheita utilizam-se garrafas de colheita, como é 

exemplo as garrafas de Van Dorn, ilustradas na Figura 9.  
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A colheita de amostras integradas poderá ser efetuada de forma contínua ou de forma discreta 

de pelo menos duas ou mais amostras obtidas a várias profundidades. Para a colheita de 

amostras discretas utilizam-se, por exemplo, as garrafas de Van Dorn, figura 9. No caso da 

colheita de amostras em contínuo utilizam-se dispositivos/garrafas de colheita integrada, 

figura 10, com capacidade para serem programadas de acordo com o objetivo que se 

pretende. 

 

Figura 10 - Sistema automático de colheitas de amostras integradas. [37] 

As amostras compostas diferem das amostras integradas por se analisar as características 

em função do fator tempo. As amostras integradas são realizadas ao longo de vários pontos 

verticalmente, enquanto que as amostras compostas são realizadas num mesmo ponto mas 

a sua recolha realiza-se em períodos determinados, como por exemplo de hora em hora, 

Figura 9 - Exemplo de garrafas de Van Dorn, usado para colheitas em profundidade. [37] 
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durante 24 horas. Este tipo de amostragem é escolhido para indicar melhor a composição 

média ao longo de um período de tempo pré estabelecido. [37.] 

1.10.3.2 Águas subterrâneas 

As águas subterrâneas encontram-se em poços ou furos, [7] sendo as suas informações 

recolhidas utilizando uma sonda/medidor de nível, como ilustrado na figura 11, ou recolhendo 

as amostras para posterior análise.  

 

Figura 11 - Medidor de nível utilizado para medição em profundidade. [39.] 

Nas águas subterrâneas podem ser normalmente utilizados dois métodos de colheita, a 

colheira por bombagem, ou colheita em profundidade, figura 12a e 12b respetivamente. 

  

 

 

 

 

 

A colheita com bomba à superfície é um tipo de colheita recomendado em situações em que 

a qualidade da água subterrânea é verticalmente uniforme. Neste caso, a amostra de água 

deve ser colhida tão próximo quanto possível da saída do poço ou furo de modo a evitar 

problemas de instabilidade da amostra. É importante que a bomba tenha funcionado o tempo 

a b 

Figura 12 - Representação de um furo com bomba (a) e de um poço (b) [37] 
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suficiente para remover a água estagnada na coluna de água do furo, para assegurar que a 

água está a ser colhida do aquífero. [37]  

No caso das colheitas com dispositivo de imersão: Consiste na imersão de um equipamento 

de colheita no poço ou furo, até a uma profundidade conhecida, à qual se faz o enchimento 

com água, sendo depois transferido para o recipiente apropriado. Trata-se de um método 

adequado para usar em poço/furo/piezómetro de controlo que não estão a ser bombados. [37] 

1.10.3.3 Águas residuais  

As águas residuais são resultantes de vários efluentes, tanto domésticos, como industriais, 

ou urbanos. A sua recolha pode ser pontual e/ou composta. A amostra pontual é efetuada 

quando se pretende avaliar as caraterísticas ou o cumprimento de valores de referência que 

não dependem da composição média da água residual e são essenciais para certas 

determinações, tais como, óleos e gorduras, hidrocarbonetos, sulfuretos, oxigénio dissolvido, 

cloro livre/total. [37] A recolha composta é efetuada quando se pretende avaliar caraterísticas 

ou o cumprimento de valores de referência que dependam da composição média da água 

residual. Normalmente recorre-se a um amostrador automático, como o ilustrado na figura 13, 

que pode ter incorporado um medidor de caudal.  

 

Figura 13 - Exemplo de um amostrador automático de amostra composta. [37] 

O amostrador é colocado num local estável e ao abrigo do calor. Deve-se mergulhar a sonda 

à profundidade pretendida, lavar a tubagem com água do local e assistir à primeira amostra a 

ser recolhida para garantir que o equipamento se encontra a funcionar corretamente. 

Decorrido o intervalo de amostragem, deve-se verificar se foi colhido com sucesso e proceder 

ao transbordo das amostras para os recipientes. Na figura 14 encontra-se representado um 

amostrador em funcionamento. 
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Figura 14 - Exemplo de amostrador portátil para colheita de afluente a uma ETAR de pequena dimensão. [37] 

As recolhas pontuais são efetuadas no local para os recipientes, sendo que no caso de ser 

realizado simultaneamente amostra composta, a amostra pontual deve ser colhida no primeiro 

dia de colheitas, antes de colocar o amostrador automático. [40] 

Em todos os tipos de colheitas é necessário a realização de ensaios microbiológicos, e nesse 

caso é crucial que o processo de colheitas comece sempre pelos recipientes destinados a 

ensaios microbiológicos, para evitar contaminações. [39, 40] 

1.10.4 Preservação  

Nas águas naturais e residuais é necessário aplicar técnicas de conservação da amostra para 

manter todas as características originais da amostra. [36] Existem variadas opções para 

preservar uma amostra e vai estar dependente do parâmetro a analisar. No caso da ARHN, 

esta segue a norma ISO 5667-3, para os parâmetros de rotina analisados. Na tabela 3 é 

apresentado, para os diferentes tipos de parâmetros a analisar, quais os recipientes de 

colheita, o método de conservação da amostra, o volume mínimo de amostra exigido e o 

tempo máximo de conservação. [38, 40]  
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Tabela 3 - Parâmetros de conservação de amostras de água de acordo com o tipo de análise. [41] 

Parâmetro 
Recipiente 

de colheita 

Método de conservação da 

amostra 

Volume 

mínimo de 

amostra/ mL 

Tempo máximo 

de conservação 

da amostra 

Alcalinidade P ou V Refrigeração  4ºC (*) 100 14 dias 

Amoníaco P ou V 
Acidificar a amostra com H2SO4 até 

pH <2; refrigerar  4ºC (*) 
500 21 dias 

Carência 

química de 

oxigénio 

P ou V 
Acidificação até pH <2 com H2SO4 

Refrigeração  4ºC (*) 
50 6 meses  

Cloretos P ou V Não é necessário  100 28 dias 

Condutividade P ou V Refrigeração  4ºC (*) 100 28 dias 

Cor P ou V 
Proteger da claridade  

Refrigeração  4ºC (*) 
100 5 dias 

Dureza total P ou V Adicionar H2SO4 ou HNO3 até pH<2 100 6 meses 

Fosfatos P ou V Refrigeração  4ºC (*) 100 48 horas 

Nitratos + 

Nitritos 
P ou V 

Adicionar H2SO4 a pH<2 

Refrigeração  4ºC (*) 
200 28 dias 

Nitritos P ou V Refrigeração  4ºC (*) 100 48 horas 

Oxidabilidade P ou V Refrigeração  4ºC (*) 100 48 horas 

Oxigénio 

dissolvido 

Frasco de 

Winkler 

Fixar oxigénio no campo ou 

imediatamente à chegada ao 

laboratório; Refrigeração  4ºC (*) 

Frasco de 

Winkler cheio 
4 dias 

pH P ou V Não é necessário - 24 horas 

Sólidos 

suspensos 
P ou V Refrigeração  4ºC (*) 500 7 dias 

Temperatura No local Não aplicável  - 15 minutos 

Turvação P ou V Não aplicável  30 24 horas 

Clorofila a P ou V Refrigeração  4ºC (*) 1000 

Filtração em 24 

horas; Análise até 

1 mês  

Anião sulfato P ou V Refrigeração  4ºC (*) 100 48 horas 

P- Plástico; V- Vidro; * Considera-se 4 ⁰C as temperaturas compreendidas no intervalo de 2 a 8 ⁰C; **Encher completamente o 

frasco 
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1.10.5 Identificação da amostra  

Todas as amostras devem estar identificadas, e o processo de colheita tem de estar 

totalmente documentado, inclusive com fotografias. Assim como cada conjunto de amostras 

deve ser acompanhado por um relatório de campo, que representa a história cronológica da 

amostra e garante a integridade da informação principalmente para que fim são os resultados, 

rotina ou fins legais e se existe qualquer suspeita que as amostras possam ser adulteradas 

em qualquer etapa do processo.  

O relatório de campo é entregue no laboratório no momento da receção das amostras e deve 

incluir os seguintes tópicos:  

❖ Código de identificação;  

❖ Identificação do ponto;  

❖ Autoridade solicitante;  

❖ Procedência da amostra: rio, efluente, lago...;  

❖ Condições hidrológicas e geológicas;  

❖ Condições meteorológicas no momento e no período imediatamente anterior à 

recolha;  

❖ Cadeia de custódias:  

▪ Nome do técnico e/ou equipa com data e hora de colheita;  

▪ Nome do técnico e/ou equipa de transporte;  

▪ Nome do técnico e/ou instituto que recebeu no laboratório;  

❖ Possíveis observações de ocorrências anormais relacionadas com a amostragem, e 

condições especiais que possam fornecer dados importantes para a interpretação dos 

resultados.  

As amostras devem ser devidamente identificadas em frascos, com tinta indelével em 

etiquetas, devendo o técnico ter o cuidado de identificar corretamente o frasco e o relatório de 

campo a fim de evitar trocas de identificação. 

Posteriormente, as amostras devem ser acondicionadas, e transportadas para o laboratório, 

no tempo necessário para que a sua análise ocorra no período de validade da preservação. 

O transporte deve ser realizado em malas térmicas que permitam o controlo da temperatura 

com a presença de termoacumuladores congelados. [35] 
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1.11 Métodos de análise  

Há uma necessidade crescente nos dias de hoje, em arranjar processos de análise para 

monitorizar águas naturais e residuais, relativamente a parâmetros como o anião nitrato, anião 

nitrito, catião amónio, compostos fenólicos e anião sulfato neste tipo de águas, devido ao uso 

de ácido sulfúrico nas indústrias, do aumento do uso de fertilizantes à base de azoto e, nos 

últimos anos, do uso excessivo de compostos fenólicos em pesticidas, herbicidas e fungicidas. 

[42] Neste trabalho o parâmetro analisado foi o anião sulfato.   

Segundo o Decreto-Lei nº236/98 de 1 de agosto, relativamente à qualidade de águas, existem 

várias técnicas de análise descritas para cada parâmetro a analisar. [33]  

No âmbito deste trabalho, a técnica usada foi a espectrofotometria de absorção molecular no 

UV-Visível, associada à análise em fluxo, para a análise do anião sulfato. 

 

1.11.1 Fundamentos dos métodos 

Para a análise do anião sulfato em água há várias técnicas disponíveis. Para a análise do 

anião sulfato em águas naturais e residuais estão descritas as técnicas de espectrofotometria 

de absorção molecular, cromatografia iónica, método gravimétrico e o método nefelométrico. 

A amostra deve ser mantida refrigerada para reduzir a possibilidade de microrganismos 

realizarem a redução de anião sulfato (SO4
2- a S2-) e alterarem a amostra.   

O método gravimétrico, foi tido ao longo de muito tempo, como método de referência. Este 

tem uma implementação longa e está muito dependente da experiência do analista. É um 

método adequado para concentrações acima de 10 ppm. Neste método é adicionado cloreto 

de bário e os aniões sulfato são precipitados como sulfato de bário. O precipitado é filtrado, 

lavado, seco e pesado. [23] 

O método de cromatografia iónica é adequado para concentrações mais altas que 0,1 mg/L, 

dando assim uma excelente ordem de grandeza, detetando concentrações vestigiais. 

Também a eletroforese capilar pode ser usada para concentrações a partir de 0,1 mg/L.  

Os métodos automáticos com azul de metiltimol são os recomendados para a análise de anião 

sulfato em grande número de amostras (mais de 30 por hora) e obtêm os resultados mais 

precisos, tal como a cromatografia iónica e a eletroforese capilar.   

Os métodos nefelométricos, têm uma implementação mais fácil e além disso obtêm bons 

resultados. Estes métodos são adequados para águas com teor em anião sulfato entre 1 a 40 

mg/L. No entanto, a cor, os sólidos em suspensão e matéria orgânica, presentes nas águas 

são suscetíveis de interferir com o ensaio. Nestes métodos o anião sulfato é precipitado com 
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cloreto de bário em meio ácido. O precipitado obtido é estabilizado com uma solução de 

Tween 20 ou outra e a suspensão homogénea obtida é lida no espectrofotómetro contra uma 

curva de calibração. 

As maiores diferenças entre estes métodos prendem-se com a solução estabilizante usada, 

o tempo de agitação e repouso após a adição de cloreto de bário e o comprimento de onda a 

que é feita a leitura. [23] 

Neste caso a determinação do anião sulfato foi realizada usando a análise de 

espetrofotometria e utilizando o azul de metiltimol. Este método implica a precipitação do 

sulfato de bário a baixo pH. 

A quantidade de azul de metiltimol que não fica complexada, é o que nos permite quantificar 

o anião sulfato. [23] 

O azul de metiltimol não complexado é de cor cinza, enquanto que o seu quelato com bário é 

de cor azul.  

As reações que ocorrem para formarem o complexo de bário e azul de metiltimol, e a 

libertação do bário para formar sulfato de bário encontram-se demonstrada nas seguintes 

equações: [19] 

Ba2+ (aq)+ MTB6-(aq) ⇆ BaMTB4-(aq) 

BaMTB4- (aq) + SO4
2-(aq) ⇆ BaSO4 (s)+ MTB6- (aq) 

Os cristais de sulfato de bário formados são uniformizados e mantidos em suspensão 

mediante a introdução da “solução condicionante para sulfato”, e a concentração de sulfato é 

determinada por espectrofotometria. Para este método é necessária a construção de curvas 

de calibração, utilizando-se como padrão solução de sulfato de sódio. Para amostras de águas 

poluídas, é necessário também o pré-tratamento com suspensão de hidróxido de alumínio. [23] 

Muitos são os catiões que interferem, e por isso utiliza-se uma coluna de troca iónica para 

remover interferências. A absorção do azul de metiltimol é medida a 460 nm e em relação à 

concentração de anião sulfato. [23, 43, 44] 

1.11.2 Espetrofotometria de absorção molecular no UV-Vis  

A absorção da radiação eletromagnética nas regiões ultravioleta e visível do espetro 

eletromagnético resulta em mudanças na estrutura eletrónica de moléculas e iões, é menos 

específica que o infravermelho e utiliza equipamentos normalmente mais baratos. A 

espectrofotometria na zona do visível e ultravioleta é um dos métodos analíticos mais usados 

em determinações analíticas em diversas áreas e aplica-se na determinação de compostos 
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orgânicos e inorgânicos, uma vez que faz uma medição quantitativa de cromóforos, grupos 

insaturados e covalentes (C=C, C=O, C=N, N=N e N=O) de compostos orgânicos 

responsáveis pela absorção de radiação UV-vis, que sofrem transições de 𝑛→𝜋* ou 𝜋→𝜋*. [45-

48]  

A espectroscopia de absorção molecular pode também ser utilizada na identificação de grupos 

funcionais numa molécula. A região ultravioleta do espectro localiza-se na entre 200 a 400nm, 

e a região do visível entre os 400 e os 800nm. [48] As energias associadas a estas regiões são 

na ordem dos 150 a 72 kcalmol-1 na região ultravioleta e de 72 a 36 kcalmol-1 na região visível.  

A Lei de Lambert-Beer relaciona a absorção de radiação com a concentração da espécie que 

absorve nessa região, em que a relação entre a intensidade da luz incidindo numa solução 

(I0), e a intensidade da luz saindo da solução (I), é relacionada pela equação 1. [47, 49] 

log (I0/ I) =A=cl                        (eq. 1) 

Em que: 

A= absorvância 

= absortividade molar ou coeficiente de extinção (L mol-1 cm-1) 

c= concentração do material absorvedor (mol L-1) 

l= espessura da amostra através da qual a luz passa. (cm) 

Para registar a absorvância ou transmitância obtida é necessário um espectrofotómetro. [50] 

Um espetrofotómetro regista os dados de absorvância ou transmitância em função do 

comprimento de onda e origina um gráfico chamado de espectro de absorção ou espectro de 

transmissão, dependendo se o que é registado é a absorvância ou transmitância, 

respetivamente. [48]  

Um espectro de absorção é característico para cada espécie química, sendo possível 

identificar uma espécie química através do seu “espectro de absorção”, pelas bandas que 

apresenta.  

Os espectrofotómetros geralmente têm 5 componentes principais: a fonte de radiação, o 

monocromador, compartimentos que contém as amostras e soluções, sistema detetor, e, por 

fim, um dispositivo de processamento de dados. [50] Esta também é a ordem de processamento 

e passagem da análise. 
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1.11.3 Componentes do espetrofotómetro 

Nesta secção abordam-se os principais componentes que fazem parte de um 

espectrofotómetro.  

Como dito anteriormente a fonte de radiação é um dos componentes do espectrofotómetro. 

As fontes de radiação mais comuns baseiam-se na incandescência, normalmente são 

constituídas por filamentos de matérias que são excitados por descargas elétricas de alta 

voltagem ou por aquecimento elétrico e são muito usadas no infravermelho e no visível. [49] 

Há determinadas características que a fonte de radiação deve possuir para que seja 

considerada de boa qualidade. Essas características são por exemplo: 

❖ Ter uma potência radiante constante, o que a faz que tenha que ser estável ao longo 

do tempo; 

❖ Emitir radiação em todos os comprimentos de onda pretendidos, por isso ter 

capacidade de gerar radiação contínua;  

❖ Ter potência radiante com intensidade suficiente para permitir a sua deteção pelo 

sistema detetor do aparelho;  

❖ Ter uma vida útil longa;  

❖ Ser de custo baixo.  

Há vários tipos de fonte de radiação, como é o caso da:  

❖ Lâmpada de descarga de hidrogênio ou de deutério: é a mais utilizada para emissão 

de radiação ultravioleta. Esta lâmpada consiste num par de elétrodos fechados num 

tubo de quartzo ou de vidro, com uma janela de quartzo preenchida com gás de 

hidrogénio ou deutério. O funcionamento desta lâmpada processa-se aplicando uma 

alta voltagem que produz uma descarga de eletrões que excitam outros eletrões 

gasosos a níveis energéticos superiores.  

❖ Lâmpada de filamento de tungstênio: é uma lâmpada incandescente e que produz 

emissão contínua na faixa de 320 a 2500 nm. É uma lâmpada que só pode ser usada 

no visível e no infravermelho, pois seu invólucro de vidro absorve toda a radiação 

abaixo dos 320 nm.  

❖ Lâmpada de quartzo-iodo: é uma lâmpada incandescente e o seu invólucro de quartzo 

emite radiação de 200 a 3000 nm. A vantagem desta lâmpada é poder ser utilizada na 

região do ultravioleta.  

O monocromador é outro componente do espectrofotómetro. O monocromador é um 

dispositivo que tem a função de selecionar o comprimento de onda adequado para a análise 
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pretendida. É constituído por uma fenda de entrada, por um elemento de dispersão e por uma 

fenda de saída. O elemento de dispersão normalmente é um prisma ou uma rede de difração. 

[50]  

Existem dois tipos de monocromadores que são normalmente mais usados, o monocromador 

reticular e o prismático. 

Monocromador reticular: este monocromador tem como elemento de dispersão uma rede de 

difração, que consiste numa placa transparente com diversas ranhuras paralelas e com a 

mesma distância. As redes de difração podem ser utilizadas em todas as regiões espectrais.  

Monocromador prismático: no monocromador prismático a radiação policromática vinda da 

fonte de radiação passa pela fenda de entrada e incide sobre a face de um prisma, onde a luz 

é refratada e decomposta. Os prismas de quartzo são mais indicados para trabalhar na região 

ultravioleta, enquanto os de vidro são mais indicados na região do visível. Os prismas em 

comparação com as redes de difração têm pior resolução. 

Os compartimentos que contêm as amostras e outras soluções, são feitos normalmente de 

cubas de quartzo ou vidro. As cubas de quartzo são mais usadas na região ultravioleta por 

serem transparentes nessa região, ao contrário das cubas de vidro que são mais utilizadas 

na região do visível, uma vez que absorvem na região do ultravioleta, não sendo transparentes 

como as de quartzo. As cubas de vidro apresentam uma grande vantagem em relação às 

cubas de quartzo, que é o baixo preço das primeiras em relação às segundas. Geralmente as 

cubas têm um comprimento ótico de 1 cm, simplificando assim o cálculo da expressão do 

comprimento ótico para simplificar no cálculo da expressão de Lambert - Beer, ainda assim 

existem cubas com outras espessuras. [49]  

A nível industrial, a utilização de cubas individuais tornava-se incomportável com os tempos 

de análise que se demoraria ao analisar cada amostra individualmente, por esse motivo as 

empresas usam um sistema automatizado que analisa as amostras em simultâneo, designada 

análise em fluxo. 

1.11.4 Análises em fluxo 

Ao longo do tempo, foi crescendo a necessidade de automatizar os processos analíticos 

devido ao aumento significativo do número de amostras laboratoriais que necessitam ser 

analisadas, de modo a se responder mais rapidamente e eficazmente, com uma diminuição 

dos custos de análise e com uma menor dependência do técnico responsável pela análise, 

podendo operar 24 horas por dia, como normalmente exigem os processos industriais.[51, 53] 

Tem-se tentado desenvolver um sensor que seja seletivo e sensível, de modo a determinar 
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diretamente a concentração do analito na amostra, mas a grande variedade de analitos e a 

complexidade dos produtos a analisar têm dificultado esse trabalho. Por este motivo a 

separação e a conversão química têm-se mantido como etapas fundamentais na grande parte 

dos procedimentos de análise quantitativa. Para além das análises de rotina, os métodos de 

análise em fluxo têm vindo a ganhar importância na investigação ambiental, monitorização e 

controlo de processos. A automatização dos procedimentos analíticos implica a 

automatização do processamento das amostras. [52, 53]  

Hoje em dia a procura de dados químicos tem vindo a aumentar devido à diversidade das 

áreas existentes, como por exemplo, processos químicos industriais, biotecnologia ou meio 

ambiente, esta exigência promove uma aceleração na investigação, para o desenvolvimento 

de análises automáticas. As análises em fluxo são diversas e a classificação depende da 

natureza da amostragem, se é contínua ou intermitente, do tipo de fluxo (segmentado, não-

segmentado ou monossegmentado) e da forma como a amostra entra no processo, se é 

aspirada ou injetada para o sistema. [57] 

Na figura 15 encontram-se representados os tipos de análise em fluxo. 

 

 

Figura 15 - Tipo de métodos analíticos em fluxo, adaptado de [57]. 

No presente trabalho procedeu-se à análise em fluxo contínuo segmentado, que apresenta 

vantagens em comparação com o método clássico, nomeadamente volume reduzido da 

amostra, baixo consumo de reagentes e contacto mínimo do técnico com materiais perigosos. 
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1.11.4.1 Fluxo contínuo segmentado 

O método de análise por fluxo contínuo segmentado, designado por SFA (segmented flow 

analysis), ou então CFA (continuous flow analysis), foi desenvolvida em 1950 por Leonard 

Skeggs [55, 56] e consiste em qualquer processo em que a concentração de um analito é medida 

através de uma corrente de líquido ou gás. [57]  

Em sistemas com segmentação por ar, as amostras são sucessivamente aspiradas pelo 

amostrador e bombeadas para dentro do sistema através de uma bomba peristáltica por um 

fluído transportador contendo uma mistura de um ou mais reagentes. [58, 59] A agulha do 

amostrador automático mergulha na amostra de água e aspira uma pequena quantidade de 

amostra durante um intervalo de tempo previamente definido no software, em seguida a 

agulha eleva-se, deixando a amostra de água, aspira ar e mergulha no líquido de lavagem. 

Enquanto este processo decorre, a amostra, o ar e os reagentes são bombeados por uma 

bomba peristáltica. O rotor da bomba peristáltica é promovido de rolos transversos de tal modo 

distribuídos que os tubos flexíveis com fluídos são constantemente comprimidos por pelo 

menos um dos rolos transversos do rotor da bomba peristáltica, resultando a deslocação num 

único sentido dos fluidos no interior dos tubos transportadores. A velocidade de deslocação é 

sempre a mesma para todos os fluídos pelo que os caudais terão de ser regulados pelos 

diâmetros internos dos tubos. [60]  

Depois de aspirada, o analisador divide a amostra e a mistura de reagentes por injeções de 

ar, o que vai segmentar a amostra. [56, 58, 59, 63] Em cada segmento, uma reação ocorre em 

condições experimentais, como velocidade, temperatura e tempo, iguais à do segmento 

anterior. [60, 63] A segmentação com bolhas de ar permite a formação de barreiras de modo a 

evitar o efeito de difusão e assim minimiza possíveis contaminações cruzadas entre amostras, 

levando a um aumento da mistura entre a amostra e os reagentes para que a reação ocorra. 

No entanto, as bolhas são eliminadas antes de alcançar o detetor. [58, 61]  

Antes da amostra chegar ao detetor, há muitas operações que podem ser realizadas como 

digestão da amostra, aquecimento, diálise, destilação, permuta iónica, hidrólise. [58, 62] A 

homogeneização da mistura de reagentes e amostra é realizada por passagem em 

serpentinas de vidro. [60]  

A principal característica que distingue esta análise das outras análises em fluxo é a 

introdução de bolhas de ar no sistema. As bolhas de ar ao criar turbulência, ajudam na mistura 

das amostras com os reagentes.  

Neste método há vantagens e desvantagens, a grande vantagem é a possibilidade de 

determinar vários componentes em simultâneo, por ser mecanizado, aumenta a precisão dos 
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resultados e minimizam erros humanos, a sua simplicidade de automatizar, usam pouca 

solução, na ordem dos μL, funciona em sistema fechado, o que minimiza perdas por 

evaporação e minimiza a contaminação mas por outro lado, algumas das desvantagens são 

o facto de poder haver intercontaminação de amostras - efeito de memória, e os sistemas 

podem ser complexos, com várias linhas de fluxo que requerem sincronização para aspirar a 

amostra, os reagentes, o ar e as soluções de lavagem.[64]  

Na sua constituição o analisador de fluxo contínuo tem diferentes módulos, uma bomba, um 

amostrador, “mixing coils”, tratamentos de amostra opcionais como destilação, aquecimento, 

digestão, um detetor e um gerador de dados, com um software específico do equipamento, 

como demonstrado na figura 16. [63] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Esquema de análise de fluxo contínuo segmentado numa amostra (a) e percurso detalhado de uma amostra 

segmentada (b). [58, 63] 

A maior parte dos equipamentos que utilizam a análise em fluxo contínuo segmentado 

depende de reações que produzam compostos corados, que serão detetados num fotómetro, 

de acordo com o seu comprimento de onda. [63]  

 

a) 

b) 
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1.11.5 Autoanalisador 

Os métodos automatizados trazem diversas vantagens, como por exemplo a maior confiança 

nos resultados, maior velocidade no processamento das análises, minimização de 

contaminações por parte do analista, diminuição de resíduos e um menor consumo de 

amostras e reagentes. O autoanalisador utilizado no âmbito deste projeto foi da SKALAR, 

apresentado na figura 17. Este é um equipamento que permite a análise simultânea de 

diversos parâmetros em amostras de águas, usando a análise em fluxo contínuo segmentado. 

 

Figura 17 - Exemplo de um autoanalisador da Skalar. [63] 

 No autoanalisador as amostras e os reagentes entram no sistema e formam compostos 

corados, em que a intensidade da cor é lida num detetor próprio incorporado no sistema, a 

dois comprimentos de onda distintos, um deles utilizado para minimizar os efeitos de matriz.  

O facto de o fluxo ser segmentado, pela inserção de bolhas de ar, no percurso da reação, faz 

com que seja diminuído o efeito de difusão e aumentada a sensibilidade do método. 

A quantificação dos componentes da amostra é efetuada recorrendo a um software específico 

do computador, por análise de curvas de calibração preparadas com padrões dos iões a 

analisar. As curvas de calibração obtidas através das análises das amostras são contruídas 

dentro do intervalo de linearidade de concentrações dos iões a analisar. [65]  

O autoanalisador permite a análise de um elevado número de amostras em sequência, 

permitindo a análise de cerca de 20 amostras por hora.  

A fase inicial da análise feita pelo autoanalisador é comum em todas as análises, já que se 

trata da construção da curva de calibração. Inicialmente obtêm-se um primeiro pico, que 

corresponde ao padrão de maior concentração, para que se possa verificar atempadamente 
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se o equipamento está a funcionar corretamente. Os picos que surgem em seguida, são os 

referentes aos padrões da curva de calibração, de modo a que se obtenha a equação da reta 

para quantificar as amostras que são analisadas de seguida.  

Na figura 18 pode-se observar o exemplo dos picos que se obtêm no software do 

autoanalisador. 

 

Figura 18 – Exemplo do gráfico de uma análise no autoanalisador com a curva de calibração e amostras. 

Na figura 18 podemos ver um primeiro pico que é referente ao padrão mais concentrado da 

curva de calibração, o pico seguinte é referente ao drift, que é um padrão escolhido pelo 

analista, normalmente o padrão imediatamente abaixo do valor central da curva de calibração, 

e funciona como uma espécie de correção à linha de base, ou seja, se o segundo drift for por 

exemplo muito superior ao primeiro os valores que ficam no meio dos dois são influenciados 

e serão calculados com base no acerto da linha que vai de um pico de um drift ao pico do 

outro. Os picos seguintes são dos padrões utilizados para traçar a curva de calibração, que 

vai do mais diluído ao mais concentrado, e depois os picos referentes à análise das amostras. 

Podemos observar que há alturas de picos de amostras que são mais altos que a do padrão, 

isso quer dizer que a amostra é muito concentrada e que será necessário proceder a diluições 

a fim de determinar o valor do ião na amostra e que os picos se encontram bem definidos.  

Quando estamos perante amostras mais concentradas que o nosso padrão mais elevado, 

podemos ter dois cenários possíveis. No caso de a amostra ser mais concentrada, mas com 

uma concentração não muito superior, como no caso da figura 18, a concentração da amostra 

é determinada por extrapolação e não se espera a introdução de uma incerteza muito elevada. 
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Quando a amostra é muito mais concentrada, podemos ter o cenário observado na figura 19, 

em que a amostra que vem a seguir é influenciada e o seu pico não é separado do pico da 

amostra anterior, obtendo-se uma concentração superior à concentração real.  

 

Figura 19 – Exemplo de um gráfico do autoanalisador em que a amostra muito concentrada tem uma banda muito elevada, que 

interfere na quantificação da amostra seguinte. 

Uma possível correção a este problema seria alterar as definições do método, de modo a 

haver um maior tempo de espera e de lavagem entre amostras de modo a se evitar estes 

problemas. 

1.12 Validação de métodos analíticos 

Um método de análise precisa de validação quando se trata de um método novo, um método 

já existente que vai ser implementado pela primeira vez num determinado laboratório ou um 

método já existente que vai ser utilizado mudando alguma característica, como a 

instrumentação ou a gama de concentrações que era utilizada. Para haver acreditação do 

laboratório para aquele método, é necessário a validação do método. 

 A validação de um método de análise é um aspeto importante para a garantia de qualidade 

analítica, pelo que tem suscitado atenção considerável pela comunidade científica, comités 

industriais e entidades reguladoras. Esta atenção tem sido suscitada pela necessidade que 

há de uniformizar os critérios utilizados para demonstrar que o método de ensaio, nas 

condições em que é praticado, obtém resultados com a qualidade exigida. Além disso, a 

validação assegura que o procedimento implementado tem detalhes suficientes para que 

diferentes analistas ou laboratórios seguindo o mesmo procedimento de ensaio, obtêm 

resultados comparáveis. Qualquer método de ensaio é suscetível de acarretar erros, sejam 
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eles sistemáticos ou aleatórios o que pode, em alguns casos, significar uma alteração 

significativa no resultado final. [46, 66, 67]  

Segundo a Norma NP EN ISO/IEC 17025, a validação é a confirmação, através de exame e 

apresentação de evidência objetiva, de que os requisitos específicos relativos a uma dada 

utilização são cumpridos. [66]  

A validação de um método tem de ser um estudo experimental e que seja documentado. A 

validação é um processo contínuo de avaliação, que vai desde o planeamento até à aplicação. 

Os resultados para serem dados como válidos têm de satisfazer os requisitos de qualidade 

que lhe forem exigidos. [68] 

A validação de um método é demonstrada a partir da análise de padrões e amostras com 

matriz semelhante ou idêntica à das amostras que vão ser analisadas futuramente. É crucial 

que os estudos de validação sejam representativos das análises futuras, para que sejam 

utilizadas as concentrações e tipos de amostras que correspondam à gama de valores que se 

irá utilizar.   

Os parâmetros analíticos normalmente avaliados são: seletividade, linearidade e faixa de 

aplicação, precisão, exatidão, limite de deteção, limite de quantificação e robustez. 

Sempre que for feita uma alteração num procedimento de ensaio, tem que se demonstrar que 

esta alteração não afetou a qualidade dos resultados obtidos, procedendo-se à verificação ou 

à reavaliação do método. [69] 

1.12.1 Seletividade   

O estudo da seletividade permite averiguar possíveis interferências causadas pelos 

componentes da matriz gerando, por sua vez, uma diminuição ou amplificação do sinal 

instrumental ou resposta instrumental do analito. [70] Um método é chamado de seletivo se 

tiver a capacidade de distinguir a resposta originada pelo analito de interesse, da resposta de 

outros analitos. [71] A seletividade é o primeiro passo no desenvolvimento e validação de um 

método, pois se o método não for seletivo, a linearidade, a exatidão e a precisão estarão 

comprometidas, devendo ser reavaliada continuamente durante a validação e execução do 

método. [72 - 74] De uma maneira geral, a seletividade garante que a resposta obtida, seja 

exclusivamente do analito de interesse.  

A seletividade pode ser obtida de diversas maneiras, como por exemplo, comparando a matriz 

isenta do analito de interesse e a mesma matriz com o analito de interesse (padrão) ou 

utilizando o método de adição de padrão. O método da adição padrão é muito utilizado quando 

não é possível obter uma matriz isenta de analito. Este método tem como fundamento utilizar 
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uma série de amostras, com a mesma matriz, em que apenas se varia a concentração do 

analito em proporções bem conhecidas e ao longo de toda a gama de trabalho. [75] No método 

da adição de padrão, aceitam-se normalmente valores entre 80%-120% de percentagem de 

recuperação para o método ser considerado seletivo. 

A avaliação da taxa de recuperação é efetuada recorrendo à equação 2. 

%Recuperação =
|𝐴𝐹|−|𝐴|

|𝑃|
× 100   (eq. 2) 

 

Em que: 

|AF| é a concentração da amostra fortificada (adição de padrão); 

 |A| a concentração da amostra; 

 |P| o incremento de concentração esperado pela adição do padrão. 

1.12.2 Linearidade  

A linearidade é a capacidade de obter resultados diretamente proporcionais à concentração 

do analito na amostra, dentro de uma gama de trabalho. [73, 76, 77] A relação entre a 

concentração do analito a quantificar e o sinal obtido, é raramente conhecida, por isso é 

importante que se obtenha uma curva analítica usando diferentes concentrações de analito, 

sob a forma de padrões, de modo a determinar a linearidade.  

A equação da reta que relaciona as duas variáveis é dada pela equação 3.  

y = a + bx    (eq 3) 

Em que:  

y é a resposta medida (absorvância, área do pico, etc.);  

x a concentração;  

a, a interseção com o eixo y, quando x = 0  

b é o declive da curva analítica.  

 

A correlação entre o sinal obtido e as concentrações é calculada a partir do coeficiente de 

correlação, R. O coeficiente de correlação dá-nos informação acerca da qualidade da curva 

analítica obtida, em que o valor ideal é de 1, o que significa que há muito pouca dispersão 



FCUP 
Validação e controlo de qualidade do método para a determinação de sulfatos em águas naturais 

40 

 
 

 
 

entre os valores obtidos e uma menor incerteza, ainda assim esta informação não é suficiente 

para se tirar elações. 

De acordo com a norma ISO 8466-1, a linearidade da curva de calibração deve ser avaliada 

através de um modelo estatístico para que se possa verificar se a regressão linear é a mais 

adequada para o caso que se analisa. [78] Constrói-se um gráfico com os valores de 

concentração e absorvância medidos, fazem-se um ajuste linear e outro ajuste não linear, 

sendo normal ser um polinómio de segundo grau. Depois de se fazer os dois ajustes, 

determinam-se as equações correspondentes a cada um deles e calcula-se o desvio padrão 

de cada curva, sendo Sy/x o desvio padrão da curva de calibração linear e Sy2 o desvio padrão 

da curva de calibração não linear. Com os valores obtidos dos desvios padrão, aplica-se o 

teste de Fisher de modo a verificar se a regressão linear é a mais adequada.  

O Fexp é obtido a partir da razão da variância da curva de calibração não linear, S
2
y2 pela 

diferença das variâncias dos dois tipos de ajustes, calculada a partir da equação 4. [75, 79] 

ΔS2 = (n-2)S2
y/x – (n-3) S

2
y2    (eq. 4) 

Em que n representa o número de padrões usados na curva de calibração.  

Compara-se este valor com o valor tabelado para n-1 graus de liberdade, sendo n o número 

de padrões utilizados. Se Fexp for menor ou igual a Fcrit, as diferenças de variância não são 

significativas e a regressão linear é a mais adequada para um grau de confiança de 95%. Se 

Fexp for maior que Fcrit, então a regressão não linear é a mais adequada. [80] 

1.12.3 Faixa linear de trabalho/ intervalo de linearidade  

A faixa linear de trabalho ou intervalo de linearidade existe em qualquer método. Existe 

sempre uma faixa de concentrações de analito na qual o método pode ser aplicado. A faixa 

linear de trabalho deve englobar a faixa de concentração que é esperada para as amostras 

que se vão analisar. Deve-se sempre que possível situar a concentração que esperamos no 

centro da faixa de trabalho. [74] 

A gama de trabalho é verificada ao realizarmos o teste de homogeneidade de variâncias, 

utilizando como referência a ISO 8466-1. [78]  

O teste de homogeneidade de variâncias é efetuado realizando-se 10 ensaios com os padrões 

mais diluído, e mais concentrado da curva de calibração e recorre-se ao teste F de Fisher, 

verificando-se se a gama de trabalho está bem ajustada, se Fexp é menor que o Fcrít ou se 

deve ser reduzida, no caso do Fexp ser superior ao Fcrít.  
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1.12.4 Sensibilidade  

A sensibilidade pode ter várias definições. Uma das formas de definirmos sensibilidade é 

como a capacidade que o método analítico tem de conseguir quantificar o analito de interesse 

na presença de interferentes. A sensibilidade tem de ser capaz de ignorar quaisquer tipos de 

interferências e é definida pela capacidade de conseguir distinguir entre pequenas diferenças 

de concentração do analito e da interferência, com um determinado nível de confiança. [71, 81, 

82] 

A abordagem de sensibilidade utilizada no presente trabalho tem como princípio que a 

sensibilidade de um dado método analítico se define como o quociente entre a variação da 

resposta, ΔR, e a concentração correspondente, ΔC, equação 5 [74, 75] 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
∆𝑅

∆𝐶
     (eq. 5) 

Se a curva de calibração for definida por um modelo linear, a sensibilidade do método será 

constante ao longo de toda a gama de trabalho, e por sua vez será igual ao declive 

correspondente. No caso de a curva de calibração ser definida por uma função quadrática, 

então a sensibilidade varia com a concentração do analito e é definida como a primeira 

derivada da curva de calibração nesse ponto de concentração. [74, 75] 

1.12.5 Precisão  

As medições têm sempre associado um erro, e torna-se necessário na validação de 

resultados fazer a estimativa desse erro. 

O erro associado às medições não é possível ser eliminado por completo, mas se 

conhecermos a sua origem e a magnitude que possui é possível tentar minimizá-lo. Se se 

repetir inúmeras vezes uma determinada análise, os seus valores individuais obtidos irão 

localizar-se com maior incidência num valor médio. [71]  

A precisão de um procedimento analítico é um conceito que pretende avaliar a dispersão de 

resultados entre ensaios independentes, repetidos sobre uma mesma amostra ou padrão, sob 

as condições prescritas, é afetada pelos erros aleatórios e pode ser expressa pelo desvio 

padrão, s, pelo coeficiente de variação, CV, e/ou pelo erro relativo, de acordo com as 

equações 6, 7 e 8, respetivamente. [46, 69, 71, 72, 75] 

    𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
     (eq. 6) 

em que  

x̅ corresponde a média aritmética de n número de medições; 
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xi é o valor individual da medição efetuada.  

𝐶𝑉(%) =
𝑠

�̅�
× 100      (eq. 7)  

em que: 

 s é o desvio padrão; 

 x̅ é a concentração média dos resultados obtidos  

𝐸𝑅(%) =
�̅�−𝜇

𝜇
× 100     (eq. 8) 

em que: 

 x̅ representa a média aritmética de valor obtidos experimentalmente; 

μ é o valor aceite como verdadeiro. 

O desvio padrão, s, corresponde a aproximadamente 68 % dos dados relativamente à 

tendência central do valor verdadeiro, μ. De forma a se uniformizar os dados, os cálculos 

efetuados para uma probabilidade de 95 % são calculados multiplicando o desvio padrão por 

2. [69] 

É recomendado o uso de amostras reais para minimizar os efeitos de matriz. [75] 

O valor obtido de precisão convém que seja representativo das variações nas condições de 

ensaio, como mudança de analista, mudança de lotes de reagentes e mudança dos 

instrumentos de trabalho. Uma forma de melhorar a precisão numa análise é aumentar o 

número de réplicas de uma mesma amostra.  

A norma ISO 3534 define a precisão como a concordância entre os resultados obtidos por 

aplicação do mesmo procedimento de ensaio várias vezes em materiais idênticos, em 

condições definidas. [68]  

A precisão pode ser avaliada de três formas diferentes, através da repetibilidade, da precisão 

intermédia e da reprodutibilidade. 

1.12.5.1 Repetibilidade  

A repetibilidade exprime a concordância entre os resultados obtidos em medições sucessivas 

de um analito, em condições idênticas, tais como o mesmo método, o mesmo equipamento, 

o mesmo procedimento e o mesmo analista, realizado num curto intervalo de tempo.  

O limite de repetibilidade, r, pode ser calculado através do desvio padrão de repetibilidade, sr, 

dos resultados dos ensaios, equação 9.  
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r=2,8 ×𝑠𝑟      (eq. 9)  

em que sr é o desvio padrão de repetibilidade associado aos resultados considerados, para 

cada amostra.  

O limite de repetibilidade pode ser definido como sendo o valor abaixo do qual se deve situar 

para uma probabilidade de 95% a diferença absoluta entre dois ou mais resultados obtidos. 

[82]  

A repetibilidade está associada a erros fortuitos.  

1.12.5.2 Precisão intermédia  

A precisão intermédia é semelhante à repetibilidade, mas representa a concordância entre os 

resultados obtidos de medições efetuadas em diferentes condições experimentais bem 

controladas, mesmo método, mas por exemplo, o analista, dias ou o equipamento diferente. 

Não havendo nenhum número de parâmetros específico a avaliar, deve haver uma 

apresentação detalhada das condições e fatores que variam em determinada amostra. [68, 83] 

A precisão intermédia é considerada como a medida intermédia de precisão entre a 

reprodutibilidade e a repetibilidade, de acordo com a norma ISO 5725-3. [68, 69] 

A norma ISO 5725-3 prevê que os laboratórios possam determinar e controlar a precisão 

intermédia recorrendo ao uso de padrões de controlo ou amostras padrão, em rotina, fazendo 

variar uma ou mais condições experimentais. 

De modo a obter a precisão intermédia, são efetuadas geralmente 10 medições de padrões 

de diferentes gamas ou brancos, em diferentes condições experimentais (num período de 

tempo alargado).  

Normalmente este parâmetro de validação é determinado e controlado ao longo do tempo por 

uso de cartas de controlo ou cartas de aceitação. [69] 

1.12.5.3 Reprodutibilidade  

A reprodutibilidade diz respeito à precisão de um método efetuado sobre uma mesma amostra 

fazendo variar as condições de ensaio, diferentes laboratórios, analistas, equipamentos e/ou 

dias. A reprodutibilidade avalia o grau de concordância entre os resultados de um laboratório, 

com o de outros, de modo a avaliar os próprios laboratórios. 

A principal diferença entre reprodutibilidade e precisão intermédia, é que na primeira além de 

variarem as condições experimentais, varia também o laboratório onde as análises são 

realizadas. A reprodutibilidade é o resultado obtido de estudos de colaboração entre 
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laboratórios, laboratórios diferentes, com condições de trabalho diferentes, analistas e 

equipamentos, analisam a mesma amostra e comparam os resultados obtidos.  

Este parâmetro é expresso em desvio padrão de reprodutibilidade, o qual permite calcular o 

limite de reprodutibilidade, R, definido como o valor abaixo do qual se deve situar, a diferença 

absoluta entre dois resultados, com uma probabilidade de 95 % equação 10. [75]  

R=2,8 ×𝑠𝑅      (eq. 10)  

em que sR é o desvio padrão de reprodutibilidade associado aos resultados considerados, 

para cada laboratório 

A reprodutibilidade tem por objetivo verificar que o método irá fornecer os mesmos resultados 

em diferentes laboratórios. [77] Quando um laboratório pretende avaliar a reprodutibilidade de 

um método para demonstrar simultaneamente que tem uma precisão compatível com a de 

outros laboratórios, pode recorrer a um ensaio interlaboratorial de normalização, destinado a 

estudar as características de um método. [75] 

1.12.5.4 Exatidão  

A exatidão de um método analítico traduz o grau de concordância entre o valor obtido 

experimentalmente e o valor de referência aceite como verdadeiro, que normalmente é dado 

pela análise de um material de referência certificado, MRC, ensaios interlaboratoriais, EIL, 

e/ou a realização de ensaios de recuperação. O material de referência certificado vem sempre 

acompanhado do valor da concentração e da incerteza associada, que devem depois ser 

comparados com o valor obtido pelo laboratório. [70, 73, 83]  

A exatidão está associada a erros sistemáticos. Geralmente, em laboratórios acreditados, são 

efetuados ensaios interlaboratoriais de modo a analisar a exatidão dos métodos. Nesta 

análise, é determinado o Z-score, equação 11. 

Z − score =
xlab−xy

s
      (eq. 11)  

Em que:  

Xlab – valor obtido pelo laboratório;  

Xy – valor de referência (valor verdadeiro);  

s – desvio padrão de referência. 

Na figura 18 encontra-se representado os valores de Z-score e como classificamos o valor 

que obtemos, mediante a parte do intervalo que pertence. Pela análise da figura observamos 

que quando o valor de Z-score se encontra entre -3 e +3, então os resultados são satisfatórios, 
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embora o resultado seja questionável acima de |2|. Um laboratório deveria obter valores de Z-

scores entre -2 a +2, mas na prática isto não acontece, devendo nos casos em que não 

acontece elaborar um plano de ações corretivas de modo a procurar as causas que expliquem 

o sucedido, para que se possa corrigi-las e sempre que possível, repetir a análise de forma a 

confirmar se o problema foi realmente corrigido. [68] o valor do z-score permite ainda ao 

analista, verificar se o seu desempenho está dentro dos critérios pré-definidos para o método 

a analisar, e assim detetar erros anormais e ter confiança nos resultados analíticos. [84]  

1.12.6 Limite de deteção / Limite de quantificação  

O limite de deteção, LD, e de quantificação, LQ, podem ser calculados de diversas formas de 

acordo com a abordagem empregue. [75] 

O LD é definido como sendo a menor concentração de analito que pode ser detetada numa 

amostra, não permitindo uma quantificação exata da mesma. [72, 77] O LQ é a mais baixa 

concentração de analito contida numa amostra que pode ser determinada quantitativamente 

com um resultado aceitável de desvio padrão. [87] 

Os limites de deteção, e de quantificação podem ser estimados mediante parâmetros da curva 

de calibração, nomeadamente através do desvio padrão residual de cada ponto associado à 

reta, Sy/x, e o declive da reta, b, de acordo com as equações 12 e 13, respetivamente: [75] 

𝐿𝐷 = 3,3 ×
𝑠𝑦/𝑥

𝑏
    (eq. 12) 

      𝐿𝑄 = 10 ×
𝑠𝑦/𝑥

𝑏
     (eq. 13) 

A curva de calibração deve conter a concentração correspondente ao limite de quantificação. 

[72] O LQ corresponde ao padrão de calibração de menor concentração, excetuando o branco. 

[76] O LD pode ser determinado como 3 vezes a razão sinal/ruído. O LQ tem de ser sempre 

validado em condições de precisão intermédia, onde se testa o limite de quantificação através 

da passagem do padrão próximo do LQ, no mínimo 10 vezes, em condições de precisão 

intermédia e avalia-se em seguida o coeficiente de variação, CV, e o erro relativo, ER. Caso 

os valores de ER e CV sejam inferiores ou iguais à incerteza do método de ensaio, para o 

mesmo nível de confiança, ou em caso de ausência da incerteza, inferior a 10 %, pode ser 

considerado valor de concentração como LQ do método. Se os valores forem superiores a 

10%, o LQ pode ser calculado como 10 vezes a razão sinal/ruido. Após a determinação do 

LQ, o LD é calculado aplicando a equação 14. [69]  

𝐿𝐷 =
𝐿𝑄

3
     (eq. 14) 
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O limite de quantificação, segundo a RELACRE é normalmente é calculado como sendo três 

vezes a razão sinal/ruído do equipamento.  

1.13 Controlo de Qualidade 

O desempenho de um método validado deve ser verificado regularmente, de modo a 

certificarmos que o método está a desempenhar as funções como devia. Muitas vezes 

verificamos esse desempenho através do controlo de qualidade. [92] O laboratório deve 

proceder a um controlo de modo a verificar a veracidade dos testes e calibrações que efetua. 

Este controlo deve ser registado e monitorizado de modo a que seja simples detetar 

tendências de um método e, se possível, corrigi-las de imediato. [92]   

No controlo de qualidade é recomendável a análise de amostras de controlo sempre que se 

analisem amostras. É recomendável que 5% das amostras analisadas pelo laboratório sejam 

amostras de controlo. [93] O controlo de qualidade é uma ferramenta importante para manter a 

qualidade de um método e, se, o laboratório não fizer o devido controlo de qualidade dos 

resultados, não há forma de assegurar a veracidade destes. Há diferentes tipos de amostras 

de controlo, como é o caso dos materiais de referência certificados, que contenham o analito 

a analisar, duplicados de amostras e amostras fortificadas. [93] Os procedimentos de controlo 

de qualidade devem estar descritos num sítio acessível a todos os técnicos, como por exemplo 

num manual de controlo de qualidade. 

1.13.1 Cartas de controlo  

Em 1924, Walter Shewhart veio introduzir o conceito de cartas de controlo, e o uso de gráfico 

de controlo na análise quantitativa, como meio de aplicar a estatística de forma a controlar o 

processo. Esta foi uma das ferramentas mais importantes para o controlo de qualidade 

interno, para monitorizar e controlar análise de rotina. [87-89]  

As cartas de controlo são úteis em condições de rotina dos métodos, pelo que se torna 

essencial sempre que possível repetir-se uma determinação de padrões de controlo ou de 

amostras com teores de analito conhecidos, em cada sessão de trabalho e por cada lote de 

amostra considerado pelo laboratório. [90] O uso de gráficos de controlo permite que os 

laboratórios avaliem as tendências ao longo do tempo e a veracidade e precisão como uma 

validação em curso. [88]. O gráfico é baseado nas características estatísticas de variações 

aleatórias, definidas pela curva de distribuição normal. [91]  

A carta de controlo mais simples é onde os resultados de medições individuais estão 

representados como função do tempo. [89]  
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Na carta de controlo representada na figura 20, pode-se observar que as medições estão 

representadas em função do tempo. A linha central, LC, da carta é o valor médio ou o valor 

esperado, as linhas mais próximas da linha central são os limites de aviso, limite superior de 

aviso, LSA, e limite inferior de aviso, LIA, e geralmente são x̅±2σ/√n, em que os valores obtidos 

das medições dos padrões devem-se situar. As linhas mais afastadas da linha central são os 

limites de controlo, superior (LSC) e inferior (LIC) e geralmente são x̅±3σ/√n, em que x̅ é o 

valor médio, σ o desvio padrão e n o número de amostras para obter a média. [87, 94] 

 

Figura 20 - Exemplo da formatação de uma carta de controlo, com os seus limites representados. [94] 

As cartas de controlo são usadas em diversas aplicações, não apenas nas medições 

analíticas, o que demonstra que estas cartas são versáteis. 

Existem vários tipos de cartas de controlo. Neste trabalho abordam-se três tipos de cartas: a 

carta de controlo de médias Shewart, a carta de controlo de zona ou tipo J e a carta de controlo 

cumulativa, sendo que a mais utilizada é a carta de controlo de Shewart.  

1.13.1.1 Cartas de controlo de médias (Shewart)  

A carta de controlo de médias, ou de Shewart é a carta de controlo mais utilizada devido à 

sua simplicidade de construção. Nesta carta faz-se a representação ao longo do tempo do 

parâmetro analisado, como por exemplo concentração. Esta carta contém 5 linhas de apoio, 

a linha central, que geralmente é a média ou o valor esperado, duas linhas de aviso e duas 

linhas de controlo, como representado na figura 21. [94] 
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Figura 21 - Carta de controlo de Shewart ou de médias. [95] 

Segundo a RELACRE, que é a rede de laboratórios acreditados de Portugal, se um ponto 

exceder os limites de controlo, a análise deve ser repetida, se mesmo após essa repetição o 

novo ponto se situar fora dos limites de controlo, é dada ordem de interromper as análises e 

proceder à correção do problema, no caso do novo ponto se situar agora dentro dos limites, 

continua-se e aceita-se os resultados. [94] 

Se dois em três pontos consecutivos excederem os limites de aviso, deve ser analisado um 

novo ponto e se esse ponto se encontrar dentro dos limites de aviso, continuar e aceitar os 

resultados das análises, mas se se situar fora dos limites de aviso, interromper e corrigir o 

problema.  

Se 6 pontos consecutivos forem a subir ou a descer, procede-se à análise de um outro ponto, 

se este contrariar a tendência que se vinha a verificar aceita-se os resultados, mas se 

continuar com essa tendência rejeita-se e procede-se á correção do problema 

Se 8 pontos consecutivos se localizarem todos acima ou todos abaixo da linha central, analisa-

se um outro ponto e este se se localizar no outro lado da linha central, aceitam-se os 

resultados, se se localizar do mesmo lado da linha central, interrompe-se e corrige-se o 

problema. [95] 

A carta de controlo de Shewart tem uma grande desvantagem, que é o facto de se houver 

uma perda de controlo a mesma pode só ser detetada dezenas de amostras após essa perda 

de controlo. [95] 
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1.13.1.2 Cartas de controlo cumulativas (CUSUM)  

Por último aborda-se as cartas de controlo cumulativas, que são bastante diferentes 

visualmente das cartas de controlo de Shewart e de zona. Este tipo de carta de controlo não 

possui os limites das cartas anteriores e não usa o valor das medições na construção do 

gráfico. [92]  

Na tabela 4 estão os valores usados na elaboração de uma carta de controlo CUSUM. É 

necessário saber o valor alvo ou valor desejado, para ser subtraído ao valor obtido da média 

da amostra, e estas diferenças vão sendo somadas. No exemplo apresentado, o valor alvo é 

de 80.  

Tabela 4 - Dados para a construção de uma carta CUSUM. [95] 

Número de 

observações 

Média da 

amostra 

Média da 

amostra – valor 

alvo 

CUSUM 

1 82 2 2 

2 79 -1 1 

3 80 0 1 

4 78 -2 -1 

5 82 2 1 

6 79 -1 0 

7 80 0 0 

8 79 -1 -1 

9 78 -2 -3 

10 80 0 -3 

11 76 -4 -7 

12 77 -3 -10 

13 76 -4 -14 

14 76 -4 -14 

15 75 -5 -23 

 

Na figura 22, encontra-se representado um exemplo de uma carta CUSUM, tendo como base 

os valores da tabela. Na representação gráfica destas cartas de controlo, nos eixos dos xx 

estão apresentados os números de observação e nos eixos dos yy a soma cumulativa das 

diferenças algébricas entre a amostra e o valor alvo. [95]  
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Figura 22 - Exemplo de uma carta CUSUM, elaborada com os dados da tabela 3. [95] 

Para fazer o controlo neste tipo de carta, existem dois métodos usados, um sendo a utilização 

de máscaras em V, representada na figura 23, ou estabelecendo limites admissíveis à soma 

cumulativa, representado na figura 24. 

 

Figura 23 - Exemplo de carta de controlo CUSUM com o uso de máscara em "V". Na parte de cima vemos essa carta com os 

valores dentro dos critérios, no caso de baixo, os valores encontram-se fora da máscara o que indica perda de controlo. [95] 
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Figura 24 - Exemplo de carta de controlo CUSUM, com o uso de linhas limite. [95] 

Na máscara em "V", o comprimento do segmento horizontal corresponde normalmente à 

distância de 2 pontos na carta, e o cone tem um ângulo de abertura (total) de 60° (30° + 30°). 

[68] No método dos limites admissíveis, o analista estipula os valores dos limites de acordo 

com o objetivo pretendido. Este método é mais simples de usar que as máscaras em “V”. [68]   

Em ambos os métodos, a deteção do sistema fora do controlo é fácil de detetar. No caso da 

máscara em “V”, se todos os pontos se situarem dentro da máscara, então o sistema está sob 

controlo, no segundo método, se os pontos excederem o limite estabelecido, então o sistema 

encontra-se fora do controlo. [95]   

 

1.13.1.3 Cartas de controlo de Zona  

As cartas de controlo de zona, combinam características das cartas de controlo de Shewart e 

das cartas de CUSUM. Esta carta graficamente e visualmente é muito idêntica á de Shewart, 

possuindo os mesmos limites e acrescentando mais um, x̅±/√n.  

As cartas de controlo de zona têm uma peculiaridade, a cada valor da média é atribuída uma 

pontuação que depende entre que limites os valores se encontram. Na figura 25 encontra-se 

representada uma carta de controlo de zona onde se pode observar as pontuações dadas em 

cada limite. [95] 
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Figura 25 - Exemplo de uma carta de controlo de zona. [95] 

 As pontuações de cada ponto vão sendo acumuladas até surgir um ponto no lado oposto da 

linha central, que faz com que o valor acumulado fique a zero. 

Na carta de controlo de zona, o sistema pode indiciar que está a ficar fora de controlo se a 

pontuação for igual ou superior a 8. [95] 
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2 Procedimento Experimental  

Neste capítulo são apresentados os procedimentos usados para as análises realizadas 

durante o estágio.  

2.1 Preparação do equipamento 

O equipamento utilizado foi um autoanalisador de fluxo segmentado SKALAR, modelo SAN 

PLUS SYSTEM, com fotómetro. Este foi operado da maneira genérica descrita em seguida.  

Ligou-se o autoanalisador de modo a estabilizar a temperatura durante cerca de 30 min; 

colocou-se os reagentes nos sítios correspondentes, como ilustrado na figura 26, verificando 

que nenhum tubo se encontrava entupido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Reagentes anexados ao autonalisador nos sítios correspondentes. 

 As soluções padrão e as amostras foram colocadas, em tubos de plástico, na respetiva 

secção do autoanalisador. Iniciou-se o programa SKALAR no computador ligado ao 

autoanalisador e fez-se uma descrição das amostras a analisar, como demostrado na figura 

27.  

Reagentes 
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Figura 27 - Exemplo de uma tabela de inserção de dados a analisar. 

Quando se verificou que o fluxo dos reagentes estava constante, usou-se o programa 

SKALAR para começar a análise. Quando terminada a análise, removem-se todos os 

reagentes e coloca-se água destilada para fazer lavagem ao autoanalisador, durante cerca 

de 30min. No final da lavagem, desligou-se o autoanalisador.  

O material de laboratório de uso corrente usado nos três métodos consistiu em tubos de 

ensaio 10 x 15 mm em plástico, balões volumétricos, pipetas volumétricas e micropipetas de 

várias capacidades. 

2.2 Preparação de soluções  

As soluções necessárias para a determinação do anião sulfato são: solução de Brij, reagente 

de cor de azul de metiltimol e a solução de hidróxido de sódio. Estas soluções são estáveis 

sendo preservadas no frigorífico até à sua utilização. O modo de preparação destas soluções 

encontra-se descrito de seguida.  
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Na preparação da solução de Brij 35 (0,030%) diluiu-se 1 mL da solução brij 35 (30%, Skalar), 

em 1000 mL de água desionizada. O Brij 35 consiste num tensioativo não iónico do tipo 

polioxietileno, que serve como detergente para várias aplicações. 

Para preparar a solução do reagente de cor de azul de metiltimol, é necessário primeiro 

preparar uma solução stock de cloreto de bário e uma solução de ácido clorídrico 1 M. 

A solução stock de cloreto de bário foi preparada dissolvendo-se 1,50 g de cloreto de bário 

(BaCl2, Merck), em água desionizada e perfazendo-se o volume num balão volumétrico de 

1000 mL. 

A solução de ácido clorídrico 1 M preparou-se enchendo cerca de 800 mL de água 

desionizada num balão volumétrico de 1 L, e em seguida adicionou-se 100 mL de ácido 

clorídrico (HCl 32%, Merck p.a) cuidadosamente e agitando. Por fim perfez-se o volume com 

água desionizada.  

A solução do reagente de cor de azul de metiltimol foi preparada dissolvendo-se 140 mg de 

azul de metiltimol (C37H40N2Na4O13S, Acros) em 17,5 mL de solução stock de cloreto de bário, 

adicionou-se 6,5 mL de ácido clorídrico 1M e 200 mL de etanol (C2H5OH 99%, JMG Santos). 

Perfez-se o volume para 500 mL num balão volumétrico e agitou-se, após adicionou-se 1 mL 

de Brij 35 (30%, Skalar). 

A solução de hidróxido de sódio 0,18 M foi preparada dissolvendo-se 7,2 g de hidróxido de 

sódio (NaOH, Panreac) em água e perfez-se o volume de 1 L. Adicionou-se no final 1 mL de 

Brij 35 (30%, Skalar) e agitou-se bem. 

Foi ainda preparada uma solução de limpeza/descontaminação que foi usada 

esporadicamente, quando o aparelho apresentava sinais de contaminação. Esta solução é 

preparada dissolvendo-se 6,75 g de cloreto de amónio (NH4Cl, Panreac) em 

aproximadamente 800 mL de água desionizada, em seguida adicionou-se cuidadosamente 

57 mL de amónia (NH4OH 25%, Merck) e agitou-se. Adicionou-se 40 g de (EDTA Na2 

(C10H16N2O8Na2), Merck) e dissolveu-se. Perfez-se 1L com água desionizada e agitou-se. É 

necessário verificar o pH e corrigir caso seja preciso para pH igual a 10,5, com uma solução 

de amónia 1M ou ácido clorídrico 1M. 

2.2.1 Soluções padrão  

Inicialmente preparou-se uma solução mãe, ou solução stock, de concentração 1000 ppm de 

anião sulfato, dissolvendo-se 1,4769 g de sulfato de sódio (Na2SO4, Merck, p.a anidro) em 

água destilada num balão de 1000mL. Esta solução apresenta elevada estabilidade, devendo 
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permanecer refrigerada para melhor conservação. As soluções padrão preparadas a partir da 

solução mãe, são preparadas em cada utilização da determinação de anião sulfato. 

As soluções padrão de anião sulfato foram preparadas a partir desta solução de acordo com 

a tabela 5.  

Tabela 5 - Preparação das soluções padrão do anião sulfato a partir de uma solução stock. 

[SO4
2-]solução stock 

/ppm 
vsolução stock /mL vsolução padrão /mL 

[SO4
-]solução padrão 

/ppm 

1000,00 

3,00 100,0 30,00 

4,00 100,0 40,00 

6,00 100,0 60,00 

8,00 100,0 80,00 

10,00 100,0 100,00 

6,00 50,00 120,00 

7,50 50,00 150,00 

20,00 100,0 200,00 

 

2.2.2 Preparação das soluções de fortificação 

Num balão volumétrico de 100,0 mL, adicionou-se respectivamente 3,00 mL e 8,00 mL de 

solução mãe de anião sulfato para a fortificação com padrão 30 ppm e com padrão 80 ppm, 

e perfez-se o volume com amostra, tendo-se agitado a solução. É necessário ter em atenção 

que ao adicionar-se a amostra, a mesma não poderá ser agitada, para tentar evitar sólidos 

suspensos presentes na amostra, que entopem os canais do autoanalisador.  

2.3 Funcionamento do equipamento 

O esquema de funcionamento do método de fluxo segmentado para determinação do anião 

sulfato, encontra-se representado na figura 28. 
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Figura 28 - Esquema de funcionamento do autoanalisador de fluxo segmentado do método de determinação do anião sulfato, 

adaptado de [62]. 

 

As descontaminações devem ser feitas esporadicamente, quando se está na presença de 

contaminações no método, observadas por exemplo pelo escurecimento dos tubos do 

autoanalisador, pelos resultados elevados da análise de água desionizada, ou na presença 

de bactérias. Para realizar a descontaminação é passada a solução de limpeza pelos tubos 

do reagente de cor e do hidróxido de sódio 0,18 M durante cerca de meia hora, em seguida 

passa-se uma solução de hipoclorito de sódio 1% pelos mesmos tubos, durante meia hora e 

por fim água desionizada, obtida através do sistema de purificação Elix 5 da Millipore, por 

cerca de 15 minutos. 

Depois das descontaminações e/ou sempre que haja alguma hipótese de a coluna de troca 

iónica não estar a ser eficiente, deverá se proceder ao teste da eficiência da coluna. 

No caso de não se notar a presença de algum contaminante ou bactérias, a lavagem com 

água desionizada no final das análises é suficiente, uma vez que se trata de um analito 

inorgânico não é recomendável fazer regularmente descontaminações. 

Os procedimentos das outras técnicas utilizadas neste estágio encontram-se descritos em 

anexo. 
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3 Apresentação e discussão dos resultados 

3.1 Validação do método 
Foi feita a validação do método de análise de anião sulfato usando o autoanalisador SKALAR, 

com software “Flow access”. Ao longo do capítulo serão apresentados os vários parâmetros 

de validação para este método.  

3.1.1 Seletividade  

Para avaliar a seletividade do método de determinação de anião sulfato foram realizados 

ensaios de recuperação, em que a matriz da amostra foi fortificada com diferentes 

concentrações de analito (30 e 80 ppm SO4). Na tabela 6 encontram-se os resultados para o 

método da determinação de anião sulfato, onde estão representados os valores das 

concentrações das amostras, das amostras fortificadas, dos respetivos padrões e o cálculo 

da percentagem de recuperação. 

A percentagem de recuperação foi calculada conforme a equação 2. 
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Tabela 6 - Resultados obtidos no estudo da sensibilidade do método de determinação de anião sulfato 

Data 

[SO4
2-]/ppm 

% Recuperação 
Padrão Amostra 

Amostra  

Fortificada 

10/08/2018* 29,36 36,48 64,64 96 

10/08/2018* 29,36 38,55 66,11 94 

13/08/2018* 29,54 48,80 76,34 93 

13/08/2018* 29,54 58,02 85,47 93 

13/08/2018* 29,54 44,86 72,75 94 

14/08/2018* 28,82 44,15 71,97 97 

14/08/2018* 28,82 53,51 80,55 94 

14/08/2018* 28,82 77,76 104,68 93 

14/08/2018* 28,82 45,07 73,24 98 

14/08/2018* 28,82 86,88 114,32 95 

10/08/2018** 78,83 36,48 115,54 100 

10/08/2018** 78,83 38,55 117,45 100 

13/08/2018** 80,49 41,66 117,97 95 

13/08/2018** 80,49 48,80 124,7 94 

13/08/2018** 80,49 58,02 133,59 94 

14/08/2018** 78,93 37,28 112,20 95 

14/08/2018** 78,93 39,71 114,14 94 

14/08/2018** 78,93 44,15 120,71 96 

14/08/2018** 78,93 53,51 129,91 97 

14/08/2018** 78,93 86,88 160,80 94 

* valores referentes à fortificação com padrão 30 ppm; ** valores referentes à fortificação com 

padrão 80 

Os valores das percentagens de recuperação estão compreendidos entre 93 - 100 % (tabela 

6). Estes valores encontram-se dentro dos limites de aceitação estabelecidos pelo DL n⁰ 

236/98 (Anexo III)[33] para o parâmetro anião sulfato (100 ± 10 %) e desta forma pode-se 

concluir que o método é seletivo, uma vez que cumpre o critério de aceitação. 

3.1.2 Linearidade  

A linearidade do método foi avaliada através de uma curva de calibração constituída por 8 

soluções padrão de concentração bem conhecida. Estes padrões foram analisados nas 

mesmas condições em que as amostras são analisadas. A linearidade do método foi avaliada 
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com base nas normas ISO 8466-1 e 8466-2, e para tal, realizaram-se 10 ensaios de curvas 

de calibração, apresentando-se na tabela 7 os resultados obtidos.  

A curva de calibração foi construída usando soluções padrão de concentração 30, 40, 60, 80, 

100, 120, 150 e 200 mgL-1. Nas figuras 29 e 30 estão representados graficamente os 

resultados para o ajuste linear e para o ajuste não linear deste método. 

 

Tabela 7 - Resultados obtidos para o estudo de linearidade do método de determinação de anião sulfato. 

Padrão P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

[SO4
2-]/ppm 30 40 60 80 100 120 150 200 

Absorvância 

/ mUA 

308,0 442,0 773,0 1138 1491 1812 2322 3083 

306,0 479,0 800,0 1127 1484 1822 2348 3076 

325,0 464,0 797,0 1142 1505 1856 2374 3158 

294,0 455,0 760,0 1118 1469 1808 2345 3114 

340,0 478,0 786,0 1117 1459 1816 2322 3059 

372,0 527,0 881,0 1260 1630 1970 2564 3354 

377,0 536,0 870,0 1270 1601 2004 2549 3371 

361,0 522,0 865,0 1242 1586 1955 2485 3286 

373,0 482,0 817,0 1150 1518 1845 2353 3148 

352,0 518,0 840,0 1229 1668 2011 2628 3579 

Média 341,0 490,0 819,0 1179 1541 1890 2429 3223 

 

 

 

c  

 

Figura 29 - Ajuste linear do método de determinação do anião sulfato. 
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Figura 30 - Ajuste com polinómio de grau 2 do método de determinação do anião sulfato. 

Na tabela 8 estão representados os desvios padrões, as variâncias e a variação das 

variâncias, obtida a partir da expressão  

Tabela 8 - Estudo de linearidade do método de determinação de anião sulfato. 

Linear Não Linear 

SY/X 24,02 SY
2 23,50 

S2
Y/X 576,84 S2

Y
2 552,46 

S2 

698,78 

 

Fexp          0,79 

Fcrít(95%)    5,19 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 8 e realizando o teste de Fisher, conclui-

se que a regressão linear é a mais adequada para o método de determinação do anião sulfato, 

uma vez que o valor de Fexp é inferior a Fcrit(95%), e sendo possível utilizar um ajuste linear, 

não é necessário estar a introduzir maior grau de complexidade da variável e complicar os 

cálculos, realizando um ajuste polinomial     de concentrações a usar. A curva 

de calibração deve conter padrões que abranjam todo o intervalo de trabalho, começando no 

padrão mais diluído que definimos, escolhendo mais alguns e terminando com o padrão que 
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validado. A validação da gama de trabalho pode ser realizada recorrendo ao teste da 

homogeneidade de variâncias. Realizou-se para o método da determinação de anião sulfato 

o teste de homogeneidade de variâncias com base na ISO 8466-1, e para tal realizaram-se 
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10 ensaios para o primeiro e último padrão da curva de calibração do método em estudo, 

apresentando nas tabelas 9 e 10 os resultados obtidos. 

Na tabela 9 estão apresentados os resultados do padrão mais diluído e do padrão mais 

concentrado do anião sulfato, 30 ppm e 200 ppm, respetivamente. 

Tabela 9 - Resultados obtidos para o cálculo da homogeneidade das variâncias dos padrões de anião sulfato. 

Padrão 30 ppm 200 ppm 

[SO4
2-]/ppm 

29,94 199,73 

30,44 199,77 

30,16 200,70 

30,30 198,70 

29,92 199,81 

29,74 199,62 

30,30 198,99 

30,43 200,10 

29,91 200,17 

29,50 199,22 

 

Para se verificar a homogeneidade de variâncias e assim ver se não há diferenças 

significativas entre estas, realizou-se o teste F. Na tabela 10 estão representados os cálculos 

dos desvios padrões, das variâncias e do Fexp para os padrões de 30 e 200 ppm de anião 

sulfato e ainda o Fcrít. 

Tabela 10 - Cálculo da homogeneidade de variâncias dos padrões do anião sulfato. 

Padrão/ppm 
Desvio 

Padrão 
Variância Fexp Fcrít (99%) 

30,00 0,312 0,0976 
3,57 5,35 

200,00 0,590 0,348 

 

Com base nos valores da tabela 10, verificou-se que o Fexp é inferior ao Fcrít, sendo por isso 

que não há diferença significativa entre as variâncias e, portanto, a gama de trabalho é 

adequada. 
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3.1.3 Sensibilidade  

O método de determinação de anião sulfato baseia-se num modelo de função linear e por isso 

para analisar a sensibilidade do método, calculou-se o declive médio de 10 retas de 

calibração. Na tabela 11, encontram-se representados esses declives obtidos dos dados da 

tabela 7, assim como a análise desses dados. 

Tabela 11 - Estudo de declives da sensibilidade do método da determinação do anião sulfato em diferentes dias. 

Data Declive / Lmg-1 

29/06/2018 16,6 

29/06/2018 16,5 

20/07/2018 16,9 

20/07/2018 16,8 

20/07/2018 16,3 

24/07/2018 17,8 

24/07/2018 17,9 

24/07/2018 17,4 

14/08/2018 16,6 

20/08/2018 19,2 

Média 17,2 

Desvio Padrão 0,9 

Inc 95% 1,8 

 

Pela análise da tabela 10 conclui-se que a média dos declives das curvas de calibração é 17,2 

Lmg-1, com um desvio padrão de 0,9 Lmg-1, e uma incerteza a 95% de 1,8 Lmg-1. 

3.1.4 Precisão  
A precisão do método foi avaliada através da repetibilidade e da precisão intermédia. A 

reprodutibilidade não foi possível avaliar neste método, uma vez que não se possui dados de 

outros laboratórios. 

3.1.4.1 Repetibilidade 

O estudo da repetibilidade foi determinado realizando 10 ensaios com dois padrões de 

diferentes gamas, em condições experimentais iguais, mesmo analista, aparelho, laboratório 

e dia. Neste caso de estudo foram usados o padrão mais diluído e o padrão de maior 

concentração. A repetibilidade foi avaliada pelo desvio padrão, sendo que se aceita se o 

desvio padrão for inferior a 10%. 
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Tabela 12 - Estudo da repetibilidade da determinação do anião sulfato. 

 [SO4
2-] /ppm [SO4

2-] /ppm 

Valor teórico 30,0 200,0 

Valores obtidos /ppm 

29,94 201,45 

30,44 201,71 

30,16 200,70 

30,30 198,70 

29,92 199,81 

29,74 199,62 

30,30 198,99 

30,43 198,22 

29,91 198,62 

29,50 199,22 

Desvio padrão, DP /ppm 0,31 1,2 

DP Expandido (95%) / ppm 0,62 2,4 

Limite de Repetibilidade (r) / ppm 0,87 3,4 

Média / ppm 30,06 199,7 

Desvio padrão relativo (CV) / % 1,0 0,6 

Erro Relativo (ER) / % 0,2 0,1 

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 12, conclui-se que o método apresenta 

uma repetibilidade satisfatória, visto que o erro relativo, ER, que é para o padrão mais diluído 

e para o mais concentrado, respetivamente 0,2 e 0,1 % e o desvio padrão relativo, CV, 

respetivamente 1,0% e 0,6% são inferiores a 10 %, limite imposto pelo DL n⁰ 236/98. O limite 

de repetibilidade, r, foi avaliado, para uma probabilidade de 95 %, de acordo com a expressão 

que consiste em multiplicar o desvio padrão pelo fator 2,8, equação 9. [82] Os valores de r 

obtidos para o padrão mais diluído e mais concentrado foram de 0,87 e 3,4 ppm, 

respetivamente. 

A repetibilidade do método pode ser avaliada pelo desvio padrão de repetibilidade. Quando o 

valor do desvio padrão é superior a 10% considera-se que o método apresenta pouca 

repetibilidade, por esse valor já ser alto. [82] 
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3.1.4.2 Precisão Intermédia  

Para avaliar a precisão intermédia procedeu-se à realização de 10 ensaios ao longo do tempo. 

Os fatores de variação neste caso foram o fator tempo e a calibração. Foram realizados os 

estudos com recurso a dois padrões de gamas diferentes, em diferentes dias. A precisão 

intermédia foi avaliada pelo desvio padrão da precisão intermédia, e aceita-se como válido se 

este valor for inferior a 10%.[82] 

Nas tabelas 13 e 14 podem-se encontrar os valores utilizados para a análise da precisão 

intermédia. 

Tabela 13 - Precisão intermédia do método avaliada sob condições de precisão inter-dias para a determinação de anião sulfato 

usando o padrão de 30 ppm. 

Data 
 [SO4

2-]/ppm 

Valor teórico 30,0 

29-06-2018 

Valores obtidos  

30,03 

29-06-2018 29,94 

20-07-2018 30,04 

20-07-2018 30,2 

20-07-2018 30,11 

24-07-2018 30,55 

24-07-2018 29,59 

24-07-2018 29,84 

27-07-2018 30,87 

10-08-2018 29,36 

13-08-2018 29,54 

14-08-2018 30,35 

Desvio padrão, DP /ppm 0,43068 

DP Expandido (95%) /ppm 0,86135 

Média /ppm 30,0 

Desvio padrão relativo, CV / % 1,4 

Erro Relativo, ER / % 0,1 

 

 

 

 



FCUP 
Validação e controlo de qualidade do método para a determinação de sulfatos em águas naturais 

67 

 
 

 
 

 

Tabela 14 - Precisão intermédia do método avaliada sob condições de precisão inter-dias para a determinação de anião sulfato 

usando o padrão de 200 ppm. 

Data 
 [SO4

2-] /ppm 

Valor teórico 200,0 

29-06-2018 

Valores obtidos 

198,36 

20-07-2018 200,85 

20-07-2018 201,29 

24-07-2018 198,55 

24-07-2018 201,5 

24-07-2018 201,81 

10-08-2018 200,65 

10-08-2018 200,1 

10-08-2018 200,17 

10-08-2018 199,77 

13-08-2018 200,63 

14-08-2018 200,02 

Desvio padrão, DP /ppm 1,06496 

DP Expandido (95%) / ppm 2,12992 

Média / ppm 200,3 

Desvio padrão relativo, CV / % 0,5 

Erro Relativo / % 0,2 

 

Pela análise das tabelas 13 e 14 podemos calcular o erro relativo, ER e o coeficiente de 

variação, CV. O erro relativo para o padrão mais diluído e para o padrão mais concentrado é 

respetivamente 0,1 e 0,2 %, no caso do CV é respetivamente 1,4 e 0,5 %, o que permite 

concluir que se trata de um método preciso, uma vez que está de acordo com o estabelecido 

pelo critério de aceitação de 10 % estabelecido pelo laboratório. 

3.1.4.3 Exatidão 

A exatidão dos métodos pode ser avaliada mediante participações em ensaios 

interlaboratoriais. O laboratório da Agência Portuguesa do Ambiente dispõe de planos de 

participação em ensaios interlaboratorias anuais. A periodicidade destes ensaios têm por base 

uma relação custo, frequência mínima necessária para comprovar a exatidão nos ensaios 
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efetuados e existência no mercado de produtos que permitam estes ensaios, como o caso 

dos materiais de referência certificados. 

A avaliação da exatidão foi realizada tendo por base a realização de ensaios interlaboratorias 

organizados pela AQUACHECK. Estes ensaios têm por comparação a exatidão do resultado 

obtido pelo laboratório (Xlab), com o valor de referência do material em estudo (Xref). Tomou-

se uma alíquota da amostra fornecida pela entidade organizadora e analisou-se como se 

fosse uma amostra regular. A amostra teve de ser diluída por apresentar um valor superior à 

gama de trabalho. 

Os resultados obtidos encontram-se na tabela 15. 

Tabela 15 – Exatidão do método, avaliada usando material de referencia certificado 

v amostra 

/mL 

v solução amostra  

/mL 

[SO4
2-]sol. Amos. 

/ppm 

[SO4
2-] 

amostra /ppm 

[SO4
2-] ref  

/ppm 

 /ppm Z-score 

10 
 

50 

144,54 722,7 

681 51,1 

0,81605 

135,53 677,65 -0,06556 

136,23 681,15 0,00294 

138,31 691,55 0,20646 

137,5 687,5 0,12720 

 

Ao analisar a tabela observa-se que o Z-score, calculado pela equação 11, e que se deve 

encontrar entre -3 e +3, se encontra compreendido entre estes dois valores e por isso pode-

se afirmar que os resultados foram satisfatórios. O facto de os resultados serem satisfatórios 

indica que o técnico que os realizou está apto para desempenhar com qualidade e assegurar 

o resultado com confiança e satisfação, assim como o aparelho não está com nenhum 

problema técnico que influencie os resultados. 

3.1.5 Limite de deteção / Limite de quantificação 

Para a determinação do limite de quantificação, LQ, o estudo teve por base os dados 

apresentados, que pretendeu avaliar a repetibilidade e precisão intermédia. Segundo a 

RELACRE [82], se ao analisarmos 10 valores de concentração de um padrão de gamas 

diferentes e se determinar o desvio padrão, o desvio padrão expandido, o CV e o ER para 

cada gama e esses valores forem inferiores a 10 %, considera-se o valor do desvio padrão o 

valor do padrão mais baixo. Pela análise das tabelas de precisão, considera-se que todos os 

padrões apresentam valores inferiores a 10 % e por tal considera-se então os valores do 

padrão mais baixo, como sendo o valor do limite de quantificação, por isso 30 ppm. Para se 
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chegar ao valor de limite de quantificação testou-se valores de 5 a 30 ppm de anião sulfato, 

tendo só o valor 30 ppm de anião sulfato cumprido os requisitos. 

O limite de deteção neste método foi estimado a partir da relação entre o limite de 

quantificação determinado anteriormente e o limite de deteção, sendo que esta relação define 

o limite de deteção como sendo o limite de quantificação a dividir por 3, como mostra a 

equação 14. 

O limite de deteção com um grau de confiança de 95% é de 10 ppm de SO4
- e foi calculado 

pela equação 14. 

É ainda de notar que o decreto lei n.º 236/98 [33], define o limite de deteção para o anião sulfato 

como 10 ppm. 

3.2 Controlo de qualidade do método  

Com a validação do método concluída, procedeu-se à avaliação do controlo de qualidade do 

método durante a rotina do laboratório de amostras de águas naturais para a determinação 

do anião sulfato. 

As cartas de controlo do método em estudo foram construídas usando os valores de desvio 

padrão obtidos através da análise de duplicados independentes dos utilizados para a 

determinação da capacidade do processo analítico. O ideal era ter realizado os duplicados 

para a determinação da capacidade do processo analítico e só depois de esse valor já estar 

determinado, começar a realizar os duplicados para a avaliação do método através de cartas 

de controlo, por uma questão de tempo, o mesmo não pode ser realizado dessa forma. Os 

tipos de cartas utilizadas foram cartas de controlo de Shewart, cartas de zona e cartas de 

aceitação. Foram construídas duas cartas de controlo de cada tipo, sendo que uma diz 

respeito à análise do padrão de concentração mais baixa e outra referente ao padrão de 

concentração mais elevada. 

As cartas encontram-se divididas por dias, sendo que há discrepâncias no número de padrões 

analisados devido à quantidade de amostras analisadas ser diferente. 

 

3.2.1 Determinação da capacidade (desvio padrão) do processo 

analítico 

Foi analisada uma série de duplicados, de modo a estabelecer os valores de desvio padrão, 

s, para os limites das cartas de controlo. [87, 94] Para obtermos o valor de desvio padrão, 
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consultou-se uma tabela de constantes de cartas de controlo, onde o valor foi calculado 

usando a seguinte expressão: 

R = sd2 

onde R é a média das amplitudes dos duplicados e d2 é uma constante tabelada. Consultando-

se a tabela, como foi realizada uma análise de duplicados, o tamanho da amostra é 2, logo o 

valor de d2 é de 1,128. 

Na tabela 16 encontram-se representados alguns dos valores usados para o cálculo da média 

das amplitudes, para posteriormente utilizar na expressão acima, onde X1 significa a 1ª 

concentração que contribui para o duplicado e X2, a 2ª concentração que contribui para 

o duplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FCUP 
Validação e controlo de qualidade do método para a determinação de sulfatos em águas naturais 

71 

 
 

 
 

Tabela 16 - Dados obtidos da análise de duplicados para determinação da média das amplitudes para a determinação de anião 

sulfato. 

Data 
[SO4

2-] Duplicados/ppm 
[SO4

2-] X1 - X2/ppm 
X1 X2 

29/06/2018 27,99 26,86 1,13 

29/06/2018 31,15 30,76 0,39 

27/07/2018 198,21 198,23 0,02 

27/07/2018 197,95 197,48 0,47 

27/07/2018 197,35 197,23 0,12 

27/07/2018 196,12 196,15 0,03 

27/07/2018 195,98 195,76 0,22 

27/07/2018 195,20 195,18 0,02 

27/07/2018 194,97 194,18 0,79 

10/08/2018 29,94 30,44 0,50 

10/08/2018 30,16 30,30 0,14 

10/08/2018 29,92 29,74 0,18 

10/08/2018 30,30 29,44 0,86 

10/08/2018 38,97 38,55 0,42 

10/08/2018 39,27 38,64 0,63 

10/08/2018 38,51 37,78 0,73 

10/08/2018 39,02 38,28 0,74 

10/08/2018 39,27 39,09 0,18 

10/08/2018 39,11 39,96 0,85 

10/08/2018 40,09 40,12 0,03 

20/08/2018 137,50 138,31 0,81 

20/08/2018 201,45 201,71 0,26 

20/08/2018 199,81 199,62 0,19 

20/08/2018 198,99 198,22 0,77 

20/08/2018 198,62 199,22 0,60 

 

Os dados necessários para a construção da carta de controlo de duplicados dos padrões 

de controlo mais diluído e mais concentrado nomeadamente os valores limites de controlo 

e aviso obtidos, encontram-se na tabela 17. 
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Tabela 17- Dados obtidos da análise de duplicados para a determinação de anião sulfato dos padrões de 30 e 200 ppm. 

R d2 s/ppm 
LSC/ppm LSA/ppm LIA/ppm LIC/ppm 

30 200 30 200 30 200 30 200 

1,23 1,128 1,09 32,32 203,32 31,55 201,55 28,45 198,45 27,68 197,68 

 

 Pela avaliação dos duplicados e pelas tabelas 16 e 17 foi possível obtermos o valor do desvio 

padrão de 1,09 ppm. Esse valor de desvio padrão foi usado posteriormente para se definir os 

valores dos limites de controlo inferior (LIC), e superior (LSC) e os limites de aviso inferior 

(LIA) e superior (LSA). 

Os padrões da curva de calibração e de controlo foram preparados a partir de soluções mãe 

diferentes, de modo a averiguar possíveis erros que o operador pudesse cometer. No fim de 

se analisar os padrões de uma reta de calibração era realizado um ensaio em branco para 

eliminar quaisquer contaminações que ocorressem. 

É ainda de referir que o programa utilizado possui uma correção à linha de base entre drifts. 

 

3.2.2 Cartas de controlo de Shewart 

Nas figuras 31 e 32 encontram-se representadas as cartas de controlo de Shewart, para o 

padrão 30 ppm de SO4
2- e para o padrão 200 ppm SO4

2-. 

 

 

Figura 31 - Carta de controlo do padrão de 30 ppm em anião sulfato. 
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Pela análise da carta de controlo de Shewart do padrão 30 ppm do anião sulfato, ilustrada na 

figura 31, podemos afirmar que o sistema esteve sempre sob controlo, uma vez que todos os 

valores cumprem as regras, nomeadamente não há nenhum ponto fora das linhas de controlo, 

não há 2 pontos em 3 consecutivos que estão entre as linhas de controlo e de aviso, nem 8 

pontos consecutivos abaixo ou acima da linha central e nem 6 pontos consecutivos a subirem 

ou  a descerem. 

 

Figura 32 - Carta de controlo do padrão de 200 ppm em anião sulfato. 

No caso da análise da carta de controlo de Shewart do padrão 200 ppm do anião sulfato, 

ilustrada na figura 32, podemos afirmar que o sistema esteve sempre sob controlo, uma vez 

que todos os valores cumprem as regras, nomeadamente não há nenhum ponto fora das 

linhas de controlo, não há 2 pontos em 3 consecutivos que estão entre as linhas de controlo 

e de aviso, nem 6 pontos consecutivos a subirem ou  a descerem e nem 8 pontos consecutivos 

abaixo ou acima da linha central. 

As contaminações são algo que se tenta evitar, sendo que se tenta proceder ao controlo e 

eliminação do foco de contaminação como é o caso de passar os canais do aparelho por água 

desionizada entre amostras e no final de cada dia de trabalho. 

O mesmo acontece no cuidado dos tubos usados para as amostras, que são lavados 

manualmente, usando hidróxido de sódio 1M inicialmente e em seguida passado por ácido 

clorídrico 1M e para finalizar lava-se bem com água desionizada. 
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3.2.3 Cartas de controlo de zona (cartas tipo J) 

Para melhor averiguar uma possível perda de controlo dos padrões 30 e 200 ppm, 

procedeu-se à elaboração de uma carta de controlo de zona, ou tipo J, que se 

encontram representadas nas figuras 33 e 34, respetivamente para o padrão 30 e para 

o padrão 200 ppm. 

 

 

Figura 33 - Carta de controlo de zona do padrão de 30 ppm do anião sulfato. 

Pela análise da carta de controlo do tipo J para o padrão do anião sulfato de 30 ppm chega-

se à conclusão de que não houve perda de controlo, uma vez que nunca foi atingido, nem 

ultrapassado o valor 8 na soma das posições. 

 

 

 

Figura 34 - Carta de controlo de zona do padrão de 200 ppm do anião sulfato. 

No caso do padrão 200 ppm do anião sulfato, as suspeitas de uma perda de controlo eram 

elevadas, devido ao número de pontos que passava além das linhas de controlo, mas mesmo 
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neste caso não ocorreu uma perda de controlo, uma vez que não há nenhum valor da soma 

igual ou superior a 8. 

De qualquer das maneiras será necessário de futuro ter uma atenção redobrada com a 

preparação de soluções e com a limpeza de equipamentos e materiais envolvidos. 

3.2.4 Cartas de aceitação  

Procedeu-se ainda à elaboração de cartas de aceitação para averiguar a discrepância 

existente entre os valores obtidos e o valor teórico, estando representado esse estudo nas 

figuras 35 e 36, respetivamente para o padrão mais diluído e para o padrão mais concentrado. 

 

 

Figura 35 - Carta de controlo de aceitação do padrão de 30 ppm do anião sulfato. 

 

Pela análise da figura 35 pode-se concluir que todos os valores se encontram dentro do 

parâmetro dos 10 % exigido pelo decreto lei n.º 236/98 [33], sendo por isso valores aceitáveis 

para se prosseguir com a utilização do método. 
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Figura 36 - Carta de controlo de aceitação do padrão de 200 ppm do anião sulfato. 

Os valores apresentados na figura 36 demostraram que estão todos em conformidade com o 

decreto lei n.º 236/98 [33] que estipula um critério de aceitação de 10% para o caso da análise 

do anião sulfato. 

 

A análise das 6 cartas demostrou que não houve nenhuma perda de controlo, houve sim 

valores próximos disso, que suscitaram dúvidas, e que de futuro terão de continuar a ser 

analisados de forma a tentar melhorar o desempenho do método. 
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4 Conclusão  

No presente trabalho pretendeu-se validar e proceder ao controlo de qualidade do método de 

determinação do anião sulfato, por espetroscopia de absorção molecular em análise em fluxo 

contínuo segmentado, presentemente este método ainda se encontra fora do âmbito da 

acreditação no Laboratório da ARHN. 

O processo de validação iniciou-se com a construção da reta de calibração. A escolha dos 

padrões teve em consideração as particularidades do método e as amostras analisadas em 

rotina.  

No estudo da seletividade e linearidade do método, conclui-se que o método é seletivo e como 

se obteve uma boa linearidade é adequado usar um ajuste linear na construção da curva de 

calibração. Podemos concluir também que a gama de trabalho utilizada para o método é 

adequada, uma vez que há homogeneidade de variâncias na gama de concentrações 

estudadas.  

Na análise da precisão do método, foram avaliados dois fatores, a repetibilidade e a precisão 

intermédia, tendo os resultados obtidos se mostrado satisfatórios por se encontrarem dentro 

dos critérios definidos. Na análise da precisão intermédia do método, apenas foi avaliado a 

influência do fator tempo nos resultados obtidos e a solução mãe que deu origem aos padrões. 

Seria também interessante se se tivesse variado outros fatores, como o equipamento 

utilizado, o operador que executa de forma a obter-se resultados mais abrangentes dos 

aspetos que caracterizam a precisão intermédia.  

A avaliação da exatidão dos métodos foi obtida pela realização de ensaios interlaboratoriais, 

usando materiais de referência certificados, recorrendo a ensaios da Aquacheck, tendo-se 

verificado resultados satisfatórios para o método.  

Os resultados obtidos nos ensaios de recuperação do método cumpriram com o critério de 

aceitação estabelecido, estipulado no DL nº 236/98 de 1 de agosto para a espetroscopia de 

absorção molecular. Com estes resultados conclui-se que o método se encontra isento de 

interferências e não há efeitos de matriz significativos. 

Os limiares analíticos revelaram ser apropriados para o tipo de amostras efetuadas. 

Após o estudo da validação, houve a necessidade de avaliar o sistema de controlo de 

qualidade interno, de modo a garantir que os resultados sejam credíveis durante as análises 

de rotina do parâmetro. 
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Relativamente ao controlo de qualidade do método em estudo, o mesmo não teve muitos 

valores que contribuíssem para a elaboração do mesmo, e assim avaliar a estabilidade do 

sistema ao longo de mais tempo.  

Ainda assim os padrões de controlo de qualidade usados, demonstraram que o processo se 

encontrava sob controlo, dado que nenhum dos resultados excedeu os critérios de aceitação 

estabelecidos. 

Além da validação do método da determinação do anião sulfato, foram ainda realizados outros 

ensaios físico-químicos de rotina, nomeadamente, CBO, SST, dureza e turvação. 

Foi ainda assegurada a logística referente à preparação de soluções padrão, solução de 

trabalho, controlo de qualidade, registo de resultados, validação e controlo de documentos 

para avaliação dos métodos e avaliação e controlo de stock. 

Com este trabalho foi possível adquirir novos conhecimentos, pôr em prática conhecimentos 

já adquiridos, mas sobretudo trabalhar com novos métodos, novas técnicas e equipamentos. 

Além destas competências de cariz científico, foram ainda desenvolvidas outras 

competências, como capacidade de trabalhar em equipa, maior autonomia no laboratório, 

desenvolvimento de espírito crítico na análise de resultados, bem como capacidade de 

ultrapassar os obstáculos que foram surgindo e no tratamento de resultados e ter uma visão 

mais claro do mundo do mercado de trabalho em contexto empresarial. 
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Anexos 

Anexo 1  

No anexo 1 encontra-se a tabela na integra, utilizada para o cálculo da capacidade (desvio 

padrão) do processo analítico. 

Tabela 18 - Dados obtidos da análise de duplicados para a determinação de anião sulfato. 

Data 
Duplicados 

X1 - X2 
X1 X2 

29/06/2018 27,99 26,86 1,13 

29/06/2018 31,15 30,76 0,39 

29/06/2018 36,63 38,42 1,79 

27/07/2018 193,61 196,84 3,23 

27/07/2018 198,21 198,23 0,02 

27/07/2018 197,95 197,48 0,47 

27/07/2018 197,35 197,23 0,12 

27/07/2018 196,12 196,15 0,03 

27/07/2018 195,98 195,76 0,22 

27/07/2018 195,20 195,18 0,02 

27/07/2018 194,97 194,18 0,79 

10/08/2018 23,51 25,26 1,75 

10/08/2018 26,27 24,69 1,58 

10/08/2018 25,50 25,98 0,48 

10/08/2018 209,33 201,93 7,40 

10/08/2018 203,26 200,65 2,61 

10/08/2018 202,50 198,64 3,86 

10/08/2018 29,94 30,44 0,50 

10/08/2018 30,16 30,30 0,14 

10/08/2018 29,92 29,74 0,18 

10/08/2018 30,30 29,44 0,86 

10/08/2018 30,43 29,29 1,14 

10/08/2018 29,91 29,25 0,66 

10/08/2018 29,50 30,98 1,48 

10/08/2018 201,93 204,00 2,07 

10/08/2018 204,05 203,53 0,52 
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10/08/2018 205,45 203,74 1,71 

10/08/2018 202,50 200,10 2,40 

10/08/2018 200,17 199,73 0,44 

10/08/2018 197,84 199,77 1,93 

10/08/2018 197,49 195,94 1,55 

10/08/2018 37,52 36,48 1,04 

10/08/2018 39,74 38,55 1,19 

10/08/2018 38,97 38,55 0,42 

10/08/2018 39,27 38,64 0,63 

10/08/2018 38,51 37,78 0,73 

10/08/2018 39,02 38,28 0,74 

10/08/2018 38,51 40,21 1,70 

10/08/2018 39,27 39,09 0,18 

10/08/2018 39,11 39,96 0,85 

10/08/2018 40,09 40,12 0,03 

14/08/2018 151,68 142,09 9,59 

20/08/2018 137,50 138,31 0,81 

20/08/2018 201,45 201,71 0,26 

20/08/2018 200,70 198,70 2,00 

20/08/2018 199,81 199,62 0,19 

20/08/2018 198,99 198,22 0,77 

20/08/2018 198,62 199,22 0,60 
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Anexo 2  

Além da validação do método de análise de anião sulfato, procedeu-se também à análise de 

outros parâmetros de rotina durante o estágio. Os parâmetros analisados foram: carência 

bioquímica de oxigénio (CBO5) pelo método potenciométrico, sólidos suspensos totais, 

durezas e turvação. 

As instruções de trabalho foram reproduzidas no formato de utilização do laboratório da ARH 

Norte.  

1. Carência bioquímica de oxigénio (CBO5) pelo método 

potenciométrico 

1.1 Princípio  

O método consiste em levar a amostra a incubar, na obscuridade, a uma temperatura de 

20±1ºC, durante um determinado período (5 dias) num frasco completamente cheio e fechado. 

Determina-se a concentração de oxigénio dissolvido antes e depois do período de incubação. 

A carência bioquímica de oxigénio (CBO5) é imputada ao consumo de oxigénio dissolvido por 

litro de amostra em análise.  

1.2 Material e Equipamento  

• Estufa de incubação com termostato controlado para 20±1ºC (excluída de toda a luz 

para prevenir a possibilidade de produção fotossintética de O.D.).  

• Frascos do aparelho SP100  

• Sonda de oxigénio com temperatura e agitador incorporado  

1.3 Reagentes  

Soluções Salinas  
Estas soluções são estáveis durante pelo menos um mês e devem ser conservadas em 

frascos de vidro na obscuridade. Rejeitam-se as soluções que mostrem sinais de precipitação 

ou crescimento biológico. Estas soluções produzem um balanço osmótico, tamponizam o pH, 

fornecem os nutrientes essenciais e vestígios de metais à água destilada. 

Solução Padrão de Fosfato  

Dissolver 8,5 g de di-hidrogenofosfato de potássio KH2PO4, 21,75 g de hidrogenofosfato de 

di-potássio K2HPO4, 33,4 g de hidrogeno-fosfato de sódio heptahidratado Na2HPO4.7H2O e 

1,7 g de cloreto de amónio NH4Cl, em 500 ml de água destilada e diluir a 1000 ml. O pH desta 

solução tampão deve ser de 7,2 sem ajuste posterior. Alternativamente, dissolver 42,5 g de 
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di-hidrogenofosfato de potássio KH2PO4 e 1,7 g de cloreto de amónio NH4Cl em 700 ml de 

água destilada. Ajustar o pH a 7,2 com NaOH a 30% e diluir a 1000 ml.  

Solução de Sulfato de Magnésio  

Dissolver 22,5 g de sulfato de magnésio heptahidratado MgSO4.7H2O, em água destilada e 

diluir a 1000 ml.  

Solução de Cloreto de Cálcio  

Dissolver 27,5 g de cloreto de cálcio anidro CaCl2, em água destilada e diluir a 1000 ml.  

Solução de Cloreto de Ferro (III)  

Dissolver 0,25 g de cloreto de ferro (III) hexa-hidratado FeCl3.6H2O, em água destilada e diluir 

a 1000 ml.  

Soluções Ácida e Alcalina, 1 N  

Para neutralização ou acidificação das amostras:  

Solução ácida – Lentamente e com agitação adicionar em água destilada 28 ml de ácido 

sulfúrico concentrado (95%-97%). Diluir a 1000 ml.  

Solução alcalina – Dissolver 40 g de hidróxido de sódio. Diluir a 1000 ml.  

Solução de Aliltioureia (ATU)  

Dissolver 2 g de aliltioureia C4H8Na2S, em 500 ml de água destilada e diluir a 1000 ml. Guardar 

a 4ºC. Esta solução é estável até duas semanas.  

Solução Padrão de Glucose e Ácido Glutâmico  

Dissolver 150 mg de glucose desidratada C6H12O6, e 150 mg de ácido glutâmico HOOC-CH2-

CH2-CHNH2-COOH, (ambos previamente secos a 103 ºC, durante 1 hora) em água destilada 

e diluir a 1000 ml. Preparar esta solução imediatamente antes da sua utilização. 

1.4 Procedimento  

Método Direto (sem diluição da amostra)  

Encher cuidadosamente dois frascos do aparelho SP100 com a amostra a analisar e fechar 

sem deixar bolhas de ar no seu interior. Juntar 2 mL de inóculo por frasco. Proceder à 

determinação do teor em oxigénio dissolvido nos frascos e guardar na estufa de incubação a 

20±1 ºC, durante 5 dias. Decorrido este tempo, proceder de igual modo à determinação do 
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teor em oxigénio dissolvido, obtendo-se assim respetivamente o valor inicial e final de oxigénio 

dissolvido na água.  

Método com Diluição da Amostra  

Preparação da Água de Diluição  

Por cada litro de água destilada ou desmineralizada adicionar 1 ml de cada solução salina, 

(tampão fosfato, sulfato de magnésio, cloreto de cálcio e cloreto de ferro), nesta mesma 

ordem. Saturar a água de diluição com oxigénio pelo borbulhar suave de ar limpo livre de 

vapores orgânicos, durante 30 minutos. O valor do oxigénio dissolvido tem que ser pelo menos 

de 8 mg/L após estabilização. Se necessário adicionar inóculo à água de diluição. É 

aconselhável preparar a água de diluição imediatamente antes de a usar. A água de diluição 

mantém-se satisfatória, quando incubada sem inóculo e dentro das condições padrão não 

absorver mais do que 0,2 mg/L e de preferência não menos que 0,1 mg/L. Valores elevados 

para a depleção do oxigénio estão associados à presença de vapores orgânicos solúveis na 

água, existentes na atmosfera do laboratório que são absorvidos durante o arejamento da 

água de diluição.  

Inóculo  

O inóculo é obtido através da junção de 100 g de terra de jardim a 1 litro de água, mistura-se 

e deixa-se repousar durante 10 minutos. Por fim, adiciona-se 3 a 5 ml do líquido sobrenadante 

por cada litro de água de diluição. O inóculo ainda se pode preparar usando POLYSEED, da 

seguinte maneira: Retirar 500 ml da água de diluição preparada anteriormente e dissolver 

uma pastilha nos 500 ml com agitação durante uma hora, desta solução por cada 300 ml de 

água de diluição adicionar 2 ml de sementeira.  

Diluição da Amostra  

A amostra deve ser levada à temperatura ambiente. Selecionar o volume de amostra 

requerido para a diluição, em função do valor de CBO5 esperado, tomando em atenção que 

30 a 70% da concentração de oxigénio dissolvido inicial, deve ser consumido durante os 5 

dias de incubação. No caso de ser difícil estimar o CBO5 pode-se tomar como guia as diluições 

de: 0,01 a 1,0% para águas residuais industriais, 1 a 5% para águas residuais brutas, 5 a 25% 

para efluentes biologicamente tratados e 25 a 100% para águas de rios poluídos. Em 

alternativa pode-se determinar a oxidabilidade da amostra e aplicar a fórmula:  

Diluição ideal = 5000 / (2 * Oxidabilidade) 

Pelo menos três diluições devem ser efetuadas, sendo aconselhável cinco em amostras 

desconhecidas. As diluições para o ensaio do CBO5 são preparadas por sifonagem, num balão 
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volumétrico de 1000 ml de capacidade, enchendo até meio com água de diluição. Juntar o 

volume de amostra homogeneizada ou não, para efetuar a diluição desejada e diluir até ao 

nível apropriado com água de diluição. Misturar bem, por inversão repetida do balão 

volumétrico, tendo cuidado, de modo a evitar a retenção de bolhas de ar. Quando houver 

diluições envolvendo medidas de menos do que 5ml de amostra, deve ser feita primeiro a 

diluição da amostra num balão volumétrico e só então usar o volume correspondente desta 

mistura para a diluição propriamente dita. Se se pretender suprimir a nitrificação, adicionar 2 

ml de aliltioureia por litro de amostra diluída.  

Com a diluição assim preparada, enchem-se 2 frascos de Winkler (ou mais, em função do 

requerido). Os frascos devem ser cheios completamente, esperar alguns minutos para deixar 

sair as bolhas de ar aderentes às paredes dos frascos, só então são tapados, tomando 

precaução de evitar a retenção de bolhas de ar. Efetuar o ensaio da água de diluição utilizada 

no teste, ao mesmo tempo que o da amostra para permitir determinar o valor do branco. 

Depois de preparar as diluições, determinar a concentração inicial de O.D. no espaço de 30 

minutos. Incubar o branco e as amostras durante 5 dias na estufa, a 20±1 ºC. Decorrido o 

tempo de incubação determina-se a concentração de oxigénio dissolvido na amostra e no 

branco, usando o método iodométrico.  

As diluições que mostram um O.D. residual de 30 – 70% do O.D. inicial, uma depleção de 

pelo menos 2 mg/L e O.D. final de pelo menos 1 mg/L devem ser consideradas as mais 

aceitáveis. 

1.5 Cálculos  

Resultado das Amostras de C.B.O. (Direto)  

O resultado é dado diretamente pelo aparelho em que a carência bioquímica de oxigénio é 

determinada pelas expressões:  

ODi – oxigénio dissolvido da amostra antes da incubação  

OD5 – oxigénio dissolvido da amostra depois da incubação  

CBO5 = ODi – OD5  

O resultado é expresso em miligramas de oxigénio (mg O2/L) número referente aos dias de 

incubação.  
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Resultado das amostras de C.B.O. (com diluições) 

30 %≤
ODi – OD5 

ODi
≤  70% 

Em que:  

ODi – oxigénio dissolvido da amostra antes da incubação  

OD5 – oxigénio dissolvido da amostra depois da incubação 

a) Método das diluições sem inóculo  

CBO5=
ODi – OD5×1000 

V
 

Em que :  

V - volume de amostra utilizado no ensaio  

b) Método das diluições com inóculo  

CBO5=
[(ODi – OD5)−(Bi−B5)]×1000 

V
 

Em que :  

Bi – oxigénio dissolvido da água de diluição, antes da incubação  

B5 – oxigénio dissolvido da água de diluição, após a incubação  

Bi e B5 aplicado quando a deplecção é superior a 0,2mg/L.  

V – volume de amostra diluída a 1000ml  

O resultado é expresso em miligramas de oxigénio (mg O2/L) número referente aos dias de 

incubação. 
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2. Dureza  

2.1 Princípio  

O sal dissódico do ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) forma um complexo quando entra 

em contato com determinados metais, se houver uma pequena quantidade de indicador de 

vermelho de metileno adicionado a uma solução aquosa que contém cálcio e magnésio num 

pH de 10+/-0,1, a solução fica rosa. Com a adição de EDTA, o cálcio e o magnésio são 

complexados, e a solução fica com uma coloração azul, indicando o ponto final da reação.  

2.2 Material e Equipamento  

 

• Matraz de fundo redondo  

• Pipeta volumétrica  

• Bureta  

2.3 Reagentes  

 
Solução padrão de carbonato de cálcio (CaCO3) 0,02N  

Pesar 1 g de CaCO3 anidro e transferir para um balão volumétrico de 1000 mL, adicionar cerca 

de 500 mL de água e adicionar gota a gota HCL (1:1) até completar a dissolução. Adicionar 

mais 200 mL de água e aquecer até ebulição. Deixar arrefecer e adicionar algumas gotas de 

vermelho de metileno, ajustando a coloração para laranja com HCl ou NH4OH. Diluir com água 

destilada num balão volumétrico de 1000 mL.  

Hidroxido de sodio, NaOH 0,1N  

Solução padrão de EDTA 0,02N  

Dissolver 3,723 g de EDTA em água destilada num balão volumétrico de 1000 mL. Completar 

o volume do balão. Padronizar com 10mL de solução padrão de carbonato de cálcio, com o 

pH ajustado para 10+/-0,1 com solução tampão.  

Solução Tampão  

Dissolver 16,9 g de cloreto de amónio (NH4Cl) em 143 mL de hidróxido de amónio concentrado 

(NH4OH). Adicionar 1,25 g de sal de magnésio de EDTA e diluir num balão de 250 mL com 

água destilada. 
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2.4 Procedimento  

Homogeneizar o frasco contendo a amostra. Pipetar 50mL de amostra e transferir para um 

matraz de fundo redondo. Adicionar aproximadamente 1mL de solução tampão até pH de 

10+/-0,1. Adicionar 3 a 4 gotas de vermelho de metileno até formar uma cor rosa. Encher uma 

bureta de 50mL com EDTA 0,02N. Iniciar a titulação, vagarosamente até a viragem da cor 

rosa para azul.  

2.5 Cálculos  

 
A concentração da solução de EDTA (C), é dada pela expressão : 

 

em que : 

C1 – concentração da solução padrão de cálcio 

V1 – volume da solução padrão de cálcio 

V – volume da solução de EDTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C =  
C .V

V

1 1
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3. Sólidos Suspensos Totais  

3.1 Princípio  

A determinação das várias formas de sólidos é dada pela diferença entre a massa seca e a 

massa húmida, em relação ao volume de amostra.  

3.2 Material e Equipamento  

• Balança analítica  

• Estufa  

• Pinça  

• Vidros de relógio  

• Membrana de filtração de 1,2 μm  

• Matraz  

• Funil  

3.3 Reagentes  

Padrão de celulose microcristalina  

Dissolver 0,500 g de celulose em 100 mL de água. 

3.4 Procedimento  

Colocar uma membrana no funil. Passar até 1000 mL de amostra pelo sistema de filtração e 

ligar o vácuo. Após a filtração da amostra, fazer lavagem do funil com água destilada. Retirar 

a membrana e colocá-la num vidro de relógio previamente pesado e colocar a amostra na 

estufa cerca de 2 h. Retirar a amostra e colocar no exsicador até a amostra atingir a 

temperatura ambiente. Retirar e anotar o peso.  

3.5 Cálculos  

Calcula-se o resíduo seco e o resultado de Sólidos Suspensos Totais através das seguintes 

fórmulas: 

 

𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑜 (𝑚𝑔) = (P2 −  P1) 

 

Sólidos suspensos totais (mg / L) =  
(P  -  P ) x 1000

V

2 1
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em que: 

V – volume de amostra, expresso em mL. Se a amostra tiver sido pesada, considera-se 1 g 

como equivalente a 1 mL; 

P1 – massa do filtro/membrana antes da filtração, expresso em mg; 

P2 – massa do filtro/membrana após a filtração, expresso em mg. 

Nota: Os resultados inferiores a 2 mg/L são apresentados como “< 2,0 mg/L” e todos os 

outros resultados são expressos em mg/L e com dois algarismos significativos. 
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4. Turvação  

4.1 Princípio 

A turvação é uma característica da água devida à presença de partículas em suspensão ou 

em dispersão coloidal na água. A presença dessas partículas provoca a dispersão ou 

absorção, em vez, da transmissão da luz através da amostra, dando à água uma aparência 

nebulosa, esteticamente indesejável e potencialmente perigosa. 

A maior parte da turvação das águas superficiais resulta da erosão de argilas, siltes, rochas 

e óxidos metálicos provenientes do solo. As fibras vegetais e microrganismos podem também 

contribuir para a turvação. As águas residuais domésticas e industriais contêm uma grande 

variedade de materiais causadores de turvação. Os sabões, detergentes e emulsionantes 

produzem coloides estáveis e originam turvação. Apesar de para as águas residuais não se 

fazerem normalmente determinações da sua turvação, a sua descarga em cursos-de-água 

pode aumentar a turvação do seu recetor. 

O método nefelométrico baseia-se na comparação da intensidade da luz dispersa pela 

amostra em determinadas condições com a intensidade da luz dispersa por um padrão de 

suspensão de referência. Quanto maior é a intensidade de luz dispersa, maior é a turvação 

da amostra. 

 

4.2 Material 

• Células da Amostra fornecidas com o equipamento. 

• Pipetas Automáticas. 

• Balões volumétricos. 

• Turbidímetro HACH Modelo 2100N 
 

4.3 Reagentes 

Suspensão Mãe de Formazina 

a) SOLUÇÃO  – Dissolver 1,000g de sulfato de hidrazina, (NH2)2H2SO4, em água de diluição. 

Transferir para um balão de diluição de 100 mL e ajustar o volume até à marca com água de 

diluição. 

Cuidado: O sulfato de hidrazina é carcinogénico logo, evitar a sua inalação, ingestão e 

contacto com a pele. 

b) SOLUÇÃO·I – Dissolver 10,000g de hexametilenotetramina, (CH2)6N4, em água de 

diluição. Transferir para um balão de diluição de 100 mL e ajustar o volume até à marca com 

água de diluição. 
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c) Suspensão mãe 4000 NTU – Para um balão de 100 mL, transferir quantitativamente 5 mL 

da SOLUÇÃO I e 5 mL da SOLUÇÃO II. Deixar repousar esta mistura durante 24 horas a 25 

± 3 ºC. Ajustar o volume até à marca com água de diluição. Agitar vigorosamente.  

A turvação desta suspensão é de 4000 NTU. Transferir a Suspensão Mãe de Formazina para 

um frasco escuro que proteja dos raios UV.  

A suspensão mãe é válida por cerca de um ano, quando convenientemente condicionada. 

Em rotina, utilizar preferencialmente, Suspensões Mãe de Formazina de 4000 NTU, 

adquiridas comercialmente. 

Suspensões Padrão de Formazina  

Preparar imediatamente antes de usar e rejeitar após utilização. 

Partindo da Suspensão Mãe de Formazina (agitando sempre muito bem), preparar uma série 

de padrões com as turvações de 0, 1, 2,5, 5, 10 e 20 NTU. 

4.4 Procedimento 

Determinação da Turvação das Amostras 

► Para efetuar a determinação da Turvação das Amostras, proceder do seguinte modo: 

1. Misturar muito bem a amostra por inversão do frasco para dispersar os sólidos em 

suspensão. Não Agitar. 

2. Transferir a amostra para a célula de leitura até à marca (cerca de 30 mL). Não tapar. 

3. Tapar a célula. Segurando a célula pelo topo e limpar. 

4. Ler a turvação. 

Deve-se proceder primeiro á leitura dos padrões para traçar a curva de calibração, 

procedendo-se de igual forma à da determinação da turvação das amostras. 

 

 

 

 


