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Resumo 

O estágio curricular em contexto empresarial, objeto do presente trabalho, foi realizado na MicroChem, 

laboratório de análise Ambiental e Alimentar. 

O estágio teve como propósito o contacto e adaptação à realidade de trabalho do laboratório de Química 

da MicroChem de modo adquirir competências em todo o processo de análise físico-química para 

controlo da qualidade de água. Foram realizados um grande número de ensaios em inúmeras amostras 

em vários tipos de águas, entre elas: águas de consumo, águas para fins recreativos (piscinas), águas 

naturais termais e águas residuais.  

Foram realizados inúmeros ensaios em amostras de vários tipos de águas, entre os quais: águas de 

consumo humano, águas de piscina, águas naturais termais e águas provenientes de processos 

industriais. 

Procurou-se aplicar os métodos para determinação da oxidabilidade, alcalinidade, alumínio, ácido 

cianúrico, amónio e ferro em amostras de águas. No estudo desses métodos foram validados os 

parâmetros: linearidade, sensibilidade, precisão e exatidão.  

 

Palavras – chave: Análises físico-quimicas; Águas de consumo; Controlo de qualidade; Processo de 

validação. 
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Abstract 

The internship, object of the present work, was carried out at MicroChem, an Environmental and Food 

analysis laboratory located at the Lionesa Business Center. 

The curricular internship in a business context had the purpose of contacting and adapting to the working 

reality of the MicroChem Chemistry laboratory in order to acquire skills in the entire process of physical-

chemical analysis to control water quality. A large number of tests were observed and performed on 

numerous samples in various types of water, among them: drinking water, water for recreational purposes 

(swimming pools), natural thermal water and waste water. 

Numerous tests have been carried out on data from various types of water, including: water for human 

consumption, pool water, natural thermal water and water from industrial processes. 

In this report, the methods for determining oxidability, alkalinity, aluminum, cyanuric acid, ammonium and 

iron in water samples were validated. In the validation of these methods, the parameters were evaluated: 

linearity, sensitivity, precision and accuracy. 

 

Keywords: Physical-chemical analysis, drinking water, quality control, validation process. 
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1. Estágio 

1.1 Empresa Acolhedora 

A MicroChem é um laboratório localizado no Centro Empresarial da Lionesa que iniciou a sua 

atividade na área das análises alimentares, ambientais e técnicas no ano de 2006. 

A unidade laboratorial é constituída por duas partes: Química e Microbiologia. 

São vários os tipos de serviços prestados pelo Laboratório Microchem ao nível de parâmetros físico-

químicos, tais como: determinação ferro, manganês, nitratos, nitritos, amónio, alumínio, acido 

cianúrico, pH, condutividade, entre muitos outros. 

São também avaliados parâmetros de cariz microbiológico a águas e alimentos como quantificação 

de bactérias coliformes, escherichia coli, pesquisa de legionella, salmonella, entre outros. 

 A MicroChem possui várias credencias, entre elas: acreditação do Laboratório pelo Instituto 

Português de Acreditação (IPAC), aptidão concedida pela Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos (ERSAR), membro ativo em Comissões Técnicas de normalização nacionais (IPQ) 

e internacionais (ISO) e o estatuto de fornecedor em plataforma eletrónica para a contratação do 

setor público e mercado privado. 

O Laboratório MicroChem dispõe acompanhamento personalizado, nomeadamente na interpretação 

de resultados, esclarecimentos e aconselhamentos técnicos, notificação antecipada de 

incumprimentos dos ensaios (resultados não conformes) tendo em conta informação atualizada de 

legislação, recomendações e requisitos de entidades reguladoras e ainda efetua a entrega de 

Relatórios de Ensaio on-line em tempo real. 

A MicroChem disponibiliza ainda serviço de amostragem efetuado por técnicos qualificados.  

 

1.2 Atividades realizadas 

O presente estágio iniciou-se com a integração num ambiente empresarial, pela familiarização com 

a legislação em vigor, no que diz respeito à análise de águas, e com o controlo de qualidade 

realizado, pelo desenvolvimento de competências na utilização de equipamento, material de 

laboratório e reagentes e pelo enquadramento nas atividades do laboratório (documentação, gestão 

de amostras e de equipamento, etc.). Para além disso, também foi importante o conhecimento pelas 

metodologias que existem dentro e fora do âmbito da acreditação. 

Ao longo do estágio também foram feitas análises de rotina essencialmente a águas de consumo, 

piscinas, naturais termais e residuais. As análises realizadas consistiram na determinação de 
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parâmetros físico-químicos como a oxidabilidade, alcalinidade, alumínio, acido cianúrico, amónio e 

ferro. 

Para alem da realização de ensaios físico-químicos foi possível executar diversas atividades de rotina 

laboral, como por exemplo: a preservação e armazenamento de amostras, manuseamento de 

equipamento e reagentes, gestão de stock de reagentes, gestão de envio das subcontratações, 

transcrição de resultados para o software de gestão de amostras, execução e aplicação de controlo 

de qualidade de ensaios da área de físico-química, execução e aplicação de controlo analítico, 

aplicação dos conhecimentos das regras gerais de segurança em laboratórios, higienização do 

laboratório, execução de descarte de resíduos e lavagem de material. 

Com a realização do presente estágio foi possível aplicar os conhecimentos adquiridos durante o 

mestrado, e complementarmente na licenciatura em Engenharia do Ambiente, com o 

aprofundamento do conhecimento de química analítica e métodos instrumentais de análise. 

 

1.3 Objetivos do estágio 

O objetivo principal do estágio foi adquirir competências em todo o processo de analise físico-química 

para controlo da qualidade de água com a devida adaptação à realidade de trabalho do laboratório 

de Química da MicroChem. 

Outro objetivo que se pretendeu atingir foi, com o aprofundamento do conhecimento, a revisão do 

procedimento para determinação da alcalinidade em águas naturais termais e do procedimento para 

a determinação da oxidabilidade tendo em conta norma ISO 8467:1993. Para a validação do método, 

o processo utilizado consiste em confirmar que o procedimento analítico utilizado para um teste 

específico é adequado para o uso pretendido. Os resultados de validação do método são usados 

para avaliar a qualidade, fiabilidade e consistência dos resultados analíticos. 
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2. Água 

A água deve ser analisada como um produto que necessita de ser transformada para depois poder 

ser consumido. Geralmente, a água que utilizamos para consumo não é a que existe na natureza. 

Alem disso o local de consumo não é o mesmo onde ela ocorre naturalmente existindo assim a 

necessidade se ser transportada. 

O acesso dos cidadãos ao bem “água potável”, quer para consumo humano quer para outras 

utilizações, constitui um direito, pois trata-se de um bem essencial que deve ser garantido a todos. 

 

2.1 Poluição da água 

A água pura não existe no estado natural devido às suas características físicas e químicas próprias 

que a definem. A sua presença é indissociável de substâncias estranhas, presentes em solução e/ou 

em suspensão, facto este que afeta necessariamente as suas características e as suas capacidades 

de utilização para diferentes usos possíveis [1] [2]. 

Uma água considera-se poluída quando a sua composição tenha sido alterada, e consequentemente 

modificou ou destruiu o equilíbrio dos ecossistemas e dos recursos naturais, de tal modo que 

provoque perigos para a saúde pública ou que reduza os usos benéficos da água. [1] 

A poluição da água é um problema global, que afeta transversalmente países ricos e pobres, sendo 

os mais afetados os países subdesenvolvidos. 

A classificação de água poluída depende do seu uso, e do equilíbrio que existe entre o meio aquático 

e a sua fauna e flora, assim sendo, uma água pode ser imprópria para consumo humano, mas 

estando em equilíbrio com o seu meio não poder ser classificada como poluída. Um exemplo é a 

água dos oceanos, que devido a sua composição mineral e iónica, não se encontra dentro dos 

padrões definidos para consumo humano, mas, no entanto, não pode ser considerada como poluída. 

[3] [4] [5] 

A poluição das águas pode trazer prejuízos não só a nível de ecossistemas aquáticos como também 

a nível social, económico e paisagístico. 

A poluição das águas pode ocorrer através da introdução de substâncias artificiais e estranhas ao 

meio, como, por exemplo, o lançamento de agrotóxicos em rios ou a contaminação por organismos 

patogénicos ou/e com a alteração na proporção ou nas características dos elementos constituintes 

do próprio meio, como, por exemplo, a diminuição do teor de oxigénio dissolvido nas águas de um 

rio em consequência da presença de matéria orgânica. [6] 

Um rio ou um lago saudável é aquele que apresenta determinadas características ecológicas bem 

desenvolvidas, como, por exemplo, uma comunidade diversificada, com forte interação entre os 
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organismos, cadeia alimentar extensa, ciclagem completa dos elementos (o material que é eliminado 

por um organismo é imediatamente assimilado por outro) e um equilíbrio nas atividades de produção 

e respiração [6]. A poluição de um ambiente aquático é manifestada por meio de um prejuízo ou 

limitação dessas características ecológicas. 

O forte crescimento populacional está associado muitas vezes como origem da poluição aquática, 

uma vez que, o intenso crescimento populacional observado nas últimas décadas tem conduzido a 

uma maior disputa de alimentos, o que por sua vez implica um crescente consumo de agrotóxicos e 

fertilizantes que são agentes poluidores de grande magnitude.  

Nos países mais pobres, onde o crescimento populacional é maior, não dispõem de infraestrutura 

adequada de esgotamento sanitário e de controle de poluição, o que conduz ao estabelecimento de 

condições negativas para o uso dos ambientes aquáticos. 

Com o crescimento populacional também ocorre a expansão das atividades industriais, promovendo 

a transformação de matérias-primas em bens de consumo em escala cada vez maior, gerando, como 

consequência, grande quantidade de rejeitos, cujo destino final frequentemente é o ambiente 

aquático. Além disso a industrialização também contribui para o aparecimento das chuvas ácidas e 

seus impactes. [6] 

A natureza dos poluentes não é constante, mas sim previsível ao nível da sua evolução para as 

próximas décadas. 

Os poluentes podem ser classificados de agentes físicos (radioatividade; calor; modificação do 

sistema terrestre, através de movimentação de terras), agentes químicos e agentes biológicos. [1] 

A poluição de origem química pode surgir a partir de substâncias biodegradáveis, cujo quantitativo 

será expresso pelo respetivo valor do carência bioquímica de oxigénio; Substâncias tóxicas, tais 

como: arsénio, cádmio, chumbo, cianetos, cobre, crómio, mercúrio, níquel e zinco; ácidos; 

Desinfetantes, tais como cloro e derivados, ozono, água oxigenada, formalina, fenóis; Sais de origem 

inorgânica, em especial cloretos, fluoretos, silicatos; Substâncias oxidantes e redutoras, tais como o 

ião amónio, nitratos e nitritos, sulfuretos e sulfitos. [1] [7] 

A nível biológico a principal fonte são os organismos patogénicos.  

 

 

2.2 Água de consumo humano 

Até ao início do século XX, a qualidade de uma água para abastecimento público era avaliada 

qualitativamente pelo senso comum, ou seja, deveria apresentar-se límpida, agradável ao paladar e 

sem cheiro desagradável. [8] 

A entrada de Portugal na União Europeia permitiu que fosse aplicável todas as diretivas comunitárias 

respeitantes à qualidade da água, incluindo imperiosamente, a destinada a consumo humano.  
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A qualidade da água é avaliada através da quantificação de algumas das suas propriedades, seguida 

da comparação com valores limite que deve respeitar para ser destinada a consumo público. As 

normas de qualidade constituem a expressão quantitativa do que se pode designar como 

características mínimas a que deve obedecer a água destinada a abastecimento. [8] 

 As caraterísticas mínimas são definidas tendo em conta que a água não pode conter microrganismos 

patogénicos, substâncias em concentrações tóxicas. Outra característica prende-se pelo facto que a 

água deve ter uma composição tal que os consumidores não questionem a sua segurança 

(apresentar-se límpida, incolor, inodora, fresca, de sabor agradável e isenta de microrganismos). Por 

fim a água deve apresentar características que não provoque a deterioração dos sistemas de 

abastecimento. [8] 

No final de 2017, o Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de agosto foi alterado pela publicação do Decreto-

Lei nº 152/2017 de 7 de dezembro que entrou em vigor dia 1 de janeiro de 2018. O Decreto-Lei nº 

152/2017 de modo a proteger a saúde publica estabelece os requisitos legais de qualidade da água 

destinada ao consumo humano, as obrigações relativas à garantia dos parâmetros da qualidade da 

água fornecida (tabela 1), o programa de controlo da qualidade da água, o procedimento nas 

situações de incumprimento e as regras de aptidão dos laboratórios de ensaios.[9] 

 

Tabela 1- Parâmetros indicadores presentes no Decreto-Lei nº 152/2017. 
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2.3 Importância do controlo de qualidade da água de consumo 

 

O Homem para satisfazer as suas necessidades recorre às reservas naturais que apresentam água 

de melhor qualidade. Tendo em contra a capacidade da água de dissolver diversas substâncias e 

transportar matérias em suspensão torna possível a modificação da sua composição. Desse modo a 

água pode-se tornar um veículo transmissor de doenças e causar prejuízos ao homem. [8] 

O controlo de qualidade da água é feito a partir de um conjunto de critérios e normas tendo em conta 

a sua finalidade, seja ela para consumo humano, para uso industrial ou agrícola, para lazer ou para 

a manutenção do equilíbrio ambiental. 

A água destinada a consumo humano deve ser objeto de vigilância permanente por parte do 

distribuidor de modo a garantir ao consumidor o fornecimento de uma água conforme as exigências 

de qualidade legalmente estabelecidas. 

Para o consumidor, a qualidade de água é avaliada em primeira impressão pelas suas qualidades 

organoléticas. Deverá ser clara, inodora, não apresentar turvação e primar por um sabor agradável. 

Contudo pode não ser adequada para consumo, apesar de a nível sensorial apresentar as 

características mencionadas anteriormente, como o caso de estar contaminada por agentes 

patogénicos. [4] [1] 

A qualidade microbiológica da água tem um papel fundamental, devido ao elevado número e grande 

diversidade de microrganismos patogénicos, em geral, de origem fecal, que pode estar presente na 

água.  

A qualidade química está relacionada com a identificação de substâncias químicas. Certas 

substâncias químicas não devem estar presentes na água acima de certas concentrações 

determinadas com o auxílio de estudos epidemiológicos e toxicológicos. As concentrações limites 

toleráveis significam que a substância, se ingerida por um indivíduo, em certa quantidade diária, 

durante um determinado período de vida, adicionada à exposição esperada da mesma substância 

por outros meios (alimento, ar, etc.), submete esse indivíduo a um risco inaceitável de acontecimento 

por uma doença crónica resultante. [10] 

As impurezas físicas da água estão relacionadas com a sua cor, turvação, sabor, odor e temperatura. 

As impurezas químicas resultam da presença de substâncias dissolvidas e estão relacionadas com 

a dureza, alcalinidade, salinidade e agressividade da água. Uma água potável para consumo humano 

não deve ser turva nem apresentar coloração. Contudo, as águas subterrâneas apresentam por 

vezes turvação e coloração, as quais só podem ser modificadas por processos específicos de 

tratamento. A água potável também não deve apresentar odor ou sabor desagradáveis, pois indicam 

a presença de microrganismos e substâncias químicas, e a sua alteração pertence ao domínio do 
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tratamento da água. Considerando as características organoléticas, a água potável deve ser límpida, 

incolor e não deve apresentar sabor ou odor desagradável. [11] 

Embora a perceção sensorial seja uma característica necessária da avaliação da qualidade da água 

para consumo humano, há a necessidade de recorrer a técnicas analíticas, de índole físico-química 

e microbiológica. Verifica-se que ao longo das últimas décadas, o número e as exigências 

tecnológicas inerentes ao trabalho analítico têm aumentado e evoluído. 

Para que o controlo à qualidade da água seja eficaz é importante conhecer as fontes de 

contaminação (localização, natureza e o seu contributo), a qualidade da água em todas as suas 

matrizes (físico-química, microbiológica), tipos e processos de tratamentos existentes e a sua 

eficiência, fontes e riscos de contaminação após tratamento. 

As doenças de carácter hídrico são usualmente agudas e em geral acompanhadas de sintomas 

gastrointestinais (cólicas abdominais, diarreia, fadiga, suores frios). O tempo entre a exposição ao 

patogénico e a ocorrência de doença pode variar de dois dias ou menos (Salmonella sp e Shigella 

sp) até uma ou mais semanas (Hepatite A, Giardia sp e Cryptosporidium sp). 
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3 Controlo de qualidade de ensaios 

O conceito qualidade encontra-se inequivocamente associado ao sentido de bem-estar, satisfação 

do cliente, garantia de satisfação e fiabilidade do produto. 

Uma organização focada na qualidade promove uma cultura que se traduz em comportamentos, 

atitudes, atividades e processos que proporcionam valor ao satisfazer as necessidades e as 

expetativas dos clientes. 

A qualidade dos serviços de uma organização é determinada pela aptidão para satisfazer os clientes. 

A realização do controle de qualidade nos laboratórios de análises é de extrema importância para 

que a credibilidade dos seus resultados seja assegurada junto dos seus clientes relativamente à 

qualidade das suas análises. 

Os requisitos normativos ajudam no controlo do rigor na obtenção dos resultados de modo que estes 

sejam verídicos e confiáveis, expresso na incerteza da medição realizada. [12] 

Os métodos analíticos devem ter um acompanhamento continuo de forma a garantir a competência 

técnica na realização dos ensaios, uma vez que qualquer ensaio está sujeito à ocorrência de erros, 

podendo ser aleatórios ou sistemáticos, que condicionam a qualidade dos seus resultados. Desse 

modo é necessário haver um sistema de controlo de qualidade, aplicando o controlo de qualidade 

interno e externo. 

 

3.1 Controlo de qualidade interno 

O controlo de qualidade interno tem como principal objetivo garantir internamente a qualidade dos 

resultados avaliando a precisão dos mesmos, controlando assim os erros aleatórios. Desse modo 

são empregues ferramentas de controlo como: ensaio em branco, duplicados, calibração analítica, 

fortificação de amostras e padrões de controlo. 

 

3.1.1 Ensaio em branco  

O ensaio em branco representa a matriz, uma vez que consiste numa amostra constituída por água 

e os reagentes utilizados na metodologia, isto é, todos os reagentes que estão presentes exceto o 

analito em estudo. Este ensaio é de extrema importância uma vez que através deste é possível 

detetar eventuais contaminações. [13] 
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3.1.2 Duplicados 

Os duplicados de uma amostra correspondem à realização de um mesmo procedimento em duas 

tomas diferentes da mesma amostra, com ou sem diluição. Com a análise de duplicados é possível 

identificar erros aleatórios e desse modo controlar a sua repetibilidade. Este ensaio mostra-se 

fundamental quando se trata de amostras desconhecidas ou a metodologia é suscetível a várias 

fontes de incerteza. [13] 

 

3.1.3 Fortificação 

A fortificação de uma amostra consiste na adição de uma quantidade conhecida de um analito a uma 

amostra. Este procedimento permite avaliar a capacidade que um método tem de recuperar o analito 

adicionado à amostra e controlar as possíveis interferências existentes.  

A percentagem de recuperação pode ser determinada através da Equação (1), onde 𝐶𝐴𝐹 é a 

concentração do analito na amostra fortificada, 𝐶𝐴 é a concentração da amostra, 𝐶𝐹 é a concentração 

da fortificação. 

% de recuperação = ((CAF-CA) / CF) ×100 (1) 

Quando a concentração da amostra é inferior ao limite de quantificação, esta pode ser desprezada. 

Nesta situação, a percentagem de recuperação é efetuada com base na concentração da amostra 

fortificada em dois níveis diferentes. 

Normalmente, o critério de aceitação dos ensaios de recuperação situa-se entre 80-120%. [13] 

 

3.1.4 Calibração Analítica 

A calibração analítica descreve a relação entre o sinal analítico e a concertação do analito num dado 

intervalo de concentrações que corresponde à gama de trabalho. Desse modo, todas as soluções 

amostra analisadas devem ter concentrações dentro dessa gama de trabalho. Se a concentração da 

solução amostra for superior à concentração mais elevada da calibração analítica é necessário 

ocorrer uma diluição e nova análise. 

A equação da reta de calibração é dada por:  

y=m.x+b 

onde: y representa o sinal analítico, m o declive da reta, x a concentração do analito e b a ordenada 

na origem. 



 
FCUP 10 

Revisão e Execução de alguns Métodos de Análise de Águas. 
 

A linearidade pode ser obtida através do cálculo do coeficiente de correlação linear, r, que deve ser 

o mais próximo de 1. O declive permite prever a sensibilidade, ou seja, quanto maior for de declive 

maior é a sensibilidade. 

 

3.1.5 Padrões de Controlo 

Os padrões de controlo são soluções que têm uma composição semelhante às amostras analisadas. 

Podem ser de preparação interna ou por uma firma comercial. Quando um padrão é preparado pelo 

laboratório é indicado no recipiente a substância, a concentração e a data de preparação. [13]  

De forma a validar a curva de calibração, os padrões de controlo são preparados de forma 

independente dos padrões de calibração utilizando diferentes lotes. [13] 

 

3.2 Controlo de qualidade externo 

O controlo de qualidade externo é avaliado pela participação em ensaios de comparação 

interlaboratorial e tem como objetivo controlar os erros sistemáticos.  

Os ensaios interlaboratoriais consistem em ensaios da mesma amostra em dois laboratórios 

diferentes, sendo possível assim a avaliação do seu desempenho. 

O laboratório recebe o seu relatório de desempenho, com o z-score (fator de desempenho), que é 

calculado da seguinte forma:  

z-score = [(valor lido - valor alvo)/desvio padrão do ensaio] 

Satisfatório: -2 ≤ z-score ≤ 2 

Questionável: 2 < z-score < 3 e -3 < z-score < -2 

Não Satisfatório: -3 ≥ z-score ≥ 3 
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4 Validação de Métodos Analíticos 

O processo de validação tem como objetivo evidenciar que os resultados obtidos através de um 

método têm qualidade adequada aos fins com que são usados. Este processo pretende uniformizar 

os critérios utilizados de modo a demonstrar que um método de ensaio, nas condições em que é 

exercido, tem as características necessárias para a obtenção de resultados com a qualidade exigida. 

[14] 

Segundo a norma ISO/IEC 17025 – Requerimentos gerais de competência para Laboratórios de 

Ensaio e Calibração, a validação de um método analítico consiste na “comprovação, através de 

evidências objetivas, de que o método cumpriu os requisitos para uma aplicação ou uso específico 

pretendido”.  

Cada vez mais é exigida e reconhecida a necessidade de evidenciar a qualidade de um método de 

ensaio analítico, embora este possa envolver a presença de possíveis erros (sistemáticos ou 

aleatórios) [15] 

É essencial que o método de validação se encontre descrito num procedimento laboratorial e que a 

determinação dos parâmetros de validação seja efetuada em equipamentos e instrumentos dentro 

das especificações, devidamente calibrados. Para além disso, os analistas devem ser 

adequadamente treinados e qualificados. [16] [17]  

Para um controlo efetivo dos resultados e para a garantia da interpretação e confiabilidade dos 

mesmos, o método deve ter em consideração a avaliação dos fundamentos teóricos do método e 

adequabilidade aos fins que se propõem validar, o estabelecimento de critérios de aceitação de 

parâmetros e por fim o cálculo de incertezas.  

 

4.1 Seletividade/Especificidade 

A seletividade é a capacidade de um método de distinguir o analito numa mistura complexa, ou seja, 

a capacidade de um método discriminar o analito relativamente às outras substâncias presentes na 

amostra. Já a especificidade tem a capacidade de responder apenas a um analito de interesse 

presente numa mistura complexa, não existindo interferentes no método. [18] 

A seletividade é o primeiro parâmetro analítico a ser estudado, pois se o método não for seletivo, a 

linearidade, a exatidão e a precisão estarão comprometidas. [19] 

Para averiguar possíveis interferentes, fazem-se testes de recuperação, fortificando uma série de 

amostras com a mesma matriz, existindo apenas variação da concentração do analito em proporções 

bem conhecidas e ao longo de toda a gama de trabalho. O critério prático de recuperação de um 

analito deve inicialmente ser de 80% a 120% e, em revalidações sucessivas, ajustado à realidade de 

cada método. [18] 
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4.2 Curva de calibração 

A curva de calibração é a representação gráfica do sinal analítico medido em função da concentração 

conhecida de um dado analito.  

Em métodos instrumentais de análise, a calibração analítica do equipamento processa-se 

geralmente começando pela preparação uma série de soluções padrão em que a concentração do 

parâmetro a dosear é conhecida. De seguida, estas soluções padrão de calibração são medidas num 

equipamento analítico, nas mesmas condições das amostras a analisar e, por fim, estabelece-se um 

gráfico de calibração (sinal do equipamento em função da concentração). Desse modo determina-se 

a concentração do parâmetro nas amostras, por interpolação. No mínimo são utilizados 3 pontos de 

calibração. 

É desejável que a calibração analítica seja efetuada aquando da análise, devendo existir critérios 

para aceitação das curvas de calibração relativos à linearidade e à estabilidade entre calibrações, 

definidos internamente. Recomenda-se o uso da norma ISO 8466-1 como referência para 

calibrações analíticas, designadamente para efetuar regressões lineares pelo método dos mínimos 

quadrados; 

Os padrões de calibração devem distribuir-se equitativamente pela gama de trabalho; 

O branco de calibração (solução com todos os reagentes, com exceção do analito a analisar) é 

muitas vezes diferente de zero e deve ser incluído na curva de calibração, quando aplicável; 

Quando a curva de calibração representa uma função polinomial do primeiro grau, isto é, uma reta, 

e caso se utilize o método dos mínimos quadrados para as regressões lineares, pressupõe-se que 

os erros têm uma distribuição normal e que existe homogeneidade de variâncias ao longo da reta.[18] 

Para avaliar a curva de calibração deve-se ter em atenção à linearidade e gama de trabalho. 

 

 

4.2.1 Linearidade e Correlação 

O estudo da linearidade pode ser efetuado recorrendo a uma regressão linear, devendo sempre 

recorrer-se à visualização gráfica para confirmar a linearidade.  

A função polinomial de 1º grau é a mais comum na definição de uma curva de calibração. Os erros 

têm uma distribuição gaussiana e existe homogeneidade de variâncias ao longo da reta. Deve ser 

utilizado o método dos mínimos quadrados para regressões lineares. 

O coeficiente de correlação pode estar compreendido entre –1 e 1, sendo normalmente arbitrado o 

valor de 0.9950 como mínimo exigido. 
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4.2.2 Gama de trabalho 

A gama de trabalho corresponde ao intervalo de concentrações onde o analito pode ser determinado 

com precisão, exatidão e linearidade através desse método analítico. [18] 

Os extremos da curva de calibração devem ser avaliados pelo teste de homogeneidade de variâncias 

para modelos de calibração linear ou polinomial. Os vários pontos da calibração devem estar 

homogeneamente distribuídos. 

No caso de métodos que não envolvam o traçado de curvas de calibração, a gama de trabalho terá 

de ser definida previamente e poderá ser função de alguns fatores como a quantidade de amostra 

disponível, da boa visualização dos pontos de viragem e volumes gastos (no caso de volumetrias). 

 

4.3 Limiares analíticos 

Os limiares analíticos de um método, com interesse analítico, são: Limite de Deteção e Limite de 

Quantificação. 

 

 

4.3.1 Limite de Deteção 

Em termos qualitativos, o conceito de limite de deteção de um método corresponde à concentração 

mínima que é possível detetar do branco. 

O limite de deteção pode ser calculado experimentalmente, através do ensaio de uma série de 

brancos independentes em condições reprodutibilidade: X0 + 3,3×S0. O X0 representa a média 

aritmética do teor de uma série de brancos, preparados de forma independente e lidos ao longo de 

vários dias de trabalho, e S0 corresponde ao desvio-padrão associado a X0.  

Uma leitura inferior ao limite de deteção não significa, obviamente, a ausência do analito a medir. A 

zona entre o limite de deteção e o limite de quantificação é uma zona de deteção qualitativa e, por 

isso, não devem ser dados resultados quantificados nessa zona. [18] 

 

4.3.2 Limite de Quantificação 

O limite de quantificação corresponde à menor concentração a partir da qual é possível quantificar 

um analito, com uma dada exatidão e precisão. 

 Segundo as recomendações da IUPAC, o coeficiente de variação não deve exceder 10%. 

O limite de quantificação pode ser calculado experimentalmente, através do ensaio de uma série de 

brancos independentes em condições reprodutibilidade: X0 + 10×S0. 

A expressão do limite de quantificação dos métodos é, na maioria das vezes, o primeiro ponto de 

calibração de uma reta de calibração. [18] 
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4.4 Precisão 

A precisão avalia a dispersão dos resultados obtidos em ensaios independentes. Assim, é possível 

verificar se o método tem capacidade de repetir e reproduzir os resultados obtidos em análises sobre 

a mesma amostra/padrão. [18] 

Para o estudo da precisão deve-se considerar a repetibilidade e reprodutibilidade. 

A repetibilidade exprime a precisão de um método efetuado em condições idênticas. Refere-se a 

ensaios efetuados sobre uma mesma amostra, em condições tão estáveis quanto possível. 

Trata-se de avaliar a precisão em condições tão homogéneas quanto possível. 

A reprodutibilidade exprime a precisão de um método de ensaio efetuado em condições 

experimentais diferentes, utilizando o mesmo método de ensaio numa mesma amostra, fazendo 

variar determinadas condições de medição como, por exemplo: operadores diferentes; laboratórios 

diferentes; equipamentos diferentes; intervalo temporal diferente. 

 

4.5 Sensibilidade 

A sensibilidade é o quociente entre o acréscimo de sinal e a variação da concentração 

correspondente a esse acréscimo. 

Esta característica avalia a capacidade de um método (ou equipamento) de distinguir pequenas 

diferenças na concentração de um analito. [13] 

Assim, a sensibilidade é definida como sendo a derivada de 1ª ordem da curva de calibração nessa 

zona de concentração. 

No caso do modelo linear, a sensibilidade é constante ao longo de toda a gama e, portanto, igual ao 

declive dessa reta de calibração. 

Quando se comparam dois métodos, o que tem maior declive é o mais sensível. 

 

4.6 Exatidão 

A exatidão de um método analítico permite avaliar a proximidade entre o valor obtido pelo método 

de análise e o valor de referência convencionalmente aceite como verdadeiro. Este parâmetro, que 

está dependente de erros sistemáticos, pode ser estimado com base em análise de materiais de 

referência certificados (MRC), participação em ensaios interlaboratoriais e realização de ensaios de 

recuperação. [18] 
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Os testes interlaboratoriais são a ferramenta mais usual para este estudo, permitindo, ainda, ser um 

dos meios de avaliar o desempenho dos técnicos. [18] 

Os MRC apresentam um valor de uma determinada grandeza (por exemplo, concentração) 

conhecida para um dado parâmetro, com uma incerteza associada a esse valor. Segundo o Guia 

para a aplicação da NP EN ISO/IEC 17025, os MRC são preparados por entidades reconhecidas, 

sendo atribuídos valores certificados e respetivas incertezas aos parâmetros. [20] Desse modo, 

estabelecem a rastreabilidade das medições químicas e permitem controlar a exatidão do método 

utilizado. Desta forma, poderão ser utilizados no processo de validação, na implementação ou como 

controlo de qualidade na utilização quotidiana. [21] 

 

4.7 Robustez 

A robustez de um método de ensaio mede a sensibilidade que este apresenta face a pequenas 

variações. Um método diz-se robusto se revelar praticamente insensível a pequenas variações que 

possam ocorrer quando este está a ser executado.  

Para determinar a robustez de um método de ensaio, pode-se recorrer ao teste de YOUDEN que se 

trata de um teste simples, que permite não só avaliar a robustez do método, como também seriar a 

influência de cada uma das variações nos resultados finais, indicando qual o tipo de influência (por 

excesso ou por defeito) de cada uma dessas variações. Convém salientar que quanto maior for a 

robustez de um método, maior será a confiança desse relativamente à sua precisão.  

Este teste baseia-se na realização de um determinado número de ensaios sobre uma amostra, 

realizados segundo um plano de controlo de fatores suscetíveis de influenciarem o processo. Os 

ensaios devem ser realizados em replicados, de forma a não causar interpretações erradas. [18] 
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5 Determinação da Oxidabilidade 

5.1 Introdução 

Este método tem como objetivo a quantificação da oxidabilidade, mais conhecido por índice de 

permanganato, em águas de consumo humano, águas naturais termais e águas de piscinas.  

A Oxidabilidade corresponde à quantidade de oxigénio quimicamente equivalente à quantidade de 

permanganato de potássio necessária para oxidar a matéria orgânica existente na água, em 

condições definidas na norma ISO 8467:1993. [22] 

O método recomendado pela legislação para a determinação da matéria orgânica nas águas é a 

digestão ácida seguida da reação com o permanganato de potássio através da semi-reação 

apresentada na semi-equação 1. 

MnO4
- (aq) + 8H3O+ (aq) + 5 e- ⇾ Mn2+(aq) + 12 H2O(l) (1) 

 

De acordo com este método, as substâncias orgânicas e inorgânicas oxidáveis numa água são 

oxidadas por um excesso de permanganato de potássio, em meio ácido a quente, reduzindo-se o 

permanganato a Mn2+. No final da digestão, o excesso de permanganato é reduzido por um excesso 

de Oxalato de Sódio, sendo este excesso quantificado por titulação com uma solução de 

permanganato de potássio de acordo com a seguinte reação 2. 

 

5 C2O4
2- (aq) + 2 MnO4

- (aq) + 16 H+ (aq) →  10 CO2 (aq) + 2 Mn2+ (aq) + 8 H2O(l) (2) 

O ponto final da reação é detetado pela mudança de coloração para rosa, sendo a quantidade de 

permanganato de potássio adicionada na titulação equivalente à quantidade de matéria orgânica e 

inorgânica existentes oxidáveis (o volume de titulante gasto na oxidação da matéria orgânica é 

determinado pela diferença entre o volume de titulante para o branco e para a amostra). 

É uma forma indireta de medir a matéria orgânica na água, apesar de não ser possível determinar a 

totalidade da matéria orgânica, uma vez que há compostos que podem ser apenas parcialmente 

oxidados e compostos voláteis que evaporam antes da adição do permanganato. 

A matéria orgânica é encontrada frequentemente em águas naturais e pode estar relacionada com o 

metabolismo dos organismos vivos, incluindo plantas, animais e microrganismos, lixiviação ou ainda 

pela acumulação de substâncias orgânicas de origem antropogénica. No estado natural, esta matéria 

orgânica pode promover um tom amarelado, considerado um parâmetro estético. [23] 

A matéria orgânica, por si, não é causa direta de alarme de saúde pública, mas pode levar a 

subprodutos indesejáveis na fase de desinfeção. Efetivamente, quando hipocloritos e aminas 

cloradas são usados como agentes desinfetantes, estes podem reagir com a matéria orgânica 

gerando compostos designados DBP (disinfection by-products). [24] 
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Este método permite controlar a poluição da água por compostos orgânicos e inorgânicos que são 

oxidáveis, sendo aplicado maioritariamente no controlo de água potável e de superfície, 

nomeadamente águas de piscinas, águas de consumo humano, entre outras.   

No caso de uma água de piscina, este parâmetro é um indicador de poluição por substâncias 

oxidáveis ao permanganato. Valores elevados podem revelar deficiências no processo de desinfeção 

e aumento de matéria orgânica com origem nos banhistas (urina, suor, pele, cosméticos, etc.). 

A gama de trabalho é 0,5 mg/La 10 mg/L. 

De acordo com o Decreto Lei nº306/2007, o valor paramétrico (valor máximo fixado) para a 

oxidabilidade, definido para águas de consumo humano é de 5 mg/L de O2. 

 

5.2 Parte Experimental 

5.2.1 Material e Equipamentos  

O material e equipamentos utilizados para determinar a oxidabilidade foram os seguintes: 

• Banho-maria, temperatura entre 96 ºC e 98 ºC durante o processo; 

• Frascos de vidro (exclusivamente para a determinação de índice de permanganato); 

• Bureta volumétrica; 

• Pipetas volumétricas de 25 mL; 

• Micropipeta de 5000 mL. 

 

5.2.2 Reagentes e Soluções 

Os reagentes e soluções utilizados para determinar a oxidabilidade foram os seguintes: 

• Ácido Sulfúrico concentrado, 96%, ρ(H2SO4) = 1,84 g/mL, (18 mol/L); 

• Permanganato de Potássio; 

• Oxalato de Sódio; 

• Resorcinol, 98%; 

• Ácido Sulfúrico, (H2SO4) = 7,5 mol/L. 

Preparação de 1000 mL de H2SO4 (7,5 mol/L): Pipetar 420 mL da solução de H2SO4 concentrado (18 

mol/L) para um gobelé de 1000 mL com cerca de 500 mL de água ultrapura. Deixar arrefecer. 

Perfazer o volume. 
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• Ácido Sulfúrico, (H2SO4) = 2,0 mol/L 

Preparação de 1000 mL de H2SO4 (2,0 mol/L): Pipetar 110 mL da solução de H2SO4 concentrado (18 

mol/L) para gobelé de 1000 mL com cerca de 500 mL de água ultrapura. Deixar arrefecer. Perfazer 

o volume. 

 

• Oxalato de Sódio, solução stock, (Na2C2O4) = 0,05 mol/L 

Preparação de 1000 mL de Na2C2O4 (0,050 mol/L): Pesar cerca de 6.700 g de Na2C2O4. Secar o 

sólido a 120ºC durante 2h. Dissolver em água ultrapura e perfazer o volume. A solução é estável por 

6 meses se guardada num local escuro. 

 

• Oxalato de Sódio, solução volumétrica padrão, (Na2C2O4) = 0,005 mol/L 

Preparação de 1000 mL de Na2C2O4 (0,005 mol/L): Pipetar 100 mL + 0,25 mL da solução de Na2C2O4 

0,050 mol/L para um gobelé de 1000 mL, perfazer o volume com água ultra-pura. Esta solução é 

estável por 2 semanas. 

 

• Permanganato de Potássio, solução stock, (KMnO4) ≈ 0,02 mol/L 

Preparação de 1000 mL de KMnO4 (≈ 0.020 mol/L): Dissolver cerca de 3.200 g de KMnO4 em água 

ultrapura e perfazer o volume. Aquecer a solução num gobelé entre 90 ºC a 95 ºC durante 2 horas. 

Deixar arrefecer e armazenar 2 dias no escuro. Decantar a solução e armazenar num frasco escuro. 

 

• Permanganato de Potássio, solução volumétrica, (KMnO4) ≈ 0,002 mol/L 

Preparação de 1000 mL de KMnO4 (≈ 0.002 mol/L): Pipetar 100 mL da solução stock de KMnO4 (20 

mmol/L) para um balão volumétrico e perfazer volume. Esta solução volumétrica é relativamente 

estável por uns meses se guardada num recipiente e local escuro. 

 

• Solução de Resorcinol, solução stock, c(C6H6O2) ≈ de 100 mg/ L 

Preparação de 100 mL de C6H6O2 (≈100 mg/L): Pesar 10,0 mg de Resorcinol para um gobelé de 100 

mL e perfazer o volume com água ultra-pura. 

 

• Solução de Resorcinol de 1,0 mg/L 

Preparação de 500 mL de C6H6O2 de 1,0 mg/L: Pipetar 5 mL de solução stock de Resorcinol para um 

gobelé de 500 mL e perfazer o volume com água ultra-pura. 
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• Solução de Resorcinol de 6,0 mg/L 

Preparação de 500 mL de C6H6O2 de 6,0 mg/L: Pipetar 30 mL de solução stock de Resorcinol para 

um gobelé de 500 mL e perfazer o volume com água ultra-pura. 

 

5.2.3 Procedimento Experimental 

As amostras são acidificadas com 500 µL de H2SO4 (7.5 mol/L) em 100 mL de amostra e devem ser 

armazenadas no escuro entre 0 e 5 ºC. 

A análise não deve exceder 2 dias após a colheita. 

Tendo em conta a ISO 8467:1993, as amostras que contenham um índice de permanganato acima 

de 10 mg/L deverão ser diluídas antes da análise. 

 

5.2.3.1 Amostras 

O procedimento experimental utilizado para a determinação da oxidabilidade em águas é o seguinte: 

− Pipetar 25.0 mL de amostra e adicionar 5 mL de H2SO4 (2 mol/L); homogeneizar com agitação 

suave. 

− Colocar num banho-maria previamente aquecido (96-98 ºC) durante 10 minutos. 

− Adicionar 5,00 mL de KMnO4 (0.002 mol/L), a cor deve ficar rosa forte persistente.  

− Após 10 minutos, adicionar 5,00 mL de Na2C2O4 (0.005 mol/L) e agitar suavemente (a cor 

rosa desaparece completamente). 

− Titular, enquanto quente, com KMnO4 (0.002 mol/L) até se obter uma cor rosa ténue 

persistente. Registar o volume consumido (V1). 

 

5.2.3.2 Branco 

O procedimento experimental utilizado no ensaio em branco para a determinação da oxidabilidade 

em águas é o seguinte: 

− Seguir os mesmos procedimentos da amostra utilizando 25 mL de água ultra-pura e registar 

o volume consumido (V0). 

− À solução titulada adicionar 5,00 mL de Na2C2O4 (0,005 mol/L). Se a solução tiver arrefecido, 

aquecê-la a 80 ºC e titular, novamente, com KMnO4 (0,002 mol/L) até se obter uma cor rosa 

ténue persistente.  

− Registar o volume consumido (V2). 
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5.3 Apresentação de Resultados 

5.3.1 Padrões de Controlo 

No laboratório é realizado os padrões de controlo em todos os ensaios, antes da análise de amostras. 

Uma vez que o estudo da precisão através da precisão intermédia é o mais representativo da 

variabilidade dos resultados, efetuou-se uma série de medições sobre padrão de 1,0 mg/L e 6,0 mg/L 

em dias diferentes. Com esta abordagem, foram obtidos os valores da tabela 2, no período de 8 

janeiro a 26 de maio de 2020. 

 

Tabela 2- Padrões de Controlo de Oxidabilidade 

Data 
PC (1,0 
mg/L) 

PC (6,0 
mg/L) 

8/jan/20 1,513 8,980 

17/jan/20 2,184 9,507 

22/jan/20 2,211 9,886 

29/jan/20 1,979 9,394 

31/jan/20 1,537 9,694 

5/fev/20 1,292 9,142 

7/fev/20 1,171 8,788 

12/fev/20 1,486 11,172 

14/fev/20 1,565 10,708 

19/fev/20 1,767 10,019 

21/fev/20 1,764 10,770 

27/fev/20 1,536 11,674 

28/fev/20 1,793 10,813 

5/mar/20 2,064 11,406 

13/mar/20 1,861 10,432 

20/mar/20 1,687 11,750 

26/mar/20 1,540 9,084 

1/abr/20 1,788 9,866 

9/abr/20 1,459 9,870 

22/abr/20 2,213 10,434 

29/abr/20 1,781 9,144 

6/mai/20 2,139 9,452 

8/mai/20 1,944 10,620 

12/mai/20 2,185 9,552 

26/mai/20 1,646 9,210 

Média 1,764 10,055 

Desvio Padrão 0,296 0,8744 

CV 16,8% 8,7% 

 

Para concluir acerca deste estudo, foi feito o cálculo da média, desvio padrão e coeficiente de 

variação de cada conjunto de resultados. 
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Relativamente ao padrão de 1,0 mg/L obteve-se uma média, �̅�= 1,764 mg/L, um desvio padrão de 

0,296 mg/L, resultando num coeficiente de variação de 16,8%. 

O padrão de 6,0 mg/L obteve-se uma média, �̅�= 10,055 mg/L, um desvio padrão de 0,8744 mg/L, 

resultando num coeficiente de variação de 8,7%. 

Ao contrário do padrão 6,0 mg/L, o padrão 1,0 mg/L obteve um coeficiente de variação superior a 

10%, o que demostra uma grande variabilidade e consequentemente uma precisão menor. 

Tendo em conta a ISO 8467:1993, o padrão de 1,0 mg/L deveria dar entre 1,63 e 2,04 mg/L enquanto 

que o padrão 6,0 mg/L devia dar entre 9,32 e 10,28 mg/L o que não se verificou ao longo dos ensaios. 

 

 

5.3.2 Amostras 

A determinação de oxidabilidade é mais solicitada para águas de piscina. Assim apresenta-se na 

tabela 3 as amostras analisadas referentes ao dia 26 de junho de 2020. 

 

Tabela 3- Amostras analisadas na determinação de oxidabilidade 

Amostra 
Volume de titulante 

(mL) 
Conc. Final 

(mg/L) 

Piscina A 0,58 1,42 

Piscina C 1,14 3,19 

Piscina D 0,52 1,23 

Piscina F 0,85 2,27 

Consumo E 0,36 0,743 

Consumo G 0,41 0,937 

 

Como pode-se observar, a amostra com maior concentração foi a amostra C de concentração de 

3,19 mg/L O2. 

De acordo com o Decreto Lei nº306/2007, o valor paramétrico para a oxidabilidade, definido para 

águas de consumo humano é de 5 mg/L de O2. Desse modo, todas as amostras encontram-se baixo 

do valor paramétrico. 
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5.4 Elaboração da folha de calculo 

Uma vez que pretendeu-se fazer a revisão do método, fez-se uma nova folha de cálculo. Para tal foi 

necessário estudar os cálculos do método. 

Para calcular o Índice de Permanganato, IMn, expresso em miligramas por oxigénio livre, utilizou-se 

a seguinte expressão:  

f
V

VV
IMn 

−
=

2

01

 

Onde: 

V0 = volume de KMnO4 (0,002 mol/L) gasto na 1ª titulação do ensaio em branco (mL) 

V1 = volume de KMnO4 (0,002 mol/L) gasto na titulação da amostra (mL) 

V2 = volume de KMnO4 (0,002 mol/L) gasto na 2ª titulação do ensaio em branco (mL) 

f = factor (mg/L): 

5

4224

1000

1000)(

V

MOCNacV
f o




=

 

Onde: 

V4 = volume de Na2C2O4 (0,005 mol/L) adicionado à amostra (neste caso, 0,5 mL). 

c(Na2C2O4) = concentração em mmol/L da solução de oxalato de sódio (neste caso, 50 mmol/L). 

1000 (numerador) fator de recalculação de c(Na2C2O4) de mmol/L a mmol/mL, em mL/L. 

V5 = volume de amostra (neste caso, 25 mL). 

MO = massa molar do oxigénio (16 g/mol). 

1000 (denominador) = fator de recalculação do valor medido em 1L de amostra, em mL/L. 

A tabela 4 mostra o resultado na nova folha de cálculo elaborada para a determinação da 

oxidabilidade. 
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Tabela 4- Folha de cálculo elaborada para a determinação de oxidabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro Oxidabilidade

Método ISO 8467:19993

Data Técnico Introdução Obs.

V2 (mL) massa (g) 3,3509

Massa M (g/mol) 134

n (mol) 0,025006716

Volume (L) 0,5

Conc (mol/L) 0,050013433

Conc (mmol/L) 50,01343284

Pc Conc (mg/L)

1,0 #DIV/0! #DIV/0! f 16,00429851

6,0 #DIV/0! #DIV/0!

Matriz V1 (mL) FD Conc (mg/L) Obs.

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Ensaio em Branco

Ensaios Padrão

V1 (mL)

Amostras

id Amostra

Nº PEFQ 13

Oxalato

V0 (mL)
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6 Determinação da Alcalinidade 

6.1 Introdução 

Este método tem como objetivo a avaliação da alcalinidade em águas de consumo, águas naturais 

termais, águas de abastecimento de indústrias entre outras. 

A alcalinidade de uma água é uma medida da sua capacidade de neutralização de ácidos. 

Corresponde à presença, nessa água, de sais de ácidos fracos, bases fortes e bases fracas. De 

entre esses compostos, destacaremos os bicarbonatos, carbonatos, hidróxidos entre outros [25]. 

A alcalinidade de uma água constitui uma das componentes de um equilíbrio, nem sempre estável, 

que nela se estabelece, entre o respetivo teor de cálcio, a concentração em CO2 livre e o pH. Estes 

parâmetros encontram-se, portanto, intimamente ligados entre si, conduzindo a sua evolução, mais 

ou menos complexa, a processos de dissolução e de precipitação do carbonato de cálcio. Assiste-

se assim, na sequência da evolução deste equilíbrio calco-carbónico, ou à dissolução do carbonato 

de cálcio ou à sua precipitação nos casos e/ou recipientes onde a água se encontra. 

A Alcalinidade pode ser expressa como alcalinidade á fenolftaleína ou como alcalinidade total e são 

ambas determinadas através de uma titulação com uma solução standard de ácido sulfúrico sendo 

o ponto final determinado pela mudança de cor do indicador e utilizando um elétrodo de pH como 

auxiliar. 

A determinação da alcalinidade à fenolftaleína baseia-se na titulação até a um pH de 8,3, adquirindo 

uma solução incolor, obtendo-se a concentração de hidróxido e metade de carbonato presente na 

amostra, isto porque ocorre apenas a transformação em bicarbonatos, necessitando-se de igual 

quantidade do titulante para a conversão final dos bicarbonatos em dióxido de carbono. A 

alcalinidade total é determinada pela titulação até a um pH de 4,5, adquirindo uma solução de cor 

rosa, obtendo assim a concentração total de carbonato, bicarbonato e hidróxido. 

Os bicarbonatos e, em menor extensão, os carbonatos, que são menos solúveis, dissolvem-se na 

água devido à sua passagem pelo solo. Se este solo for rico em calcário, o dióxido de carbónico da 

água solubiliza-o, transformando-se em bicarbonato. 

Os carbonatos e hidróxidos podem aparecer em águas onde ocorrem florações de algas. 

A principal fonte de alcalinidade de hidróxidos em águas naturais decorre da descarga de efluentes 

de indústrias, onde empregam-se bases fortes como hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio. Em 

águas tratadas, pode-se registar a presença de alcalinidade de hidróxidos em águas amenizadas 

pelo óxido de cálcio. 

A alcalinidade das águas não representa risco potencial à saúde pública. A alcalinidade não se 

constitui em padrão de potabilidade, ficando este efeito limitado pelo valor do pH. Também não é 

padrão de classificação de águas naturais nem de emissão de esgotos, sendo que a importância 
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deste parâmetro se concentra no controle de determinados processos unitários utilizados em 

estações de tratamento de águas para abastecimento e residuárias. 

O facto de a alcalinidade ser o resultado da presença na solução de sais de ácidos fortes e de bases 

fortes, tais como bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos, confere-lhe um forte poder tampão, cujo 

significado em termos de tratamento das águas, quer naturais quer residuais, é muito importante. 

Nas águas de consumo, o teor em hidroxilos é diminuto podendo desprezar-se, pelo que a 

alcalinidade da água representa ou a soma dos bicarbonatos e dos carbonatos, ou, apenas, o 

contributo dos bicarbonatos. 

Em águas naturais, a maior contribuição para a alcalinidade se deve à presença do bicarbonato, que 

é formado pela ação do dióxido de carbono sobre os componentes alcalinos dos solos e das rochas. 

No caso de águas residuais, além destas espécies químicas, podem ainda encontrar-se sais de 

ácidos orgânicos do ciclo dos ácidos tricarboxílicos (ou de Krebs). 

A alcalinidade de uma água, sendo a medida de uma propriedade agregativa, só poderá ser 

interpretada em termos das substâncias específicas presentes, quando for conhecida a composição 

química da amostra analisada. Por isso o valor médio da alcalinidade determinado no laboratório 

pode variar significativamente com o ponto de viragem do indicador escolhido. 

O ácido sulfúrico reage com as três formas da alcalinidade, convertendo-as em água ou ácido 

carbónico. Se estiver presente hidróxido nas amostras este reage de forma a se obter água: 

2OH- + H2SO4 → 2H2O + SO4
2- 

Esta conversão, normalmente, é completa a um pH de 10. A alcalinidade à fenolftaleína é 

determinada pela titulação até ao ponto de viragem a um pH de 8.3, que corresponde à conversão 

de carbonato a bicarbonato.  

2CO3
2- + H2SO4 → 2 HCO3

- + SO4
2  

Se estiver presente hidróxido, a titulação até a um pH de 8.3 irá indicar a alcalinidade devido a todo 

o hidróxido mais metade do carbonato presente na amostra. Continuando a titulação a um pH 4.5 

esta completa a conversão do carbonato e ainda de bicarbonato presente a ácido carbónico. Este 

valor irá determinar a alcalinidade total.  

2HCO3- + H2SO4 → 2H2CO3 + SO4
2- 

A alcalinidade total inclui a concentração de hidróxido, carbonato e bicarbonato, que pode ser 

determinada através da sua relação apresentada na tabela 5. 
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Tabela 5 - Relação da alcalinidade após determinar a alcalinidade total e alcalinidade à fenolftaleína 

Resultado da titulação Hidróxido Carbonato Bicarbonato 

Alcalinidade à 

fenolftaleína igual a 0 
0 0 Alcalinidade total 

Alcalinidade à 

fenolftaleína igual a 

Alcalinidade Total 

Alcalinidade total 0 0 

Alcalinidade à 

fenolftaleína inferior a 

metade da Alcalinidade 

Total 

0 
2 x Alcalinidade à 

fenolftaleína 

Alcalinidade total – 

(2xAlcalinidade à 

fenolftaleína) 

Alcalinidade à 

fenolftaleína igual à 

metade da Alcalinidade 

Total 

0 Alcalinidade total 0 

Alcalinidade à 

fenolftaleína Superior a 

metade da Alcalinidade 

Total 

(2x Alcalinidade à 

fenolftaleína) – 

Alcalinidade Total 

2 x (Alcalinidade 

Total - Alcalinidade à 

fenolftaleína) 

0 

 

6.2 Parte Experimental 

6.2.1 Material, Equipamentos e Reagentes 

O material, equipamentos e reagentes utilizados para determinar a alcalinidade foram os seguintes: 

• Matraz; 

• Bureta graduada; 

• Pipeta graduada; 

• Elétrodo de pH; 

• Agitador magnético; 

• Barra magnética; 

• Indicator de Fenolftaleína; 

• Indicator de Verde Bromocresol. 
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6.2.2  Soluções 

As soluções utilizadas para determinar a alcalinidade foram as seguintes: 

• Padrão de Controlo de 25,000 mg/L de CaCO3;  

• Solução Standard de ácido sulfúrico 0,020 mol/L. 

 

Padrão de Controlo  

Para elaborar os padrões de controlo começa-se por preparar uma solução prévia de controlo e uma 

solução intermédia de controlo, ambas a partir de uma solução mãe de 25000 mg/L Carbonato de 

Cálcio. 

Para preparar a solução prévia de controlo (S.P) de 2500 mg/L de Carbonato de Cálcio pipeta-se 

1000 μL da solução mãe para um volume de 10 mL. 

Posterior prepara-se uma solução intermédia de controlo (S.I) de 1250 mg/L de Carbonato de Cálcio 

pipetando 5000 μL da solução previa de controlo para um volume de 10 mL. 

 

 Tabela 6- Preparação de padrões de controlo de alcalinidade 

Padrões de Controlo Preparação Volume Final (mL) 

PC 25 mg/L 1000 μL da S.I  
50 

PC 50 mg/L 1000 μL da S.P  

 

6.2.3 Procedimento Laboratorial 

A amostras devem ser analisadas logo que possível após a colheita podendo ser armazenadas no 

máximo 24h a uma temperatura máxima de 4 ºC. 

As amostras devem estar à temperatura ambiente (entre 18 ºC e 22 ºC) para a realização do ensaio. 

O ensaio não é exequível para amostras que apresentem um pH inferior a 4,5 uma vez que não é 

comtemplado no intervalo do ponto de viragem do Bromocresol. 

Amostras com elevada cor e turvação podem mascarar a mudança de cor do ponto de viragem, 

desse modo a utilização de um elétrodo de pH irá auxiliar a distinguir o ponto de viragem. 

− Pipetar 50,0 mL de amostra a ser analisada para o matraz de 100 mL. Adicionar o indicador 

de fenolftaleína e colocar uma barra magnética para auxiliar na homogeneização. Se a 

amostra ficar rosa, medir o pH para confirmar que se encontra superior a 8,3. Se amostra 

permanecer transparente após colocar o indicador significa que a alcalinidade à fenolftaleína 

é zero 
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− Titular a amostra com ácido sulfúrico 0,020 mol/L até a solução passar de rosa para incolor 

e o seu pH se encontre a 8,3. Registar o volume gasto (V1 em mL). 

− Adicionar o indicador verde Bromocresol. 

− Titular a amostra com ácido sulfúrico 0,020 mol/L até a solução passar de verde para rosa e 

o seu pH se encontre a 4,5.  

− Registar o volume gasto (V2 em mL). 

 

6.3 Apresentação de Resultados 

6.3.1 Limite de Deteção 

O limite de deteção calculou-se através uma série de brancos independentes, avaliando a média e o 

desvio padrão. 

  

Tabela 7- Resultados de alcalinidade total de ensaios em branco 

Data 
Alcalinidade Total (mg / L) 

CaCO3 

21/jan/20 2,40 

23/jan/20 2,40 

28/jan/20 2,20 

03/fev/20 2,40 

10/fev/20 2,40 

12/fev/20 2,20 

14/fev/20 2,20 

28/fev/20 2,20 

04/mar/20 2,40 

12/mar/20 2,40 

19/mar/20 2,40 

24/abr/20 2,60 

05/mai/20 2,60 

15/mai/20 1,80 

22/mai/20 2,60 

29/mai/20 2,20 

06/jun/20 2,40 

08/jun/20 2,40 

17/jun/20 2,40 

18/jun/20 2,60 

Média 2,36 

Desvio Padrão 0,19 

CV (%) 8,06 

 



 
FCUP 29 

Revisão e Execução de alguns Métodos de Análise de Águas. 
 

Com base nos ensaios de brancos efetuados obteve-se uma média de 2,36± 0,19 mg/L. O limite de 

deteção foi de 2,99 mg/L. 

 

6.3.2 Limite de Quantificação 

O limite de quantificação calculou-se através uma série de brancos independentes, apresentados na 

tabela 6, avaliando a média e o desvio padrão 

Desse modo obteve-se de limite de quantificação 4,26 mg/L com um CV de 8,06%. 

 

 

6.3.3 Exatidão 

A participação em ensaios interlaboratoriais é de extrema importância para definir a exatidão de um 

método. Uma vez que não foi possível neste período de estágio, não foi possível concluir acerca da 

exatidão deste método por esta via. 

Ainda assim, elaborou-se um gráfico em que mostra a relação entre a concentração teórica e a 

concentração obtida. 

Assim fez-se leituras de oito padrões, com concentrações de 5; 25; 30; 50; 60; 100; 300 e 500 mg/L. 

 

Gráfico 1- Relação entre a concentração teórico e a concentração experimental. 

Conforme observado no gráfico, obteve-se um valor de R2 igual a 0,9997, o que mostra uma boa 

exatidão do método. 

 

y = 1.0136x + 3.0585
R² = 0.9997
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6.3.4 Padrões de Controlo 

Uma vez que o estudo da precisão através da precisão intermédia é o mais representativo da 

variabilidade dos resultados, efetuou-se uma série de medições sobre padrão de 25 mg/L e 50 

mg/L em dias diferentes, de modo a verificar o desvio padrão e o coeficiente de variação de 

ambos os padrões. 

 

Tabela 8- Resultados de alcalinidade total de ensaios do padrão 25 mg/L 

 

Alcalinidade Total (mg / L) 
CaCO3 

 27,4 

 27,6 

 27,0 

 27,4 

 27,4 

 27,4 

 27,4 

 27,4 

 27,0 

 27,4 

 26,0 

 26,2 

 27,4 

 27,0 

 27,4 

 27,0 

 27,2 

 26,0 

 27,0 

 27,0 

 26,0 

 25,0 

Média 26,94 

Desvio Padrão 0,67 

CV (%) 2,48% 
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Tabela 9- Resultados de alcalinidade total de ensaios do padrão 50 mg/L 

 

Alcalinidade Total (mg / L) 
CaCO3 

 54,0 

 53,2 

 54,0 

 54,6 

 55,0 

 53,2 

 53,6 

 54,4 

 52,8 

 54,2 

 52,4 

 53,0 

 54,0 

 54,8 

 54,0 

 54,0 

 52,6 

 52,6 

 52,7 

 52,0 

 47,0 

 51,0 

Média 53,14 

Desvio Padrão 1,69 

CV (%) 3,18% 

 

Para concluir acerca deste estudo, foi feito o cálculo da média, desvio padrão e coeficiente de 

variação de cada conjunto de resultados. 

Relativamente ao padrão de 25 mg/L obteve-se uma média, �̅�=26,94 mg/L, um desvio padrão de 

0,67 mg/L, resultando num coeficiente de variação de 2,48%. 

O padrão de 50 mg/L obteve-se uma média, 𝑥 ̅= 50,14 mg/L, um desvio padrão de 1,69 mg/L, 

resultando num coeficiente de variação de 3,18%. 

Ambos os coeficientes de variação são inferiores ao limite estabelecido de 10%, sendo também 

notória a maior variabilidade nos resultados obtidos no padrão de 50 mg/L, relativamente ao padrão 

de 25 mg/L, o que permite concluir que a precisão do padrão 25 mg/L é superior do que o padrão 50 

mg/L. 
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6.3.5 Amostras 

As amostras mais recorrentes para a determinação da alcalinidade são amostras de consumo 

humano e amostras provenientes de processos industriais. 

A tabela 10 mostra as analises referentes ao dia 21 de janeiro de 2020, onde está presente os 

resultados obtidos de alcalinidade à fenolftaleína, alcalinidade parcial, alcalinidade total entre outros. 

A alcalinidade total é o somatório da alcalinidade à fenolftaleína e alcalinidade parcial. 

 

Tabela 10- Amostras analisadas na determinação da Alcalinidade 

Amostra 

V1 
titul. 

V2 
titul. 

Alcalinidade 
F 

Alcalinidade 
P 

Alcalinidade.  
T  

Alcalinidade 
T  

Hidróxido  Carbonato  Carbonato   Bicarbonato Bicarbonato  

(mL)  (mL) 
(mg/L CaCO3) 

 (mg/L 
CaCO3) 

(mg/L CaCO3) (mg/L HCO3) 
(mg/L 
CaCO3)  

(mg/L 
CaCO3) 

(mg/L 
HCO3) 

 (mg/L 
CaCO3) 

(mg/L HCO3) 

Pr 0,00 17,34 0,00 346,80 346,80 423,10 0,00 0,00 0,00 346,80 423,10 

C 0,00 2,69 0,00 53,80 53,80 65,64 0,00 0,00 0,00 53,80 65,64 

 C 0,00 2,50 0,00 50,00 50,00 61,00 0,00 0,00 0,00 50,00 61,00 

 C 0,00 2,70 0,00 54,00 54,00 65,88 0,00 0,00 0,00 54,00 65,88 

 C 0,00 2,72 0,00 54,40 54,40 66,37 0,00 0,00 0,00 54,40 66,37 

Pr 0,00 1,23 0,00 24,60 24,60 30,01 0,00 0,00 0,00 24,60 30,01 

C 0,00 2,74 0,00 54,80 54,80 66,86 0,00 0,00 0,00 54,80 66,86 

 C 0,00 2,71 0,00 54,20 54,20 66,12 0,00 0,00 0,00 54,20 66,12 

 C 0,00 2,80 0,00 56,00 56,00 68,32 0,00 0,00 0,00 56,00 68,32 

 C 0,00 2,70 0,00 54,00 54,00 65,88 0,00 0,00 0,00 54,00 65,88 

 C 0,00 2,71 0,00 54,20 54,20 66,12 0,00 0,00 0,00 54,20 66,12 

 C 0,00 2,74 0,00 54,80 54,80 66,86 0,00 0,00 0,00 54,80 66,86 

Pr 1,27 11,30 25,40 226,00 251,40 306,71 0,00 50,80 30,48 200,60 244,73 

C 0,00 2,80 0,00 56,00 56,00 68,32 0,00 0,00 0,00 56,00 68,32 

Pr 0,00 2,66 0,00 53,20 53,20 64,90 0,00 0,00 0,00 53,20 64,90 

C 0,00 2,66 0,00 53,20 53,20 64,90 0,00 0,00 0,00 53,20 64,90 

 

 

6.3.6 Estudo da Alcalinidade em Águas Naturais Termais 

Pretendeu-se fazer um pequeno estudo sobre a determinação da alcalinidade em águas naturais 

termais, uma vez que era um ensaio subcontratado. 

Principiou-se por fazer a determinação da alcalinidade de uma amostra em específico que foi também 

subcontratada para fazer a determinação da alcalinidade. No final pôde-se concluir que os resultados 

eram muito semelhantes. 

Desse modo, fez-se um estudo onde determinou-se a alcalinidade de 4 pontos de colheita distintos 

em que as propriedades químicas se mostravam constantes ao longo do tempo. 

As datas apresentadas nas tabelas 11,12,13 e 14 são as mesmas referentes à recolha e analise da 

amostra. 
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Tabela 11- Valores obtidos no ponto de colheita 1 

Data 
V1  V2  

Alcalinidade 
F  

Alcalinidade 
P 

Alcalinidade 
T  

Bicarbonato 

(mL) (mL) (mg/L CaCO3) (mg/L CaCO3) (mg/L CaCO3) (mg/L HCO3) 

Subcontratado         (90-105) (64-83) 

21/jan 0,70 4,30 14,0 86,0 100 87,8 

28/jan 0,70 4,15 14,0 83 97,0 84,2 

05/fev 0,57 4,00 11,4 80 91,4 83,7 

12/fev 0,64 4,07 12,8 81,4 94,2 83,7 

19/fev 0,6 4,01 12,0 80,2 92,2 83,2 

26/fev 0,76 4,01 15,2 80,2 95,4 79,3 

Média         95,03 83,7 

Desvio Padrão         3,181 2,72 

CV (%)         3% 3% 

 

Tabela 12- Valores obtidos no ponto de colheita 2 

Data 
V1  V2  

Alcalinidade 
F  

Alcalinidade 
P 

Alcalinidade 
T  

Bicarbonato 

(mL) (mL) (mg/L CaCO3) (mg/L CaCO3) (mg/L CaCO3) (mg/L HCO3) 

Subcontratado         100-107 (68-78) 

07/jan 0,94 4,4 18,8 88,0 106,8 84,42 

21/jan 1,02 4,35 20,4 87,0 107,4 81,25 

28/jan 0,85 4,30 17,0 86,0 103,0 84,18 

05/fev 0,74 4,19 14,8 83,8 98,60 84,18 

12/fev 0,87 4,22 17,4 84,4 101,8 81,74 

19/fev 0,88 4,01 17,6 80,2 97,80 76,37 

26/fev 0,73 4,45 14,6 89,0 103,6 90,77 

12/mai 0,8 4,49 16,0 89,8 105,8 90,04 

26/mai 0,88 4,42 17,6 88,4 106,0 86,38 

08/jun 
  0,49 4,05 9,8 81,0 90,80 86,86 

Média         102,16 84,62 

Desvio Padrão         5,1707 4,260 

CV (%)         5% 5% 

 

Tabela 13- Valores obtidos no ponto de colheita 3 

Data 
V1  V2  

Alcalinidade 
F  

Alcalinidade 
P 

Alcalinidade 
T  

Bicarbonato 

(mL) (mL) (mg/L CaCO3) (mg/L CaCO3) (mg/L CaCO3) (mg/L HCO3) 

Subcontratado         (93-100) (82-95) 

07/jan 0,36 4,80 7,2 96 103,2 108,34 

21/jan 0,37 4,81 7,4 96,2 103,6 108,34 

28/jan 0,20 4,55 4,0 91,0 95,00 106,14 

05/fev 0,07 4,48 1,4 89,6 91,00 107,60 

19/fev 0,28 4,54 5,6 90,8 96,40 103,94 

26/fev 0,12 4,77 2,4 95,4 97,80 113,46 

Média         97,83 107,97 

Desvio Padrão         4,875 3,1654 

CV (%)         5% 3% 
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Tabela 14- Valores obtidos no ponto de colheita 4 

Data 
V1  V2  

Alcalinidade 
F  

Alcalinidade 
P 

Alcalinidade 
T  

Bicarbonato 

(mL) (mL) (mg/L CaCO3) (mg/L CaCO3) (mg/L CaCO3) (mg/L HCO3) 

Subcontratado         85-100 (60-80) 

07/01/2020 0,80 4,28 16,00 85,60 101,6 84,91 

21/jan 0,90 4,25 18,00 85,00 103,0 81,74 

28/jan 0,70 4,25 14,00 85,00 99,00 86,62 

05/02/2020 0,57 4,17 11,40 83,40 94,80 87,84 

12/fev 0,69 4,24 13,80 84,80 98,60 86,62 

26/fev 0,45 4,00 9,000 80,00 89,00 86,62 

12/mai 0,76 4,27 15,20 85,40 100,6 85,64 

26/mai 0,88 4,00 17,60 80,00 97,60 76,13 

08/jun 0,65 4,00 13,00 80,00 93,00 81,74 

Média         97,47 84,21 

Desvio 
Padrão         4,471 3,719 

CV (%)         5% 4% 

 

Como é possível observar os valores obtidos em laboratório são muito próximos dos valores obtidos 

no laboratório subcontratado. Desse modo, admitindo que os valores do laboratório subcontratado 

são exatos, é possível concluir que os valores obtidos no laboratório MicroChem são exatos, uma 

vez que são próximos. 

Tendo em conta os valores de coeficiente de variação são baixos pode-se concluir que o método tem 

alguma precisão.  

Depois desse estudo a MicroChem passou a não subcontratar ensaios de determinação de 

alcalinidade em águas naturais termais, ou seja, passou-se a fazer o procedimento analítico no 

próprio laboratório. 

Entre os quatro pontos de colheita observa-se que a alcalinidade total é muito idêntica. 

 

6.4 Elaboração da folha de cálculo 

Uma vez que pretendeu-se fazer a revisão do método, fez-se uma nova folha de cálculo. Para tal foi 

necessário estudar os cálculos do método e a devidas conversões. 

 

6.4.1 Cálculos do método 

Para o cálculo da Alcalinidade à fenolftaleína utilizou-se a seguinte expressão: 

Alcalinidade Fenolftaleína CaCO3 mg/L= V1
C×M

Va
 

sendo:  

M= Massa molar de CaCO3, sendo 100 mg; 

V1 = volume, em mL, de ácido gasto na titulação até pH 8,3; 
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C= concentração do ácido empregue; 

Va = volume da amostra, mL. 

 

Para o cálculo da Alcalinidade total utilizou-se a seguinte expressão: 

Alcalinidade Total CaCO3 mg/L= V1
C×M

Va
 

sendo:   

M= Massa molar de CaCO3, sendo 100 mg; 

V1= volume, em mL, de ácido gasto na titulação até pH 4,5; 

 C= concentração do ácido empregue; 

 Va = volume da amostra em L. 

 

6.4.2 Folha de Cálculo 

A tabela 15 mostra o resultado na nova folha de cálculo elaborada para a determinação da 

alcalinidade. 

 

Tabela 15- Folha de cálculo elaborada para a determinação da alcalinidade 
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7 Determinação de Alumínio 

7.1 Introdução 

O Alumínio está presente no meio ambiente através do solo, ar e água. A sua presença pode ter 

influências naturais ou antropogénicas. A mobilidade e transporte do alumínio no ambiente pode ser 

devido fluxos hidrológicos, fatores relacionados com a interação solo-água e a composição e 

estrutura geológica do local. [26]  

Devido à atividade antropogénica, o alumínio encontra-se no ar, nos alimentos e na água sob a forma 

de sais solúveis, de compostos insolúveis e de substâncias coloidais. A dispersão do mesmo é feita 

essencialmente através de emissões atmosféricas geradas nos processos industriais [27], por 

escoamentos resultantes das atividades mineiras [28], lixiviação e erosão dos solos e pela emissão 

de efluentes residuais domésticos e industriais. [1] 

O alumínio está normalmente combinado com outros elementos como os hidróxidos, silicatos, 

sulfatos e fosfatos. A maioria dos sais de Alumínio é caracterizada pela sua alta insolubilidade, num 

intervalo de pH entre 6 e 8. As chuvas ácidas e a alteração das técnicas agrícolas são algumas das 

causas mais comuns da acidificação dos solos e consequente dissolução do alumino. O aumento da 

solubilidade induz mudanças na especiação do alumínio, podendo tornar-se em espécies mais 

tóxicas. [29] As chuvas ácidas, além de afetarem os organismos vivos, desagregam os minerais de 

argila, constituídos, em parte, por compostos de alumínio. O teor de alumínio das águas naturais 

sofre com isso um aumento significativo o que tem como consequências a perda de numerosas 

espécies de peixes, invertebrados e perda de plâncton, diminuindo a diversidade de espécies 

presentes nas massas de água em questão. [30] [31] [26]  

No tratamento das águas naturais, para a produção de água para consumo humano, o alumínio é 

utilizado na forma de sulfato, para provocar a coagulação/floculação das substâncias presentes na 

água bruta. Estas substâncias (argilas, matéria orgânica viva ou morta) têm de ser removidas, para 

que a água possa ser consumida sem problemas. Pode tratar-se de substâncias, por vezes nem 

sequer prejudiciais, mas que, provocando uma turvação na água, ou imprimindo-lhe um sabor ou 

uma coloração anormal, provocam a rejeição do consumidor.  

A exposição não ocupacional ocorre principalmente pela ingestão de alimentos e água, sendo que 

os alimentos contribuem em maior percentagem que a água. Um adulto, por dia, consome entre 1 e 

20 mg de alumínio derivado das diferentes formas de exposição. Dos alimentos consome-se, em 

média, cerca de 8 mg de Alumínio por dia, correspondendo a aproximadamente 95% do consumo 

total. Estima-se que a contribuição da água para consumo varia entre 3 e 8% do consumo total diário 

de alumínio. Apesar dos alimentos serem a principal entrada de alumínio no corpo humano, existe 

uma maior preocupação em relação àquele que está contido nas águas de consumo público devido 



 
FCUP 37 

Revisão e Execução de alguns Métodos de Análise de Águas. 
 

ao facto do alumínio estar presente na água em formas mais biodisponíveis e por isso facilitar a sua 

absorção pelo organismo. [32] 

O princípio do método baseia-se no eriocrómio cianina R (ECR) que combina com o alumínio, em 

solução tamponada a pH 6,0 (tampão hexametilenotetramina) para originar um complexo de cor 

laranja-avermelhada, permitindo a sua quantificação colorimétrica. A intensidade da cor desenvolvida 

é influenciada pela concentração de alumínio, tempo de reação, temperatura, pH, alcalinidade e a 

concentração de outros iões em solução (por exemplo, o anião fluoreto). 

 

7.2 Parte Experimental 

7.2.1 Material, Equipamentos e Reagentes 

O material, equipamentos e reagentes utilizados para determinar o alumínio foram os seguintes: 

• Espectrofotómetro utilizado a 535 nm; 

• Célula de leitura de 50 mm de diâmetro; 

• Falcon de plástico de 50 mL; 

• Kit composto por: Reagente nº 1 e Reagente nº 2. 

 

7.2.2 Soluções  

As soluções utilizadas para determinar o alumínio foram as seguintes: 

• Padrão de Calibração: Solução padrão de Alumínio 1000 mg/L; 

• Padrão de Controlo: Solução padrão de Alumínio 1000 mg/L. 

 

Calibração 

Para elaborar a reta de calibração começa-se por preparar uma solução prévia de calibração e uma 

solução intermédia de calibração, ambas a partir de uma solução mãe de 1000 mg/L de alumínio.  

Para preparar a solução prévia de calibração de 200 mg/L de alumínio pipeta-se 2000 μL da solução 

mãe para um volume de 10 mL. 

Posterior prepara-se uma solução intermédia de calibração (S.I) de 2 mg/L de alumínio pipetando 

100 μL da solução previa de calibração para um volume de 10 mL. 

A reta de calibração é composta por cinco níveis de concentrações como está representado na tabela 

abaixo. 
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Tabela 16- Preparação dos níveis de calibração de alumínio 

Níveis de calibração de 

alumínio (µg/L) 

Volume S.I 

(µL) 

Volume água UP 

(µL) 

Volume Final 

(mL) 

30  150  9850  10 

60  300  9700  

90  450  9550  

120  600  9400  

150  750  9250  

 

Padrão de Controlo  

Para elaborar os padrões de controlo começa-se por preparar uma solução previa de controlo e uma 

solução intermédia de controlo, ambas a partir de uma solução mãe de 1000 mg/L de alumínio.  

Para preparar a solução prévia de controlo de 100 mg/L de alumínio pipeta-se 1000 μL da solução 

mãe para um volume de 10 mL. 

Posterior prepara-se uma solução intermédia de calibração (S.I) de 10 mg/L de alumínio pipetando 

1000 μL da solução previa de controlo para um volume de 10 mL. 

  

Tabela 17- Preparação dos padrões de controlo do alumínio  

Padrões de Controlo Preparação Volume Final (mL) 

PC 300 µg/L 300 μL da S.I  

10 

PC 30 µg/L 1000 μL da PC 300 µg/L 

PC Médio 1000 µg/L 1000 μL da S.I 

PC Médio de 100 µg/L 1000 μL da PC Médio 1000 µg/L 

PC Máximo 1500 µg/L 1500 μL da S.I 

PC Máximo 150 µg/L 1000 μL da PC Máximo 1500 µg/L 

 

7.2.3 Procedimento Experimental 

Acidificar a amostra com 150 μL de HNO3 concentrado em 100 mL de amostra. A amostra preservada 

pode ser armazenada à temperatura ambiente até 6 meses após a sua colheita. 

Antes de efetuar o ensaio laboratorial deve-se agitar os frascos. 

− Colocar 10 mL de água ultra-pura, amostra ou padrão num tubo falcon. 

− Adicionar uma pastilha de Reagente nº1 e dissolver com agitação (velocidade máxima) de 5 

minutos e tempo de reação de 30 minutos. 

− Adicionar uma pastilha de Reagente nº2 e dissolver com agitação (velocidade máxima) de 7 

minutos. 

− Ler no espectrofotómetro. 
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7.3 Apresentação de Resultados 

7.3.1 Reta de Calibração 

A reta de calibração é feita uma vez por mês, antes de proceder à análise de amostras. 

No gráfico 2 está exposto a reta de calibração do dia 17 de fevereiro de 2020. 

 

Gráfico 2- Reta de Calibração para determinação de alumínio. 

 

Pela análise do gráfico 2 pode-se afirmar que foi obtido um coeficiente de correlação é 0,999 e a 

reta, cuja equação é A = 0,0119 C + 0,3379, definida pelo método dos mínimos quadrados assume 

um comportamento linear, apontando para um bom ajuste de uma equação de 1º grau. Uma vez que 

o coeficiente de correlação é superior a 0,995, pode-se afirmar que o método é linear. 

 

7.3.2 Padrões de Controlo 

No método analítico para a determinação do alumínio há o padrão de controlo médio de 100 µg/L e 

o padrão de controlo máximo de 150 µg/L. 

Na tabela 18 apresenta os valores obtidos nos padrões de controlo no dia 16 de março de 2020. 

 

Tabela 18- Valores obtidos nos padrões de controlo do alumínio 

PC Abs Conc.(µg/L) 

Médio 100 (µg/L) 1,668 104,79 

Máximo 150 
(µg/L) 

2,160 142,89 

 

y = 0.0119x + 0.3379
R² = 0.9976
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7.3.3 Amostras 

As amostras mais recorrentes para a determinação de alumínio são amostras de consumo humano 

e amostras provenientes de processos industriais. 

Na tabela 19 apresenta os resultados referentes ao dia 16 de março de 2020.  

 

Tabela 19- Amostras analisadas na determinação de alumínio 

Amostra Abs. FD Conc. (µg/L) Obs. 

Consumo A 1,377 1 82,26   

Consumo B 0,472 1 < 30   

Consumo C 1,919 1 124,23 Duplicado 

Consumo D 0,454 1 < 30   

Consumo E 0,473 1 < 30   

Consumo F 0,562 1 < 30   

Consumo G 0,394 1 < 30   

Consumo C 1,916 1 124 Duplicado 

 

No laboratório realiza-se duplicados no mínimo uma vez por mês para cada tipo de amostra 

(exemplo: água de consumo, água residual). Na tabela 20 está apresentado o duplicado realizado 

no dia 16 de março de 2020. 

 

Tabela 20- Duplicado realizado na determinação de Alumínio 

 

 

A amostra C obteve uma concentração 124,12 µg/L, sendo a mais elevada do dia 16 de março de 

2020.  

Uma vez que a amostra C deu um valor elevado fez-se um duplicado para confirmar com maior 

certeza o resultado. 

Tendo por base a atual Lei da Água, Decreto-Lei 152/2017 de 7 de dezembro, as amostras presentes 

na tabela 20 encontram-se abaixo do valor paramétrico, uma vez que o valor paramétrico é de 200 

µg/L Al. 

 

 

Duplicado   

Amostra leitura 1 Leitura 2 Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de variação 

 

 

C 124,23 124,00 124,12 
             

0,1626  0,13% 
 

V 
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8 Determinação do Ácido Cianúrico  

8.1 Introdução 

 O ácido cianúrico é aplicado vastamente no tratamento de águas de piscinas de modo a diminuir a 

decomposição de cloro, em particular, em piscinas exteriores onde a decomposição é acelerada pelo 

efeito dos raios ultravioletas. O ácido cianúrico forma ligações “fracas” com o cloro livre da água de 

piscina, fazendo com que este não se evapore facilmente, protegendo-o da ação dos raios 

ultravioleta.  

Com a utilização de uma dose correta, pode poupar-se até 80% do consumo normal de cloro em 

piscinas, durante os meses de maior exposição solar, o que permite reduzir os custos com 

desinfetantes químicos.  

Por outro lado, ao formar ligações temporárias com o cloro residual livre, o ácido cianúrico poderá 

reduzir a eficácia global deste desinfetante, o que se traduzirá num maior tempo para eliminar uma 

quantidade de microrganismos, podendo dar origem a problemas como aumento da turvação da 

água da piscina, resultados microbiológicos acima do normal e podendo inclusivamente ocorrer o 

crescimento de algas. Desse modo torna-se importante a sua quantificação. [33] 

O princípio do método baseia-se na melamina que combina com o ácido cianúrico na água formando 

uma suspensão branca que causa uma turvação proporcional à quantidade de ácido cianúrico 

presente na amostra. Essa turvação é medida turbidimetria.  

 

8.2 Parte Experimental 

8.2.1 Material, Equipamentos e Reagentes 

O material, equipamentos e reagentes utilizados para determinar o ácido cianúrico foram os 

seguintes: 

• Espectrofotómetro a 525 nm; 

• Células de leitura 16 nm; 

• Reagente nº1. 

 

8.2.2 Soluções  

Na determinação do ácido cianúrico são preparadas soluções Mãe para a calibração e padrões de 

controlo. 
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Calibração  

A solução mãe 1000 mg/L de ácido cianúrico é preparada pesando 0,0500 g de ácido cianúrico e 

dissolver para um volume final de 50 mL. 

A solução intermédia de calibração 500 mg/L de ácido cianúrico (S.I) é preparada pipetando 5000 μL 

da solução mãe para um volume final de 10 mL. 

 

Tabela 21- Preparação dos níveis de calibração do ácido cianúrico 

Nível calibração 
(mg/L) Volume S.I Volume água UP (µL) Volume final (mL) 

10 200 9800 

10 

15 300 9700 

25 500 9500 

40 800 9200 

50 1000 9000 

 

Padrão de Controlo  

Solução Mãe 1000 mg/L ácido cianúrico (S.M)  

Pesar 0,0500 g de ácido cianúrico e dissolver para um volume final de 50 mL  

 

Tabela 22- Preparação dos padrões de controlo do ácido cianúrico  

Padrões de controlo Preparação Volume final (mL) 

PC LQ 100 mg/L 1000 μL da S.M  

10 

PC  LQ 10 mg/L 1000 μL da PC LQ 100 mg/L 

PC Médio 250 mg/L 2500 μL da S.M 

PC Médio de 25 mg/L 1000 μL da PC Médio 250 mg/L 

PC Máximo 500 mg/L 5000 μL da S.M 

PC Máximo 50 mg/L 
1000 μL da PC Máximo 500 

mg/L 

 

8.2.3 Procedimento Experimental 

As amostras devem estar à temperatura ambiente. 

− Pipetar 10 mL de branco, amostra ou padrão; 

− Adicionar o reagente nº1 e homogeneizar; 

− Aquecer as soluções durante 15 minutos e ler no espectrofotómetro a um comprimento de 

onde de 525 nm. 
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8.3 Apresentação de Resultados 

8.3.1 Reta de Calibração 

Com a reta de calibração é possível avaliar a linearidade do método. A curva de calibração é 

construída com informação obtida com 5 soluções padrão de acido cianúrico. Estes padrões foram 

analisados nas mesmas condições em que as amostras são analisadas. 

A reta de calibração é feita uma vez por mês, antes de proceder à análise de amostras. 

Relativamente ao método de determinação do Ácido Cianúrico, a curva de calibração foi construída 

usando soluções padrão de concentração 10,15,25,40 e 50 mg/L, apresentados no gráfico 3. 

A reta de calibração é referente ao dia 3 de junho. 

 

Gráfico 3- Reta de Calibração para determinação de ácido cianúrico 

 

Pela análise do gráfico 3 pode-se afirmar que foi obtido um coeficiente de correlação de 0,999 e a 

reta, cuja equação é A = 0,0141C + 0,0328, definida pelo método dos mínimos quadrados assume 

um comportamento linear, apontando para um bom ajuste de uma equação de 1º grau. Uma vez que 

o coeficiente de correlação é superior a 0,995, pode-se afirmar que o método é linear. 

 

8.3.2 Padrões de Controlo 

No método analítico na determinação do ácido cianúrico havia o padrão de controlo médio de 25 

mg/L de ácido cianúrico e o padrão de controlo máximo de 50 mg/L de ácido cianúrico. 

y = 0.0141x + 0.0328
R² = 0.9988
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Uma vez que o estudo da precisão através da precisão intermédia é o mais representativo da 

variabilidade dos resultados, efetuou-se uma série de medições de ambos os padrões em dias 

diferentes. Com esta abordagem, foram obtidos os valores apresentados nas tabelas 23 e 24, no 

período de 21 janeiro a 24 de junho de 2020. 

 

Tabela 23- Valores obtidos no padrão de controlo de 25 mg/L de ácido cianúrico 

Data Abs 
Conc. 
(mg/L) 

21/jan/20 0,366 25,430 

7/fev/20 0,377 26,240 

12/fev/20 0,344 23,800 

14/fev/20 0,339 24,600 

11/mar/20 0,403 25,080 

12/mai/20 0,420 27,000 

3/jun/20 0,415 27,130 

24/jun/20 0,380 24,650 

Média 25,491 

 Desvio Padrão 1,1987 

CV 4,7% 

 

 

Tabela 24- Valores obtidos no padrão de controlo de 50 mg/L de ácido cianúrico 

Data Abs Conc. (mg/L) 

21/jan/20 0,710 50,860 

7/fev/20 0,716 51,310 

12/fev/20 0,689 49,310 

14/fev/20 0,651 51,410 

11/mar/20 0,769 51,440 

12/mai/20 0,757 52,500 

3/jun/20 0,752 51,060 

24/jun/20 0,720 48,790 

Média 50,835 

Desvio Padrão 1,2103 

CV 2,4% 

 

Para concluir acerca deste estudo, foi feito o cálculo da média, desvio padrão e coeficiente de 

variação de cada conjunto de resultados. 

Relativamente ao padrão de 25 mg/L de ácido cianúrico obteve-se uma média, �̅�=25,491 mg/L de 

ácido cianúrico, um desvio padrão de 1,1987 mg/L, resultando num coeficiente de variação de 4,7%. 
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O padrão de 50 mg/L de ácido cianúrico obteve-se uma média, �̅�= 50 mg/L de ácido cianúrico, um 

desvio padrão de 1,2103, resultando num coeficiente de variação de 2,4%. 

Ambos os coeficientes de variação são inferiores ao limite estabelecido de 10%, sendo também 

notória a maior variabilidade nos resultados obtidos no padrão de 25 mg/L de ácido cianúrico, 

relativamente ao padrão de 50 mg/L de ácido cianúrico, o que permite concluir que a precisão do 

padrão máximo é superior do que o padrão médio. 

 

8.3.3 Amostras 

No método da determinação do ácido cianúrico o tipo de amostra mais recorrente são as águas de 

piscina. 

Na tabela 25 mostra os resultados analisados no dia 3 junho de 2020. 

 

Tabela 25- Amostras analisadas na determinação de ácido cianúrico  

Amostra 
Fator 

diluição 
Abs Conc. (mg/L) Obs. 

Piscina A 1 0,496 32,88 Duplicado 

Piscina B 1 0,307 19,47  

Piscina C 2 0,919 125,83  

Piscina D 5 0,411 134,25  

Piscina A 1 0,516 34,3 Duplicado 

 

 

Tabela 26- Duplicado realizado na análise de ácido cianúrico  

Duplicado  

Amostra 
Leitura 1 
(mg/L) Leitura 2 (mg/L) Média 

Desvio 
Padrão Coeficiente de variação  

A 32,88 34,3 33,59             1,0041  2,99% V 

 

Na determinação de ácido cianúrico obteve-se amostras com concentrações entre 19,47 mg/L e 

134,25 mg/L. 
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9 Determinação de Amónio 

9.1 Introdução 

O azoto amoniacal é uma substância tóxica não persistente e não cumulativa que pode aparecer na 

água na forma iónica (NH4
+), ou na forma não ionizada (NH3). O equilíbrio entre as duas formas 

depende das condições de equilíbrio do meio aquático, nomeadamente do pH e da temperatura. 

Tendo em conta que as águas subterrâneas não têm, normalmente, teores elevados em azoto 

amoniacal pode indicar contaminação/poluição devida à descarga de efluentes industriais com 

amónio e à degradação de materiais residuais, de origem vegetal ou animal. [8]  

O azoto amoniacal pode, além disso, constituir meio preferencial para o desenvolvimento de 

microrganismos, responsáveis pela formação de sabores e aromas desagradáveis na água.  

Tendo em conta que o azoto amoniacal é toxico provoca danos graves para os peixes e ainda pode 

originar outros inconvenientes como a corrosão de conduta. Além disso, o amoníaco pode afetar a 

eficiência dos tratamentos de desinfeção devido à sua reação com o cloro livre, originando 

cloraminas e outros compostos organoclorados, eventualmente cancerígenos. Teores elevados de 

azoto amoniacal podem provocar o desenvolvimento de bactérias que conferem um sabor 

desagradável à água o que exige um aumento da dose de cloro no processo de desinfeção. [8] 

O princípio do método fotométrico do fenato baseia-se na formação de um composto azul, o 

indofenol, a partir da reação de amónio, excesso de hipoclorito e fenol, catalizado por nitroprússido 

de sódio. O azoto amoniacal apresenta-se, em parte, sob a forma de iões amónio (NH4
+), e em parte, 

sob a forma de amónia (NH3). Entre ambas as formas existe um equilíbrio que é dependente do pH. 

Numa solução fortemente alcalina o azoto amoniacal está presente, quase na sua totalidade, sob a 

forma de amónia, reagindo com um agente de clorinação e formando monocloramina. Por sua vez, 

este novo composto reage com timol para formar um derivado indofenol azul que é doseado 

fotometricamente. 

 

9.2 Parte Experimental 

9.2.1 Material, Equipamentos e Reagentes 

O material, equipamentos e reagentes utilizados para determinar o amónio foram os seguintes: 

• Espectrofotómetro;  

• Células de leitura de 16 mm; 

• Tubos de ensaio; 

• Kit composto por: Reagente nº 1, Reagente nº 2 e Reagente nº 3. 
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9.2.2 Soluções  

As soluções utilizadas para determinar o amónio foram as seguintes:  

• Padrão de Controlo: Solução de Amónio 1000 mg/L;  

• Padrão de Calibração: Solução de Amónio 1000 mg/L;  

Os padrões mãe de calibração e controlo têm de ser de lotes diferentes. 

 

Calibração 

Para elaborar a reta de calibração começa-se por preparar uma solução previa de calibração e uma 

solução intermédia de calibração, ambas a partir de uma solução mãe de 1000 mg/L de amónio.  

Para preparar a solução prévia de calibração de 100 mg/L de amónio pipeta-se 1000 μL da solução 

mãe para um volume de 10 mL. 

Posterior prepara-se uma solução intermédia de calibração (S.I.Cal) de 5 mg/L de amónio pipetando 

500 μL da solução previa de calibração para um volume de 10 mL. 

A reta de calibração é composta por cinco níveis de concentrações como está representado na tabela 

abaixo. 

Tabela 27- Preparação dos diferentes níveis de calibração de amónio 

Níveis de calibração de 

Amónio (mg/L) 

Volume S.I.Cal 

(µL) 

Volume água UP 

(µL) 

Volume Final 

(mL) 

0,20 200 4800 

5 

0,40 400  4600  

0,60 650  4400 

0,80 800  4200  

1,0  1000  4000 

 

Padrão de Controlo  

Para elaborar os padrões de controlo começa-se por preparar uma solução intermédia (S.I)de 

controlo, a partir de uma solução mãe de 1000 mg/L de amónio.  

Para preparar a solução intermédia de controlo de 50 mg/L de amónio pipeta-se 500 μL da solução 

mãe para um volume de 10 mL. 
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 Tabela 28- Preparação dos padrões de controlo de amónio. 

Padrões de controlo Preparação Volume ginal (mL) 

PC LQ 2,0 mg/L 400 μL da S.I  10 

PC LQ 0,20 mg/L 500 μL da PC LQ 2,0 mg/L 5 

PC Médio 5,0 mg/L 1000 μL da S.I 10 

PC Médio de 0,5 mg/L 500 μL da PC Médio 5,0 mg/L 5 

PC Máximo 10,0 mg/L 2000 μL da S.I 10 

PC Máximo 1,0 mg/L 500 μL da PC Máximo 10,0 mg/L 5 

 

 

9.2.3 Procedimento Experimental 

Se as amostras forem analisadas até 24 horas após a colheita, refrigerar a 4 ºC. Se as amostras 

foram analisadas apos 24 horas devem ser congeladas e proceder à sua descongelação antes do 

ensaio. 

No caso de amostras heterogéneas e com sólidos em suspensão, tratar a matriz por filtração 

previamente antes da preservação. Proceder à centrifugação das amostras em caso de necessidade 

de clarificar e melhor homogeneizar a matriz que vai ser ensaiada. Os ensaios devem ser efetuados 

à temperatura ambiente. 

Para águas residuais trabalhar, no mínimo, com uma diluição 10 e iniciar o trabalho com diluição 

100. 

− Pipetar 5 mL de amostra, branco ou padrão para um tubo de ensaio; 

− Adicionar 600 μL de Reagente nº 1 e agitar; 

− Adicionar 1 colher de Reagente nº 2, agitar vigorosamente até dissolução completa e deixar 

reagir 5 minutos; 

− Adicionar 4 gotas de Reagente nº 3 e agitar e deixar reagir mais 5 minutos; 

− Fazer as leituras no espectrofotómetro. 
 
 
 

9.3 Apresentação de Resultados 

9.3.1 Reta de Calibração 

A reta de calibração é feita uma vez por mês, antes de proceder à análise de amostras. 

A curva de calibração é constituída por 5 soluções padrão de concentração bem conhecida. Estes 

padrões foram analisados nas mesmas condições em que as amostras são analisadas. Com a reta 

de calibração é possível avaliar a linearidade do método. 



 
FCUP 49 

Revisão e Execução de alguns Métodos de Análise de Águas. 
 

Relativamente ao método de determinação do acido cianúrico, a curva de calibração foi construída 

usando soluções padrão de concentração 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 mg/L, apresentados no gráfico 4. 

A reta de calibração é referente ao dia 14 de maio de 2020. 

 

Gráfico 4- Reta de calibração para determinação de amónio 

 

Pela análise do gráfico 4 pode-se afirmar que foi obtido um coeficiente de correlação superior a 0,999 

e a reta, cuja equação é A = 0,665C + 0,1058, definida pelo método dos mínimos quadrados assume 

um comportamento linear, apontando para um bom ajuste de uma equação de 1º grau. Uma vez que 

o coeficiente de correlação é superior a 0,995, pode-se afirmar que o método é linear. 

 

9.3.2 Padrões de Controlo 

No método de determinação do amónio havia o padrão de controlo médio de 0,50 mg/L de Amónio 

e o padrão de controlo máximo de 1,0 mg/L de amónio. 

Uma vez que o estudo da precisão através da precisão intermédia é o mais representativo da 

variabilidade dos resultados, efetuou-se uma série de medições de ambos os padrões em dias 

diferentes. Com esta abordagem, foram obtidos os valores apresentados nas tabelas 29 e 30, no 

período de 5 de dezembro de 2019 a 25 de junho de 2020. 
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Tabela 29- Valores obtidos no padrão de controlo de 0,5 mg/L de amónio 

Data Abs. Conc. (mg/L) 

5/dez/19 0,380 0,516 

16/jan/20 0,409 0,479 

13/fev/20 0,399 0,550 

12/mar/20 0,374 0,457 

14/mai/20 0,450 0,518 

28/mai/20 0,437 0,498 

25/jun/20 0,395 0,500 

Média 0,503 

Desvio Padrão 0,030 

CV 5,9% 

 

Tabela 30- Valores obtidos no Padrão de Controlo de 1,0 mg/L de amónio 

Data Abs. Conc. (mg/L) 

5/dez/19 0,677 1,006 

16/jan/20 0,787 1,050 

13/fev/20 0,637 0,985 

12/mar/20 0,700 1,028 

14/mai/20 0,758 0,981 

28/mai/20 0,801 1,045 

25/jun/20 0,706 1,038 

Média 1,019 

Desvio Padrão 0,028 

CV 2,8% 

 

Para concluir acerca deste estudo, foi feito o cálculo da média, desvio padrão e coeficiente de 

variação de cada conjunto de resultados. 

Relativamente ao padrão de 0,50 mg/L de amónio obteve-se uma média, 𝑥 ̅= 0,503 mg/L de amónio, 

um desvio padrão de 0,030 mg/L, resultando num coeficiente de variação de 5,9%. 

O padrão de 1,0 mg/L de Amónio obteve-se uma média, �̅�= 1,019 mg/L de amónio, um desvio padrão 

de 0,028 mg/L, resultando num coeficiente de variação de 2,8%. 

Ambos os coeficientes de variação são inferiores ao limite estabelecido de 10%, sendo também 

notória a maior variabilidade nos resultados obtidos no padrão de 0,50 mg/L de amónio, relativamente 

ao padrão de 1,00 mg/L de amónio, o que permite concluir que a precisão do padrão máximo é 

superior do que o padrão médio. 
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9.3.3 Amostras 

As amostras mais recorrentes para a determinação de amónio são amostras de consumo humano e 

águas residuais. 

Os valores obtidos na tabela 31 foram analisados no dia 14 de maio de 2020. 

 

Tabela 31- Amostras analisas na determinação de amónio 

Amostra Abs Conc. (mg/L) 

Consumo A 0,142 < 0,20 

Consumo B 0,123 < 0,20 

Consumo C 0,111 < 0,20 

Consumo D 0,116 < 0,20 

 

As águas analisadas obtiveram concentrações baixas de amónio, sendo a mais concentrada a 

amostra A com 0,05 mg/L de amónio.  

Tendo por base a atual Lei da Água, Decreto-Lei 152/2017 de 7 de dezembro, as amostras 

apresentadas na tabela 30 encontram-se abaixo do valor paramétrico, uma vez que o valor 

paramétrico é de 0,50 mg/L NH4. 
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10 Determinação do Ferro 

10.1 Introdução 

O ferro é o segundo metal mais abundante da crosta terrestre, da qual constitui cerca de 5%. A sua 

concentração varia dependendo do tipo de águas. O ferro é um metal pesado, existente no estado 

sólido nas condições ambientais normais. O ferro aparece principalmente em águas subterrâneas 

devido à dissolução de minerais pelo dióxido de carbono da água, conforme a reação:  

Fe + CO2 + ½ O2 → FeCO3  

Nas águas superficiais, o nível de ferro aumenta nas estações chuvosas devido à lixiviação de solos, 

ocorrência de processos de erosão das margens. Outra origem deve-se à poluição mineira e 

metalúrgica. Nas águas tratadas para abastecimento público, o emprego de coagulantes à base de 

ferro provoca um aumento do seu teor. 

São designados como “elementos indesejáveis”, contudo esta designação não está relacionada com 

a sua toxicidade, mas sim com alguns inconvenientes resultantes da sua presença, como sabor 

desagradável, coloração avermelhada, aspeto turvo, manchas na roupa, corrosão das canalizações, 

formação de depósitos e neutralização dos desinfetantes. [1] [5] 

O ferro, apesar de não ser tóxico, traz diversos inconvenientes resultantes da sua presença, como 

sabor desagradável, coloração avermelhada, aspeto turvo, manchas na roupa, neutralização dos 

desinfetantes, corrosão das canalizações, formação de depósitos e desenvolvimento de ferro-

bactérias, provocando a contaminação biológica da água na própria rede de distribuição. [1] [5] 

O ferro é determinado em águas tamponadas a pH entre 3 e 5, através de reação de complexação 

com o reagente ferrozina, que reage com o ferro dissolvido produzindo um complexo rosado, 

mensurável colorimetricamente. 

 

10.2 Parte Experimental 

10.2.1 Material, Equipamentos e Reagentes 

O material, equipamentos e reagentes utilizados para determinar o ferro foram os seguintes: 

• Espectrofotómetro a 562 nm;  

• Célula de Leitura de 50 mm;  

• Tubos de ensaio de 16 mm; 

• Reagente Ferrozina. 
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10.2.2 Soluções 

As soluções utilizadas para determinar o ferro foram as seguintes: 

• Padrão de calibração: solução de ferro 1000 mg/L;  

• Padrão de controlo: solução de ferro 1000 mg/L. 

 

Calibração 

Para elaborar a reta de calibração começa-se por preparar uma solução previa de calibração e uma 

solução intermédia de calibração, ambas a partir de uma solução mãe de 1000 mg/L de ferro.  

Para preparar a solução prévia de calibração de 100 mg/L de ferro pipeta-se 1000 μL da solução 

mãe para um volume de 10 mL. 

Posterior prepara-se uma solução intermédia de calibração (S.I) de 2,00 mg/L de ferro pipetando 200 

μL da solução previa de calibração para um volume de 10 mL. 

A reta de calibração é composta por cinco níveis de concentrações como está representado na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 32- Preparação dos diferentes níveis de calibração de ferro 

Níveis de calibração de 

ferro (µg/L) 

Volume S.I 

(µL) 

Volume água UP 

(µL) 

Volume final 

(mL) 

20 100 9900 

10 

50 250  9750 

100 500  9500 

150 750  9250  

200 1000  9000 

 

Padrão de Controlo  

Para elaborar os padrões de controlo começa-se por preparar uma solução previa de controlo e uma 

solução intermédia de controlo, ambas a partir de uma solução mãe de 1000 mg/L de ferro.  

Para preparar a solução prévia de controlo de 200 mg/L de ferro pipeta-se 2000 μL da solução mãe 

para um volume de 10 mL. 

Posterior prepara-se uma solução intermédia de controlo (S.I) de 4,0 mg/L de ferro pipetando 200 μL 

da solução previa de controlo para um volume de 10 mL. 
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 Tabela 33- Preparação dos padrões de controlo de ferro 

Padrões de controlo Preparação Volume final (mL) 

PC 200 µg/L 500 μL da S.I  

10 

PC 20 µg/L 1000 μL da PC 200 µg/L 

PC Médio 1200 µg/L 3000 μL da S.I 

PC Médio de 120 µg/L 1000 μL da PC Médio 5,0 µg/L 

PC Máximo 2000 µg/L 5000 μL da S.I 

PC Máximo 200 µg/L 1000 μL da PC Máximo 10,0 µg/L 

 

 

10.2.3 Procedimento Experimental 

Acidificar a amostra com 150 μL de HNO3 concentrado em 100 mL de amostra. 

No caso de ser necessário efetuar digestões de amostra com volumes de ácido superiores ao da 

preservação, antes de efetuar o ensaio laboratorial, ajustar o pH entre 3 e 5 com NaOH de 5 mol/L, 

garantindo que o pH é inferior a 5 para que não ocorra a precipitação do ferro.  

A amostra preservada pode ser armazenada à temperatura ambiente até 6 meses após a sua 

colheita. 

Para o ensaio de ferro dissolvido, no caso de amostras heterogéneas e com sólidos em suspensão, 

tratar a matriz por filtração previamente a amostra antes da preservação. Proceder à centrifugação 

das amostras em caso de necessidade de clarificar e melhor homogeneizar a matriz que vai ser 

ensaiada.  

− Pipetar 10 mL de amostra, branco ou padrão para um tubo de vidro; 

− Adicionar 200 μL de Ferrozina, agitar e deixar reagir 5 minutos; 

−  Fazer as leituras no espectrofotómetro. 

 

10.3 Apresentação de Resultados 

10.3.1 Reta de Calibração 

A reta de calibração é feita uma vez por mês, antes de proceder à análise de amostras. 

A curva de calibração é constituída por 5 soluções padrão de concentração bem conhecida, desse 

modo, é possível avaliar a linearidade do método. Estes padrões foram analisados nas mesmas 

condições em que as amostras são analisadas.  



 
FCUP 55 

Revisão e Execução de alguns Métodos de Análise de Águas. 
 

Relativamente ao método de determinação de Ferro, a curva de calibração foi construída usando 

soluções padrão de concentração 20, 50,100, 150 e 200 µg/L, apresentados no Gráfico 5. 

A reta de calibração é referente ao dia 5 de dezembro de 2019. 

 

Gráfico 5- Reta de Calibração para determinação de Ferro 

 

Pela análise do gráfico 5 pode-se afirmar que foi obtido um coeficiente de correlação de 0,9999 e a 

reta, cuja equação é A = 0,0026C + 0,0308, definida pelo método dos mínimos quadrados assume 

um comportamento linear, apontando para um bom ajuste de uma equação de 1º grau. Uma vez que 

o coeficiente de correlação é superior a 0,995, pode-se afirmar que o método é linear. 

 

 

10.3.2 Padrões de Controlo 

No método de determinação do ferro havia o padrão de controlo médio de 120 µg/L de ferro e o 

padrão de controlo máximo de 200 µg/L de ferro. 

Uma vez que o estudo da precisão através da precisão intermédia é o mais representativo da 

variabilidade dos resultados, efetuou-se uma série de medições de ambos os padrões em dias 

diferentes. Com esta abordagem, foram obtidos os valores apresentados nas tabelas 34 e 35, no 

período de 3 de dezembro de 2019 a 23 de março de 2020. 
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Tabela 34- Valores obtidos no padrão de controlo de 120 µg/L de ferro 

Data Abs Conc. (µg/L) 

3/dez/19 0,342 121,95 

9/dez/19 0,334 118,81 

17/fev/20 0,319 117,54 

24/fev/20 0,323 119,17 

10/mar/20 0,360 112,18 

23/mar/20 0,410 130,95 

Média 120,10 

Desvio Padrão 6,2121 

CV (%) 5,2% 

 

Tabela 35- Valores obtidos no padrão de controlo de 200 µg/L de ferro 

Data Abs Conc. (µg/L) 

18/nov 0,529 200,14 

03/dez 0,565 209,33 

09/dez 0,556 205,81 

17/fev 0,538 206,86 

24/fev 0,540 207,68 

23/mar 0,570 191,00 

Média 203,47 

Desvio Padrão 6,8647 

CV (%) 3,4% 

 

Para concluir acerca deste estudo, foi feito o cálculo da média, desvio padrão e coeficiente de 

variação de cada conjunto de resultados. 

Relativamente ao padrão de 120 µg/L de ferro obteve-se uma média, �̅�=120,10 µg/L de ferro, um 

desvio padrão de 6,2121 µg/L, resultando num coeficiente de variação de 5,2%. 

O padrão de 200 µg/L de ferro obteve-se uma média, �̅�= 203,47µg/L de ferro, um desvio padrão de 

6,8647 µg/L, resultando num coeficiente de variação de 3,4%. 

Ambos os coeficientes de variação são inferiores ao limite estabelecido de 10%, sendo também 

notória a maior variabilidade nos resultados obtidos no padrão de 120 µg/L de ferro, relativamente 

ao padrão de 200 µg/L de ferro, o que permite concluir que a precisão do padrão máximo é superior 

do que o padrão médio. 
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10.3.3 Amostras 

As amostras mais recorrentes para a determinação de ferro são amostras de consumo humano e 

amostras provenientes de processos industriais. 

As amostras apresentadas na tabela 36 foram analisadas no dia 23 de março de 2020. 

 

Tabela 36- Amostras analisas na determinação de ferro 

Amostra 
Fator 

diluição (FD) 
Abs Conc. (µg/L) Obs. 

Consumo A 1 0,143 30,74   

Consumo B 1 0,397 126,07 Duplicado 

Consumo C 1 0,118 21,36   

Processo D 20 0,131 524,71   

Processo E 10 0,190 483,79   

Processo F 10 0,160 371,19   

Consumo B 1 0,389 123,07 Duplicado 

 

 

Tabela 37- Duplicado realizado na determinação de ferro 

Duplicado  

Amostra Leitura 1 (µg/L) Leitura 2 (µg/L) Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
variação  

A 126,07 123,07 124,57 2,1213 1,70% V 

 

Na determinação do ferro em águas de consumo humano obteve-se concentrações entre 21,36 µg/L 

e 126,07 µg/L de ferro.  

Tendo por base a atual Lei da Água, Decreto-Lei 152/2017 de 7 de dezembro, as amostras 

provenientes de água de consumo humano, apresentados na tabela 35, encontram-se abaixo do 

valor paramétrico de 200 µg/L de ferro. 

Nas amostras provenientes de águas de processos industriais obteve-se concentrações entre 371,19 

µg/L e 524,71 µg/L de ferro. 
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11 Conclusões Finais 

Com este estágio foi possível desenvolver sensibilidade e destreza no manuseio de equipamentos 

com os quais ainda não tinha tido experiência prática, nomeadamente micropipetas. 

A familiarização com diferentes técnicas analíticas foi um ponto muito importante para adquirir mais 

conhecimento sobre temas diversificados, embora o trabalho elaborado se foque na revisão de 

métodos analíticos como a alcalinidade e oxidabilidade. Para além disso, o facto de executar 

diferentes métodos analíticos permitiu o contato com diferentes tipos de águas como as águas de 

processos industriais, águas de piscinas, águas naturais termais e águas de consumo humano 

proveniente da rede de abastecimento publico e poços. 

Trabalhou-se com base no método da reta de calibração em todos os métodos com a exceção da 

determinação de alcalinidade e oxidabilidade que se tratou de volumetrias (titulações). 

Conseguiu-se obter relações lineares de qualidade entre a sinal analítico e a concentração do analito 

em todos os métodos estudados, uma vez que o r é muito próximo de 1. 

Fez-se a análise para determinar a oxidabilidade às águas de piscinas e consumos. Nas águas de 

piscina encontrou-se valores entre 1,23 mg/L e 3,19, mg/L de O2 e nas águas de consumo humano 

obteve-se valores entre 0,743 mg/L e 0,937 mg/L de O2. 

No método para determinar a alcalinidade aplicou-se em águas de consumo humano, águas de 

processos indústrias e águas naturais termais. Nas águas de consumo obteve-se valores entre 50,00 

mg/L e 56,00 mg/L de CaCO3. Nas águas de processos indústrias obteve-se valores entre 24,60 

mg/L 346,80 mg/L de CaCO3.  

Fez-se um estudo onde se determinou a alcalinidade de águas naturais termais em 4 pontos de 

colheita distintos em que as propriedades químicas se mostravam constantes ao longo do tempo. 

Observou-se os valores obtidos em laboratório são muito próximos dos valores obtidos no laboratório 

subcontratado. Desse modo, admitindo que os valores do laboratório subcontratado são exatos, é 

possível concluir que os valores obtidos no laboratório MicroChem são exatos, uma vez que são 

próximos. Tendo em conta os valores de coeficiente de variação são baixos pode-se concluir que o 

método tem alguma precisão. Entre os quatro pontos de colheita observa-se que a alcalinidade total 

é muito idêntica, obtendo concentrações médias entre 95,03 80 mg/L e 102,1680 mg/L de CaCO3. 

Depois desse estudo a MicroChem passou a não subcontratar ensaios de determinação de 

alcalinidade em águas naturais termais, ou seja, passou-se a fazer o procedimento analítico no 

próprio laboratório. 

No caso da determinação do alumínio, as amostras de águas de consumo que foram estudas 

permitiram obter resultados entre 6,13 µg/L e 124,23 µg/L de alumínio. 
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Na determinação do ácido cianúrico em águas de piscina obteve-se valores de concentração entre 

32,88 mg/L e 134,25 mg/L de ácido cianúrico. 

As amostras analisadas permitiram ter resultados entre 0,01 mg/L e 0,05 mg/L de amónio para de 

consumo humano. 

Na determinação de ferro analisou-se amostras de consumo humano e águas de processos 

indústrias. Obteve-se concentrações entre 21,36 µg/L e 126,07 µg/L de ferro para as águas de 

consumo humano e valores de concentração entre 371,19 µg/L e 524,71 µg/L de ferro. 

Tendo por base a atual Lei da Água, Decreto-Lei 152/2017 de 7 de dezembro, as amostras estudas 

no presente relatório encontram-se todas dentro dos valores paramétricos estabelecidos. 

Em termos pessoais, o estágio realizado na MicroChem revelou a oportunidade de desenvolver as 

minhas competências a nível laboratorial, adquirindo novos conhecimentos em diferentes áreas e 

permitindo alcançar desafios diários. Tudo isto deu origem a uma nova visão do mundo laboral, tendo 

em consideração o necessário rigor e organização de um laboratório. 

Dessa forma, acredito que no decorrer do estágio, além de ter conseguido atingir os objetivos 

propostos, tive a oportunidade de desenvolver habilidades interpessoais essenciais em contexto 

laboral. Pelo que considero que este estágio representou uma mais valia não só a nível académico 

e profissional, mas também a nível pessoal.  
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