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Resumo 

O presente projecto, desenvolvido no laboratório de química e toxicologia (centro do 

Porto) da unidade de água e solo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA, 

I.P), visou a validação dos métodos de determinação de sólidos suspensos totais (SST) e 

sólidos dissolvidos totais (SDT) em águas. Este projecto enquadrou-se nos objectivos de 

qualidade definidos pelo laboratório de química e toxicologia, particularmente a necessidade 

de acreditação dos referidos métodos de análise. 

Tendo como base a legislação Portuguesa, nomeadamente a ISO/IEC 17025, foram 

determinados os parâmetros de validação dos métodos de análise de SST e SDT, bem como 

efectuada uma avaliação da incerteza global associada aos respectivos resultados analíticos. 

Relativamente à determinação de SST, o limite de quantificação foi estabelecido em 5 

mg/L e os padrões de controlo em 25 e 50 mg/L. A exactidão e a precisão foram validadas, 

uma vez que se obteve um erro inferior a 10% e uma recuperação de padrões superior a 90%. 

A incerteza relativa calculada para este método ronda os 18%. 

 No método de determinação de SDT a viabilidade do método foi verificada através de 

duplicados cuja variação de massas é inferior a 5% e foram estabelecidas três gamas de 

trabalho. A incerteza relativa calculada para este método ronda os 12%. 

Os objectivos definidos para o projecto foram integralmente cumpridos, uma vez que 

ambos os parâmetros foram validados e acreditados, permitindo que a instituição eleve os 

seus padrões de qualidade. 

 

Palavras-Chave (Tema): Validação de métodos; Sólidos Suspensos Totais; Sólidos 

Dissolvidos Totais; Acreditação. 
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Abstract 

The current project, developed at the chemistry and toxicology laboratory (centre of 

Porto) of the water and soil unit at the 'Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge' 

(INSA, I.P), aims the validation of the analytical methods for total suspended solids (SST) and 

total dissolved solids (SDT) in water. This project fits into the objectives of quality defined by 

the chemistry and toxicology laboratory, particularly the need for accreditation of the 

referred methods of analysis.  

The parameters of validation were determined taking into account the Portuguese 

legislation, namely the ISO/IEC 17025, as well as the global uncertainty associated with the 

respective analytical results was evaluated.  

Concerning the SST method, the limit of quantification was 5 mg/L and the control 

standards were set to 25 and 50 mg/L. The accuracy and precision were inferior to 10%, 

expressed as coefficient of variation and superior to 90%, expressed as % of recovery, 

respectively. The relative uncertainty calculated for this method is 18%, on average. 

In the determination method of SDT the reliability was verified by means of 

duplicates, with coefficient of variation lower than 5%, and three work ranges were 

established. The relative uncertainty calculated for this method is around 12%. 

The objectives of this project were completely accomplished, being both methods 

validated and accredited, allowing the institution to raise its quality standards. 

 

Key-words (subject): Method validation; Total Suspended Solids; Total Dissolved 

Solids; Accreditation.
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m massa mg 

C concentração mg/L 

V volume ml 

T Temperatura ºC 

t tempo min 

   
   
   
   

Lista de Siglas 

INSA, I.P. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.  

SST Sólidos Suspensos Totais  

SDT 

LQ 

Sólidos Dissolvidos Totais 
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VMA Valor Máximo Admissível  
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projecto 

Um método de ensaio é um processo que envolve manipulações susceptíveis de 

acumulação de erros podendo, desta forma, alterar de forma significativa o valor do 

resultado final. É, por isso, de extrema importância que os laboratórios disponham de meios e 

critérios objectivos que comprovem que os métodos de ensaio que executam conduzem a 

resultados credíveis e adequados à qualidade pretendida. É por esta razão que a validação dos 

métodos é tão importante nos dias de hoje, uma vez que torna o método mais fiável e menos 

passível de erros, possibilita a validação dos resultados dos parâmetros efectuados e permite 

a sua posterior inclusão no processo de acreditação.  

A validação contribui para a normalização dos métodos que é efectuada com base em 

normas de ensaio ou documentos normativos equivalentes. Estas normas guiam na 

implementação do método e auxiliam a verificação das condições de execução, de forma a 

evidenciar a fiabilidade do próprio método e dos resultados obtidos. No entanto, acontece 

frequentemente e por variadas razões, que os procedimentos de cada laboratório não seguem 

na íntegra as normas existentes. Quando este facto ocorre, o laboratório cria um 

procedimento interno próprio que, embora não respeite as normas na sua totalidade, 

consegue igualmente comprovar a fiabilidade dos resultados, na maioria das vezes recorrendo 

à validação do método e à avaliação externa da qualidade. Este procedimento interno deve 

assegurar que as características de desempenho do método cumprem os requisitos mínimos 

que conferem fiabilidade aos resultados finais.  

O procedimento de validação varia e é adaptável a cada parâmetro e método de 

ensaio, uma vez que cada método exige o estudo de diferentes variáveis. Posto isto, é 

necessário realizar estudos de validação consistentes durante a implementação de cada 

método, ou sempre que ocorra uma alteração relevante do mesmo. O processo de validação 

pode incluir o estudo e conhecimento da gama de trabalho, da linearidade, da precisão, da 

exactidão, das incertezas, do limite de quantificação, do limite de detecção, da 

selectividade, da robustez, da sensibilidade e da validação do Software, quando aplicável. 

O objectivo do presente projecto consiste na validação dos métodos de determinação 

de SST e SDT em águas, com vista à sua acreditação da qualidade. Para tal foi necessário 

recorrer a diversas normas Portuguesas e documentos técnicos de forma a garantir o máximo 

rigor e cumprimento da legislação em vigor. Como tal, as principais normas utilizadas foram a 

norma em vigor referente à acreditação de laboratórios - ISO/IEC 17025, a norma Portuguesa 
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referente à determinação de sólidos suspensos totais em águas - NP EN 872 2000 [1] e os 

documentos presentes no Standard Methods [2][3], nomeadamente as técnicas referentes à 

metodologia de determinação de SST e SDT em águas. 

Para a validação do método de determinação dos Sólidos Suspensos Totais (SST) é 

necessário um estudo da precisão, exactidão, incertezas e limite de quantificação, enquanto 

para a validação do método de determinação dos Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) é somente 

necessário um estudo de duplicados das amostras e incertezas. 

Ao longo da presente exposição irão ser descritos todos os passos que envolveram a 

validação dos métodos de determinação de sólidos suspensos e dissolvidos em águas. 

 

1.2 Contributos do Trabalho 

A validação de métodos é sempre um trabalho moroso e de uma especificidade tal que 

requer dedicação e tempo exclusivos.  

Na realidade de um laboratório de análises de águas como o laboratório de química e 

toxicologia (centro do Porto) do INSA, I.P., cujo volume de trabalho é considerável, o tempo 

livre é um factor inexistente, pelo que este tipo de projectos se torna uma mais-valia 

indispensável para a valorização do laboratório e melhoramento dos procedimentos já 

existentes. 

No início deste projecto já existiam procedimentos laboratoriais implementados para a 

determinação de sólidos suspensos e dissolvidos totais, no entanto os métodos utilizados não 

estavam validados nem optimizados, e por conseguinte a sua acreditação não estava prevista 

a curto prazo. Com a realização deste projecto foi possível obter dados consistentes através 

dos estudos efectuados (limite de quantificação, precisão e exactidão e incertezas), estudar 

os métodos de forma concreta e objectiva, optimizá-los e validá-los tendo sempre em vista a 

sua futura acreditação. 

No final do projecto os métodos apresentados anteriormente foram submetidos à 

acreditação da qualidade, que foi desde sempre o objectivo primeiro deste trabalho, e que 

foi conseguido com sucesso. Actualmente estes dois parâmetros estão acreditados, 

implementados e introduzidos na rotina do laboratório. 
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1.3 Organização da Tese 

A presente tese inicia-se com uma introdução geral sobre o tema em foco e sobre o 

processo de validação necessário a cada um dos parâmetros e com os contributos que o 

presente projecto trouxe à instituição. 

De seguida, é abordado o estado da arte, que nos dá uma perspectiva sobre os 

requisitos necessários para a validação de um método, nomeadamente da norma ISO/IEC 

17025, e dos guias de validação de métodos, uma vez que não existe informação científica 

disponível que seja passível de ser mencionada. 

Ao longo do capítulo 3 são descritos os métodos em estudo, abordando toda a parte 

técnica e parte de registos necessária para o cumprimento do objectivo inicialmente 

proposto. 

O capítulo 4 foca os resultados obtidos e a sua discussão percorrendo sob a forma de 

subcapítulos todos os passos necessários à validação dos métodos de determinação de SST e 

SDT. 

No capítulo 5 encontram-se as conclusões, onde é possível ter uma ideia global do 

cumprimento dos objectivos inicialmente propostos. 

Seguidamente, no capítulo 6, é mencionada uma avaliação do trabalho realizado sendo 

abordados itens como os objectivos realizados, os trabalhos realizados além do proposto 

inicialmente e uma apreciação final de todo o projecto. 

Antes de enveredar pelos anexos, temos a última parte que diz respeito às referências 

bibliográficas.
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2 Estado da Arte 

Neste capítulo, depois de uma breve introdução sobre os métodos de análise em estudo, 

irão ser mencionados os requisitos que a acreditação que um método exige segundo a norma 

Portuguesa EN ISO/IEC 17025 2005. Irão ser também analisadas as normas Portuguesas e 

Internacionais que foram utilizadas neste estudo, nomeadamente a norma Portuguesa NP EN 

872 2000 [1] para a determinação se SST e o documento presente no Standard Methods, 21ª 

edição [2] para a determinação de SST e SDT. 

 

2.1 Introdução aos métodos de análise de determinação de SST e SDT 

em águas 

Sólidos são todos os materiais presentes na água e são classificados em sedimentáveis, 

em suspensão, colóides e dissolvidos, no entanto, na prática consideram-se somente dois 

tipos de sólidos: Os sólidos suspensos totais (SST) e os sólidos dissolvidos totais (SDT). 

Os sólidos suspensos totais correspondem à matéria em suspensão presente em águas 

naturais, de processo ou residuais. Como tal, para que possam ser quantificados terão de ser 

retirados da amostra em estudo através da utilização de um determinado método 

laboratorial, que no caso em estudo é a filtração. Uma vez filtrada a amostra, esta será 

submetida à evaporação em estufa a uma temperatura de 105 ºC, seguindo-se um processo de 

arrefecimento no exsicador. Este processo de aquecimento e arrefecimento repetir-se-á até 

que o peso registado seja constante. Uma vez atingido o peso constante o filtro com a 

amostra será novamente pesado e desta forma determinado o teor de SST presente naquela 

amostra por gravimetria. 

Os sólidos dissolvidos totais são uma expressão que combina substâncias orgânicas e 

substâncias inorgânicas de tamanho micrométrico que estão dissolvidas na água e que nem 

mesmo por filtração são removidas. Estas substâncias são maioritariamente minerais 

presentes na água que, após a filtração e obtenção de um peso constante, são determinadas 

pelo método gravimétrico. 

A presença de sólidos em águas de consumo humano, principalmente a presença de 

sólidos dissolvidos, pode provocar alterações do sabor da água além de intensificar os 

problemas associados à corrosão. Na saúde humana pode ter efeitos laxantes caso a 

concentração de sólidos dissolvidos seja superior a 2000 mg/L. 
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A legislação Portuguesa, de acordo com as directivas da União Europeia, define os 

parâmetros de qualidade da água destinada ao consumo humano através do Decreto-Lei 

nº 236/98.[13] Para cada um dos parâmetros que atestam a qualidade da água, a legislação 

estabelece dois valores paramétricos: VMR (Valor máximo recomendado) e VMA (Valor 

máximo admissível). 

 Com base no anexo VI do decreto acima mencionado, verifica-se que está definido um 

VMA de concentração de sólidos dissolvidos totais de 1500 mg/L para águas de consumo 

humano e a exigência de ausência de qualquer concentração como VMR para sólidos suspensos 

totais. [13] 

 

2.2 Requisitos para a acreditação de um método 

A acreditação da qualidade serve essencialmente para reconhecer as competências 

técnicas do laboratório na realização dos diversos métodos de ensaio. A Norma Portuguesa 

ISO/IEC 17025 é um documento que visa precisamente regulamentar e orientar a acreditação 

da qualidade, muito falada nos últimos tempos. [5] 

A competição entre laboratórios torna-se cada vez maior, exigindo cada vez mais 

qualidade no trabalho desenvolvido. Desta forma, a acreditação da qualidade é um objectivo 

extremamente necessário, levando os laboratórios a desenvolver estudos de validação de 

métodos com vista à acreditação dos seus parâmetros. 

Os estudos de validação, consoante o método a validar, podem incluir o estudo e 

conhecimento de diversos parâmetros, tais como, a gama de trabalho, a linearidade, a 

precisão, a exactidão, as incertezas, o limite de quantificação, o limite de detecção, a 

selectividade, a robustez, a sensibilidade e a validação do Software, se aplicável. 

A precisão pretende avaliar a dispersão de resultados entre ensaios independentes, 

repetidos sobre uma mesma amostra, amostras semelhantes ou padrões, em condições 

definidas, existindo duas medidas extremas para avaliar esta dispersão designadas por 

repetibilidade e reprodutibilidade.  

A concordância entre o resultado de um ensaio e o valor de referência aceite como 

convencionalmente verdadeiro designa-se por exactidão. 

O limite de quantificação (LQ) é um dos parâmetros estudados para a validação que 

corresponde à menor concentração medida a partir da qual é possível a quantificação do 

analito, com uma determinada precisão e exactidão, enquanto o limite de detecção (LD) 

corresponde ao teor mínimo medido, a partir do qual é possível detectar a presença do 

analito com uma certeza estatística razoável. Este limiar analítico corresponde à mais 
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pequena quantidade de substância a analisar que pode ser detectada numa amostra, mas não 

necessariamente quantificada como valor exacto. Uma leitura inferior ao LD não significa, 

obviamente, a ausência do analito a medir. Apenas se pode afirmar que, com uma 

probabilidade definida, a concentração do componente em causa será inferior a um certo 

valor. 

A gama de trabalho é definida consoante as concentrações das amostras. Normalmente 

existe a preocupação em definir gamas de trabalho para diferentes concentrações 

principalmente quando o método necessita de uma curva de calibração. Ao definir diferentes 

gamas de trabalho irão existir também diferentes curvas de calibração que melhor se 

adequam às concentrações esperadas nas amostras, para que os resultados sejam o mais 

rigorosos possíveis e não sejam obtidos por extrapolação. 

O estudo da linearidade é importante, uma vez que através da linearidade é possível 

verificar a “qualidade” da nossa curva e verificar o seu ajuste a uma recta linear do tipo 

y=m*x+b.  

O estudo e cálculo das incertezas associadas a um determinado método auxiliam na 

obtenção de resultados mais rigorosos e credíveis, uma vez que através deste estudo é 

possível avaliar os desvios inerentes a um determinado método de ensaio. 

A robustez pode ser definida como a sensibilidade do método perante as variações de 

factores presentes na rotina analítica do laboratório. 

Por sua vez, a sensibilidade pode ser definida como a variação da resposta de um 

instrumento de medição a dividir pela correspondente variação de estímulo, ou seja, o estudo 

da sensibilidade de um método consiste na verificação das alterações dos resultados 

consoante as variações exteriores. 

A selectividade de um método refere-se à extensão até à qual se pode determinar um 

analito específico na matriz da amostra, sem interferência dos outros componentes que a 

constituem. 

Para que esta acreditação ocorra os ensaios deverão ser realizados no laboratório onde 

decorrem os estudos de validação dos métodos. Estes estudos devem evidenciar registos que 

cumpram as características exigidas nas normas laboratoriais seleccionadas. [5] 

 

2.3 Validação de um método sem curva de calibração 

A validação de um método deverá ser baseada em estudos específicos consoante o tipo 

de avaliação que se trata, ou seja, pode avaliar-se um método de uma forma directa ou 

indirecta. Caso a avaliação seja indirecta é necessário um estudo de certas características, 
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tais como, o estudo da exactidão, precisão, limites de detecção e quantificação, incertezas, 

entre outros aspectos que se julguem importantes ou que sejam mencionados nas normas 

laboratoriais. Caso a avaliação seja indirecta, a forma de validação será efectuada por 

comparação inter-laboratorial, ou comparação com materiais e padrões normalizados ou 

ainda por comparação com métodos normalizados ou de referência [5]. 

Para que a validação dos métodos ocorra com o mínimo de interferências possível, é 

necessário que os equipamentos e materiais utilizados garantam o menor erro possível, de 

forma a possibilitar a obtenção de um resultado mais fiável e credível. 

No caso dos métodos de determinação de SST e SDT, os equipamentos utilizados que 

podem provocar alterações significativas nos resultados finais são a estufa e a balança 

analítica. Como tal, estes dois equipamentos deverão estar sujeitos a um processo interno de 

gestão e verificação da sua qualidade, sendo necessário, por isso, um plano de manutenção 

rigoroso que garanta o seu bom funcionamento. Este plano de manutenção deverá incluir a 

calibração dos equipamentos e verificação constante das suas incertezas associadas. [5] 

Em bibliografia científica existe alguma informação sobre validação de métodos com 

recta de calibração, no entanto os métodos em estudo não pressupõem este tipo de rectas, 

tornando a pesquisa de artigos científicos numa tarefa exigente, uma vez que a informação é 

bastante escassa. 

Desta forma, a pesquisa baseou-se em normas existentes, que até ao momento são os 

documentos mais científicos publicados sobre a validação deste tipo de métodos. Não foram 

igualmente encontrados em artigos ou publicações científicas de outros autores valores de 

incertezas ou mesmo de parâmetros de validação. 
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3 Descrição Técnica 

Este capítulo descreverá todos os materiais, equipamentos e procedimentos auxiliares 

associados e necessários à realização dos métodos em estudo. 

 

3.1 Reagentes 

No método de determinação de sólidos suspensos totais os reagentes utilizados foram 

água desionizada e o padrão de celulose microcristalina 500mg/L, Avicel R, PH-101, Fluka, 

BioChemika, lote 1276139. 

Para a determinação de sólidos dissolvidos totais os reagentes utilizados consistiram em 

diversas águas naturais e gaseificadas que se apresentam à venda no mercado devidamente 

rotuladas. 

 

3.2 Material e equipamento para a determinação de SST e SDT 

Para as determinações de ambos os métodos utilizaram-se uma estufa de marca Thermo 

Scientific, modelo Stabilitherm TM, uma balança analítica marca Kern, modelo 770 e uma 

bomba de vácuo de marca Millipore, além do material de vidro necessário, tal como pesa-

filtros, funil de Buchner, frasco Kitasato, gobelés, balões volumétricos e pipetas graduadas de 

diferentes volumes e um exsicador. Foi também utilizada uma pinça metálica e filtros de 

marca Whatman modelo 934-AH (de 55 mm de diâmetro) e de marca Macherey-Nagel, modelo 

MN GF-6 (de 47mm de diâmetro). Para a determinação de SDT utilizaram-se ainda cápsulas de 

vidro. 

 

3.3 Normas de SST e SDT 

Existem diversas normas laboratoriais através das quais os métodos são 

implementados, tornando-os métodos normalizados. Estas normas podem ser Portuguesas, 

Europeias ou Internacionais, e poderão ser escolhidas consoante o grau de exigência ou 

recursos que o laboratório pretende ou dispõe. 

Para a validação do método experimental de SST foram consideradas a norma 

Portuguesa NP EN 872 2000 [1] e o documento presente no Standard Methods, 21ª edição [2], 
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tendo sido seguida somente a norma Portuguesa (ambas apresentadas no anexo 1), enquanto 

que para a validação do método experimental de SDT foi considerado o documento presente 

na 21ª edição do Standard Methods [2], apresentado no anexo 2. 

 

3.4 Registos de SST e SDT 

 Os valores obtidos ao longo do estudo da metodologia de determinação de SST foram 

registados em folhas de registo internas criadas para o efeito, apresentadas no anexo 3, e os 

valores obtidos do estudo da metodologia de determinação de SDT foram registados em folhas 

de registo apresentadas no anexo 4. No entanto, e de forma a tentar informatizar todo o 

procedimento de registos, foram criadas folhas de registo e de cálculo em Excel para este 

processo. Todos os cálculos necessários estão sob a forma de fórmulas, sendo apenas 

necessário introduzir os valores resultantes das pesagens efectuadas. Os exemplos das folhas 

de Excel podem ser encontrados no anexo 5 para o método de determinação de SST e no 

anexo 6 para o método de determinação de SDT. 

Para a validação dos lotes de filtros necessária para a determinação de SST foi 

também criada uma folha de registos específica, apresentada no anexo 7, assim como os 

resultados desta validação.  

 

3.5 Padrões de controlo para a determinação de SST 

Para a determinação de SST é necessário comprovar o correcto funcionamento do 

método que está a ser utilizado, e para isso é necessário recorrer à utilização de padrões de 

controlo que devem ser utilizados sempre que existam amostras a ser analisadas. 

 Estes padrões situam-se numa gama de trabalho que varia entre uma concentração de 

5 mg/L e uma concentração de 500 mg/L, sendo que se optam por uns ou outros consoante os 

valores esperados nas amostras. Se uma amostra tiver uma concentração de sólidos de 

aproximadamente 70mg/L, os padrões de controlo que serão mais válidos são os de 

concentração de 50 mg/L ou de 100 mg/L, por exemplo. 

 Para o método foram considerados padrões de 5, 25, 50, 100, 250 e 500 mg/L, sendo 

que os padrões inferiores a 50 mg/L são efectuados a partir da solução de suspensão de 50 

mg/L, preparada diariamente a partir da solução de referência de concentração igual a 500 

mg/L. 
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3.6 Preparação de padrões para a determinação de SST 

Foram preparados padrões de diferentes concentrações com base no reagente mãe, que 

é o padrão de celulose microcristalina, 500 mg/L. A tabela 1 ilustra as quantidades de cada 

reagente que os diferentes padrões contêm. 

 

Tabela 1 – Preparação da solução de referência, LQ e padrões para a determinação de SST. 

Concentração Solução Referência (mg/L) Massa Reagente (g) Volume Água (mL) 

500 0,5 1000 

   Concentração do Limite Quantificação (mg/L) Massa Reagente (mg) Volume Água (mL) 

5 5 1000 

   Concentração do Padrão (mg/L) Volume Solução Referência (mL) Volume Água (mL) 

50 100 1000 

25 200 1000 

 

3.7 Selecção de amostras para a determinação de SDT 

Para a determinação de SDT as amostras (águas minerais naturais, incluindo águas 

naturais e artificialmente gaseificadas e águas de nascente) foram seleccionadas consoante o 

resíduo seco indicado no respectivo rótulo, de forma a obter três diferentes gamas de 

resultados: a gama alta, a gama média e a gama baixa. Na gama alta consideraram-se os 

valores superiores a 1000 mg/L, na gama média os valores situados entre 100 e 1000 mg/L e 

na gama baixa os valores inferiores a 100 mg/L.  
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4 Resultados e Discussão 

Primeiramente e antes de iniciar a apresentação dos resultados é relevante mencionar 

que no laboratório em estudo todos equipamentos utilizados estão sujeitos a um plano de 

manutenção rigoroso. Além deste plano, a balança analítica está ainda sujeita a um controlo 

diário, sendo registada a sua calibração em cartas de controlo criadas para a verificação de 

diferentes massas. São utilizados também materiais de referência, assim como reagentes 

devidamente certificados. Além do estudo das várias características acima mencionadas, o 

laboratório tem um plano de avaliação externa da qualidade. 

A avaliação externa da qualidade pode ser efectuada através de vários programas de 

análises de amostras, amostras essas que têm uma determinada concentração não revelada 

aos laboratórios participantes. Estas amostras são enviadas para os participantes do programa 

em datas específicas definidas anualmente. Os laboratórios participantes procedem às 

análises dos diferentes parâmetros requisitados enviando depois os resultados para esta 

entidade de avaliação. Após compilar todos os resultados dos vários laboratórios 

participantes, estas entidades emitem o resultado das análises efectuadas, revelando o valor 

real da concentração das amostras e dando possibilidade aos laboratórios participantes de 

testarem e verificarem a fiabilidade e rigor dos métodos utilizados. 

Para este projecto a avaliação externa da qualidade foi feita com base em amostras de 

dois programas diferentes: Aquacheck e Relacre. 

É importante mencionar que para a validação do método de determinação de SST, e 

com base na norma Portuguesa NP EN 872 2000 [1], é necessário proceder à validação dos lotes 

de filtros utilizados, determinar o limite de quantificação, determinar a precisão e a 

exactidão do método e efectuar o cálculo das incertezas associadas ao método, enquanto que 

para a validação do método de SDT, e com base no Standard Methods [3], é somente 

necessário proceder à verificação dos duplicados das amostras e ao cálculo das incertezas 

associadas ao método.  

 

4.1 Validação do lote de filtros para a determinação de SST 

Para que o procedimento de determinação de sólidos suspensos em água seja mais 

rápido, é necessário proceder à validação do lote de filtros que se está a utilizar. Para isso, e 

de acordo com a norma Portuguesa, é possível diminuir o tempo de realização dos ensaios se 
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os filtros forem validados, isto é, se a perda de massa através da lavagem dos mesmos não 

exceder os 0,3 mg/L, segundo a norma Portuguesa NP EN 872 2000 [1]. 

Para proceder a esta validação pesaram-se os filtros com os respectivos pesa-filtros 

antes da lavagem e registaram-se os valores. Após esta pesagem os filtros foram lavados 

através da filtração por vácuo com água desionizada e secos na estufa a 105º±2ºC. Depois de 

atingirem um peso constante, os filtros foram novamente pesados e os valores foram 

registados. Caso a diferença entre o valor inicial e o valor após lavagem fosse inferior a 0,3 

mg por filtro, pelo menos em 3 filtros, o lote de filtros considerar-se-ia automaticamente 

validado, não sendo mais necessário proceder à lavagem dos mesmos nos ensaios posteriores. 

Esta validação permite uma economia de tempo de aproximadamente 7 horas na realização 

deste ensaio, uma vez que deixa de ser necessário colocar os filtros na estufa e levá-los a 

peso constante.  

Este procedimento foi efectuado em três diferentes lotes de filtros, sendo que um 

desses lotes, de uma marca diferente da usual, não cumpriu os parâmetros de validação. 

Neste caso optou-se por utilizar estes filtros noutros ensaios em que não seja necessária esta 

rigidez de valores, como, por exemplo, na determinação dos sólidos dissolvidos totais. 

A figura 1 representa a perda de massa de cada um dos lotes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Gráfico representativo da perda de massa na validação dos três diferentes lotes de filtros. 

 

A rigidez de valores imposta pela norma Portuguesa torna esta validação num processo 

moroso, uma vez que os erros associados aos equipamentos utilizados, nomeadamente a 
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balança analítica, são superiores aos 0,3 mg exigidos para a perda de massa dos filtros. Este 

erro pode também estar relacionado com o facto de o filtro ser pesado dentro de um material 

de vidro próprio (pesa-filtros) que tem uma massa significativa. Neste caso, quanto maior é a 

massa total (pesa-filtros + filtros) maior é o erro da balança associado, logo maior é o erro 

associado a esta validação. 

 

4.2 Definição do limite de quantificação para a determinação de SST 

 O limite de quantificação (LQ) é o valor mínimo que é possível obter na realização de 

qualquer método. Para se obter este valor foi necessário estudar uma gama de valores e 

verificar qual a que apresenta melhores resultados. 

Este estudo teve início com o padrão de concentração de 3 mg/L, mas como os 

resultados não cumpriram as regras de validação inicialmente estipuladas, ou seja, o 

coeficiente de variação foi superior a 10%, o padrão foi alterado para uma concentração de 4 

mg/L. Com este novo padrão também não se obtiveram resultados dentro do estipulado, pelo 

que se alterou para uma concentração de padrão de 5 mg/L. Com este novo padrão os 

resultados obtidos cumpriram os critérios para a validação, estabelecendo-se assim o limite 

de quantificação deste parâmetro. A tabela 2 ilustra o resultado deste estudo, 

nomeadamente o coeficiente de variação apresentado em percentagem, a média obtida com 

base nas amostras analisadas para cada concentração e o respectivo desvio padrão. No anexo 

9 estão todos os registos tomados em consideração para esta determinação e quantificação. 

 

Tabela 2 - Resumo da definição do limite de quantificação para a determinação de SST. 

Concentração 
(mg/L) 

Nº Ensaios 
SST (média 
em mg/L) 

SST (desvio padrão 
em mg/L) 

CV (%) 

3 21 2,6005 0,3158 12,14 

4 11 4,0755 0,6108 14,99 

5 18 4,6256 0,3356 7,25 

 

4.3 Avaliação da precisão para a determinação de SST 

Foi efectuado um estudo de precisão ao nível do limite de quantificação escolhido 

(padrão de 5 mg/L), assim como dos padrões de controlo com uma concentração de 25 mg/L 

e 50 mg/L. O resultado deste estudo foi concordante, uma vez que a precisão de todos os 

padrões apresentou um erro inferior a 10%, condição necessária à validação. A conclusão 

deste estudo pode ser observado através da tabela 3, que apresenta igualmente os valores 
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das médias das concentrações obtidas em todas as amostras efectuadas, assim como o 

respectivo desvio padrão. As tabelas com os resultados estão apresentadas no anexo 9. 

 

Tabela 3 - Resumo da avaliação da precisão para os padrões de controlo na determinação de SST. 

 

 

 

 

4.4 Avaliação da exactidão para a determinação de SST 

Foi também efectuado um estudo da exactidão para o método de determinação de SST 

para padrões de 5, 25 e 50 mg/L. Para que este estudo pudesse ser considerado válido o erro 

relativo teria de ser inferior a 10% para todos os padrões em estudo. Assim sendo, como se 

pode observar pela tabela 4, o estudo da exactidão foi validado, sendo que os registos estão 

apresentados no anexo 9. 

 

Tabela 4 - Resumo da avaliação da exactidão para os padrões de controlo na determinação de SST. 

Concentração 
(mg/L) 

Nº Ensaios Erro Relativo (%) 

5 18 7,49 

25 11 2,55 

50 11 2,56 

 

Foi efectuado também um estudo da recuperação dos padrões utilizados para a 

avaliação da precisão e exactidão. Com este estudo verificou-se que a recuperação dos 

padrões foi sempre muito boa (superior a 85%), sendo que quanto maior é a concentração do 

padrão, melhor é a recuperação obtida. A tabela 5 ilustra o valor da recuperação média de 

cada um dos padrões utilizados. 

 

Tabela 5 - Resumo da avaliação da recuperação para os padrões de controlo na determinação de SST. 

 

 

 

 

Concentração 
(mg/L) 

Nº Ensaios 
SST (média 
em mg/L) 

SST (desvio padrão 
em mg/L) 

CV (%) 

5 18 4,6256 0,3356 7,25 

25 11 24,3636 0,4296 1,76 

50 11 48,7182 0,6096 1,25 

Concentração 
(mg/L) 

Nº Ensaios 
Recuperação Média 

(%) 

5 18 92,51 

25 11 97,45 

50 11 97,44 
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4.5 Avaliação dos duplicados para a determinação de SDT 

Para a determinação de SDT não é exigido o cálculo da precisão nem da exactidão do 

método, uma vez que não se utiliza um padrão específico que serviria de base para os 

cálculos. Desta forma, e com base no documento presente no Standard Methods [3], verifica-

se que para a validação do método só é exigida a validação dos duplicados das amostras. Para 

esta determinação os duplicados têm de obedecer a uma variação máxima de 5% do valor da 

sua massa. Somente quando é verificada esta condição é que os duplicados poderão ser 

aceites, e por conseguinte a precisão do método verificada. 

 

4.6 Definição da gama de trabalho na determinação de SDT 

Como já foi colocado, para a validação do método de determinação de SDT só é 

necessário ter em consideração a verificação dos duplicados das amostras, no entanto, ao 

longo do estudo dos duplicados verificou-se que existe um volume mínimo de detecção de 

SDT, ou seja, consoante a quantidade de sólidos dissolvidos presente na amostra, existe um 

volume óptimo de amostra a processar, por exemplo, o volume mínimo para a análise de uma 

amostra da gama baixa, de concentração compreendida entre 50 e 100 mg/L, deverá ser de 

500 ml. 

A tabela 6 ilustra a relação estudada entre a gama, as concentrações e os volumes de 

amostra óptimos. 

 

Tabela 6 - Relação entre concentração e volume de amostra para determinação de SDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma validaram-se três diferentes gamas de trabalho, o que auxilia o trabalho 

futuro do laboratório devido às concentrações heterogéneas das amostras recebidas. 

Gama Concentração (mg/L) Volume Amostra (mL) 

Baixa 
≤ 50 1000 

Entre 50 e100 500 

Média 

Entre 100 e 250 250 

Entre 250 e 500 100 

Entre 500 e 1000 100 ou 50 

Alta ≥ 1000 50 ou 25 
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Como a realização de duplicados é o único controlo existente ao longo da sessão de 

trabalho torna-se importante efectuar pelo menos um duplicado das amostras, principalmente 

quando existe somente uma amostra para analisar. 

Todos os valores obtidos ao longo do estudo foram registados nas folhas de registo 

interno que estão apresentadas no anexo 4 e 6. 

 

4.7 Avaliação das incertezas na determinação de SST e SDT 

O cálculo das incertezas de um método tem uma importância relevante, uma vez que 

nos indica o grau de dúvida inerente ao processo em causa. 

Para ambos os métodos foi calculada a incerteza combinada, expandida e relativa e a 

incerteza associada à precisão do método de ensaio e às análises provenientes da avaliação 

externa da qualidade. Os valores obtidos estão apresentados na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Resumo da avaliação das incertezas na determinação de SST e SDT. 

Parâmetro 
Incertezas Associadas (mg/L) Incerteza (%) 

Precisão Método Exactidão Método Combinada Expandida Relativa 

SST 0,0565 0,0920 0,0920 0,1840 18,40 

SDT 0,0587 0,0204 0,0621 0,1242 12,42 

 

A incerteza associada à precisão do método foi calculada com base nas amplitudes 

médias e respectivos erros relativos dos duplicados das amostras. A equação de cálculo 

consiste na razão entre a média dos erros relativos de cada duplicado e um factor que 

depende do número de duplicados obtidos de uma mesma amostra. Este factor está tabelado 

e, no caso dos ensaios efectuados, toma o valor de 1,128, uma vez que foram efectuados dois 

duplicados de uma mesma amostra. Caso se efectuassem três ensaios de uma mesma amostra 

o factor tomaria o valor de 1,693, conforme indicado no apêndice 8 do Guia da Nordteste. [14] 

As incertezas apresentadas associadas à exactidão do método foram calculadas com 

base nas amostras enviadas pelas entidades avaliadoras externas ao laboratório, Aquacheck e 

Relacre, que fazem parte do programa de avaliação externa no qual o laboratório participa. 

Como foi mencionado anteriormente, o laboratório de química e toxicologia do INSA, I.P. é 

um dos participantes nestes programas de avaliação externa, cujo universo de participantes 

varia consoante o parâmetro a analisar. Para a avaliação de SDT o universo de participantes é 

superior a 35 laboratórios enquanto que para a avaliação de SST é superior a 110 laboratórios. 

Estas incertezas foram calculadas através do quadrado da razão entre o desvio padrão 
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calculado com base na recuperação das amostras e a raiz quadrada do número de ensaios 

inter-laboratoriais considerados. Este tipo de incertezas é normalmente tomado como a 

incerteza da exactidão do método, tal como também existe a incerteza associada à precisão 

do método. Estas incertezas são utilizadas posteriormente para o cálculo das restantes 

incertezas apresentadas na tabela 7. 

A incerteza combinada traduz uma combinação entre a incerteza da precisão e a 

incerteza da exactidão e é calculada através da raiz quadrada da soma quadrática de cada 

uma das incertezas mencionadas (precisão e exactidão). 

A incerteza expandida é calculada com base no valor da incerteza combinada e na 

quantidade de ensaios experimentais considerados para o cálculo. Como se utilizaram mais de 

6 ensaios (já considerado um número significativo de ensaios) o valor da incerteza expandida 

é obtido multiplicando ao valor da incerteza combinada um factor de expansão cujo valor é 2. 

Este valor advém da consideração de um intervalo de confiança de 95%. 

A incerteza relativa é expressa em termos percentuais com base no valor da incerteza 

expandida. Pode dizer-se que quanto menor for a incerteza relativa, melhor será a qualidade 

do método. Com o conhecimento desta incerteza é possível apresentar os resultados do teor 

de SST e SDT das amostras da forma ilustrada nas tabelas 8 e 9. 

O cálculo das incertezas acima descritas, para ambos os métodos, está apresentado no 

anexo 10 e 11. 

 

Tabela 8 – Apresentação dos resultados referentes ao teor de SST considerando as incertezas. 

 

 

 

 

 

Tabela 9 – Apresentação dos resultados referentes ao teor de SDT considerando as incertezas. 

Resultado (mg/L) ± Incerteza 

20 ± 2 

200 ± 25 

600 ± 75 

800 ± 99 

 

Resultado (mg/L) ± Incerteza 

20 + 4 

200 + 37 

600 + 110 

800 + 147 
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4.8 Procedimentos Internos para a determinação de SST e SDT 

No final de cada validação é necessária a elaboração de um procedimento interno que 

estabeleça os passos a seguir para a execução dos métodos, assim como todos os materiais e 

reagentes que deverão ser utilizados com a respectiva descrição de como deverão ser 

utilizados. Como tal, após a conclusão dos estudos considerados elementares para a validação 

destes métodos, foram elaborados procedimentos internos com base nos documentos 

apresentados no ponto 3.3 do capítulo 3 deste documento. O procedimento interno referente 

à determinação de SST está apresentado no anexo 12 e o procedimento interno referente à 

determinação de SDT está representado no anexo 13. 
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5 Conclusões 

Do estudo efectuado pode-se concluir que a validação destes métodos foi de uma 

dificuldade e duração elevadas, uma vez que se trabalha sempre com grandezas na ordem dos 

miligramas, e qualquer erro, por mais pequeno que seja, afecta imediatamente o resultado 

final, tornando-o muitas vezes inviável de aceitação. Estes erros podem não estar 

exclusivamente relacionados com a técnica, mas também com erros associados aos 

equipamentos utilizados. 

Os estudos de validação dos métodos para a determinação de SST e SDT encontram-se 

finalizados.  

No método de determinação de SST o limite de quantificação foi estabelecido em 5 mg/L 

e os padrões de controlo em 25 e 50 mg/L. Para este método, tanto a exactidão quanto a 

precisão foram validadas, uma vez que se obteve um erro inferior a 10% e uma recuperação 

de padrões superior a 90%. A incerteza relativa calculada para este método ronda os 18%, e 

como tal aceitável. 

 No método de determinação de SDT a viabilidade foi analisada através de duplicados 

cuja variação de massas é inferior a 5% e foram estabelecidas três gamas de trabalho a serem 

utilizadas consoante a concentração de sólidos dissolvidos esperada em cada amostra. A 

incerteza relativa calculada para este método ronda os 12%, e como tal aceitável. 

No final deste projecto o controlo interno associado à validação destes métodos ingressou 

na rotina laboratorial e a sua acreditação foi conseguida segundo a norma Portuguesa 

NP_EN_ISO/IEC 17025:2005. Neste momento estes são mais dois parâmetros que o laboratório 

tem acreditados, dando cumprimento à proposição inicial deste projecto no que se refere a 

estes métodos.  
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objectivos Realizados 

O objectivo inicialmente proposto, que se prende com a validação dos métodos para a 

acreditação da qualidade, foi cumprido integralmente, uma vez que neste momento ambos os 

métodos já se encontram validados e acreditados. 

 

6.2 Outros Trabalhos Realizados 

Além do trabalho inicialmente proposto foi efectuado um estudo económico relativo a 

cada um dos métodos, de forma a verificar a sua sustentabilidade económica e averiguar até 

que ponto compensa o investimento face ao número de amostras analisadas neste laboratório 

durante um ano civil. 

Foi ainda iniciado o estudo para a validação do método da determinação de Azoto 

Kjeldahl em águas residuais. 

 

6.3 Limitações e Trabalho Futuro 

Não existe qualquer tipo de limitação no desenvolvimento destes métodos. A única 

chamada de atenção prende-se com o lote de filtros a utilizar na determinação de sólidos 

suspensos totais. De forma a evitar que os filtros possam não ser validados, é de ter em 

consideração o pedido de caixas do mesmo lote, aquando da sua compra, uma vez que assim 

só será necessário efectuar uma única validação. 

 

6.4 Apreciação final 

O trabalho desenvolvido teve uma importância absolutamente relevante para a 

instituição, uma vez que a acreditação destes dois parâmetros veio aumentar a qualidade da 

mesma.  

Todo o projecto decorreu com normalidade, tendo sido possível ainda efectuar um 

estudo económico que envolve os dois métodos apresentados e iniciar o processo de validação 

de um outro parâmetro (Azoto Kjeldahl).  

Na minha opinião este projecto foi uma mais-valia para a instituição que viu, desta 

forma, acreditados mais dois parâmetros de relevância significativa. 
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Norma Portuguesa para a determinação de SST. 
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Documento normativo para a determinação de SST. 
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Anexo 2  

Documento normativo para a determinação de SDT. 
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Anexo 3  

Folha interna para o registo dos valores do padrão de controlo na determinação de SST. 
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Folha interna para o registo dos valores do limite de quantificação na determinação de SST. 
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Folha interna de registo dos valores das taras dos pesa-filtros na determinação de SST. 
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Anexo 4  

Folha interna para o registo dos valores das amostras na determinação de SDT. 
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Folha interna com o registo dos valores das amostras na determinação de SDT. 
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Anexo 5  

Folha de cálculo criada para o registo do LQ na determinação de SST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folha de cálculo criada para o registo dos valores das amostras. 
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Anexo 6  

Folha de cálculo criada para o registo de amostras de SDT. 
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Anexo 7  

Folha interna criada para o registo da validação do lote de filtros na determinação de SST. 
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Folha interna de validação dos filtros Whatman - Lote F1670873, na determinação de SST. 
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Folha interna de validação dos filtros Whatman - Lote J11374650, na determinação de SST. 
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Folha interna de validação dos filtros Macherey-Nagel - Lote 4160047/080306, na 

determinação de SST. 
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Anexo 8  

Folha interna criada para o registo dos valores para determinação do limite de quantificação 

na determinação de SST. 
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Folha interna criada para o registo dos valores para determinação do limite de quantificação 

na determinação de SST. 
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Folha interna criada para o registo dos valores para determinação do limite de quantificação, 

na determinação de SST. 
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Anexo 9  

Estudo do limite de quantificação de SST considerando os padrões de 3 e 4 mg/L. 
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Estudo da precisão e exactidão do limite de quantificação e padrões de controlo na 

determinação de SST. 
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Anexo 10  

Folha de cálculo das incertezas na determinação de SST. 
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Anexo 11  

Folha de cálculo das incertezas na determinação de SDT. 
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Anexo 12  

Procedimento interno para a determinação de SST. 
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Anexo 13  

Procedimento interno para a determinação de SDT. 
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