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Método de análise Considerações sobre os resultados

Testes 

ecotoxicológicos/ 

ABNT

Podem ser realizados testes agudos e/ou crônicos. O tipo de organismo a ser utilizado no teste vai variar em função

da matriz (água, sedimento ou efluente) e do ambiente da qual a amostra foi obtida (de água doce ou

salobra/salina). Assim por exemplo, a seleção do anfípoda para realização de ensaios de toxicidade aguda em

sedimentos poderá ser Tiburonella viscana ou Leptocheirus plumulosus (para sedimentos estuarinos e marinhos) e

Hyalella azteca (para sedimentos de água doce). Como organismos-teste de toxicidade crônica, ouriço-do-mar pode

ser utilizado para amostras salinas/salobras (sedimento, água, efluente) enquanto que Ceriodaphnia dubia e peixes

podem ser utilizados para amostras de água doce (água, efluente). Outros organismos poderão ser utilizados em

função do objetivo do estudo é fundamental que os organismos-teste estejam referenciados em ABNT. Ajustes de

salinidade poderão ser necessários antes do teste. Interferentes comuns aos testes como pH, oxigênio dissolvido,

temperatura e amônia não ionizável devem ser determinados.

Para o ensaio crônico com Ceriodaphnia as informações prévias do histórico de toxicidade do local avaliado pode contribuir para uma 

condução mais assertiva do ensaio frente a preservação da amostra e curvas de concentração. Como regra o ideal é não usar o congelamento 

para preservar as amostras e iniciar o teste em 36hs (Efluentes) e 48hs (Águas). Um teste padrão inicia-se com 05 concentrações (100%, 50%, 

25%, 12,5% e 6,25%) porém se o CENO ou CEO se encontrar menor que esta curva demandará uma nova curva de concentrações e a opção 

sera conduzida na aliquota congelada, assim um alinhamento prévio caso se tenha um nível de toxicidade esperada ou o histórico pode 

contribuir para uma primeira curva já assertiva ao projeto.

Testes mutagênicos

O mais comum em amostras ambientais é o teste de Ames (com Salmonella typhimurium). As linhagens mais

comumente utilizadas da Salmonella Typhimurium são as cepas TA98 e TA100 na ausência e presença de ativação

metabólica, para amostras líquidas ou sólidas, pois são eficientes na detecção de um grande número de mutágenos.

Amostras líquidas (água tratada, água bruta e efluente) devem ser analisadas com 5 concentrações: 12,5, 25,50, 100

e 200 mL equivalente/placa, e amostras sólidas (lodo, solo e sedimento) com 6 concentrações: 10, 25, 50, 100,250 e

500 mg equivalente/placa. O teste é realizado pelo método de incorporação direta e os resultados são submetidos à

análise de variância (ANOVA). A amostra e considerada positiva quando apresentar resultado do ANOVA significativo

(p<0,05); razão de Mutagenicidade (RM) igual ou superior a 2 e efeito dose-resposta significativamente positivo

(p<0,05). Caso o ANOVA e o efeito dose-resposta sejam significativos mas o RM esteja abaixo dos critérios, o

resultado será considerado como indício de Mutagenicidade. A análise então é repetida no mesmo intervalo de

concentração porém alterando para o método de pré-incubação, se o resultado se repetir será considerado positivo.

A extração é uma etapa crítica para os resultados finais. Assim, tanto a extração como a linhagem para o teste devem ser, sempre que 

possível, previamente definidas em conjunto com o órgão ambiental. 

Mercúrio

A digestão da amostra para mercúrio deve ser feita em sistema fechado, não sendo aplicável, portanto, os métodos 

US EPA 3005A, 3010A (amostras aquosas) e 3050B (amostras sólidas) ou similares. O método US EPA 3200 permite a 

separação das formas deste elemento em mercúrio orgânico extratável (metil e dimetilmercúrio), mercúrio 

inorgânico extratável (sais de mercúrio), mercúrio semimóvel (Hg
0
 e como amálgama), mercúrio imóvel (cloreto de 

Hg(I) e sulfeto de Hg). A determinação de mercúrio pode ser feita por CV AAS (espectrometria de absorção atômica 

com geração de vapor frio - US EPA 7470A, US EPA 7471B, US EPA 7473), voltametria de redissolução anódica (US 

EPA 7472), CV AFS (fluorescência - USEPA 7474, USEPA 1631E).

As técnicas mais aplicadas em laboratório são CV AAS e CV AFS. Observar que cloreto interfere na análise por CV AAS (espectrometria de 

absorção atômica com geração de vapor frio). Neste método, há oxidação do cloreto a cloro, o qual absorve no mesmo comprimento de onda 

do Hg. Para amostras salinas e salobras, o laboratório deve assegurar que, caso este método seja utilizado, que o cloro será eliminado antes 

da última etapa do processo analítico, envolvendo a redução do Hg2+ a Hg0 . Destaca-se que a determinação por CV AFS (ou EFA GVF) 

(fluorescência) não está susceptível a esta interferência.

Metais por ICP/OES 

(ou PIA/EEO)

Em ICP/OES (plasma indutivamente acoplado/espectrometria de emissão ótica), pode haver interferência de um 

elemento (em particular, os macrolementos como Al, Ca e Mg) no comprimento de onda do outro, como, por 

exemplo, ferro pode interferir na análise de cádmio. O laboratório deve realizar estudo de interferência 

interelementar e aplicá-lo no cálculo de concentração das amostras assim como considerar padrão 

interno/surrogate para validação da corrida. Há restrições de quantificação em águas salobras/salinas e de 

atendimento a baixos LQs. Quando há necessidade de detectabilidade melhor, recomenda-se análise por ICP-MS.

Verificar se:

(i) o resultado da fração total é maior ou igual a fração dissolvida, respeitando a incerteza do método; 

(ii) se há resultados não condizentes com o histórico da área; 

(iii) se há resultados de metais incomuns de serem quantificados acima do LQ e que podem ser consequência de falsos positivos produzidos 

pela falta de estudo interelementar.

Ânions por 

cromatografia iônica

Amostras com alta condutividade (como águas subterrâneas com alto teor de sólidos dissolvidos, águas superficiais

salobras e salinas) interferem, gerando a necessidade de alta diluição da amostra, o que pode levar a obter LQs

muitas vezes incompatíveis com os valores orientadores ou padrões de qualidade. Tratamentos prévios das

amostras, como uso de cartucho de Ag, por exemplo, podem auxiliar na redução da interferência. Para águas salinas

existem outras opções de método para os ânions, como eletrodo seletivo para fluoreto, redução em coluna de

cádmio para nitrato, colorimetria para nitrito, turbidimetria para Sulfato. Para Nitrato e Nitrito ainda existe a

possibilidade de cromatografia com detector UV e não condutividade. É recomendável utilização de DCA como

surrogate.

Verificar se: 

(i) o LQ reportado é compatível com a legislação de referência;

(ii) se há resultados não condizentes com o histórico da área.
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TPH por GC_FID

 (ou HTP por CG-DIC) 

TPH é geralmente determinado por GC-FID (cromatógrafo a gás com detector de ionização por chama), por 

variações no método que envolvem faixas de concentração e formas de quantificação diferentes. O método mais 

adequado é em função do modelo conceitual do projeto. A calibração deve ser feita com padrões rastreáveis e a 

confirmação do produto com os disponíveis no mercado. A seleção do método depende do objetivo do trabalho, 

podendo ser: TPH total, TPH-FP, TPH-GRO, TPH-ORO, TPH fracionado.

Esta análise envolve a extração de todos os compostos orgânicos presentes na amostra (compostos-alvo e não alvo) com solvente e posterior 

análise cromatográfica. Os compostos-alvo são aqueles de interesse, ou seja, os de origem petrogênica, os compostos não-alvo são aqueles 

que são quantificados pelo método como sendo TPH mas não são os de interesse, como os de origem biogênica. Embora este método seja o 

mais largamente empregado para determinação de TPH, a própria USEPA descreve, dentro do método (8015) que “o detector de ionização 

por chama (FID) é um detector não seletivo. Há um potencial para muitos compostos não-alvo presentes na amostra interferirem nesta 

análise. ” Assim, os métodos baseados em GC-FID podem superestimar as concentrações de TPH devido à detecção de compostos não 

petrogênicos, já que não separam perfeitamente os hidrocarbonetos do petróleo de material biogênico (óleos e graxas oriundos de restos de 

plantas são muitas vezes extraídos e quantificados por GC-FID como TPH). Resultados de MCNR, pristano, e fitano podem auxiliar na 

interpretação dos resutados assim como a análise conjunta de outros ensaios, como BTXE (benzeno, tolueno, xilenos e etilbenzeno) e HPA. 

Atualmente há o TPH classificado como TRH e EPH que pode ajudar nas questões de interferentes biogênicos.

Dioxinas e Furanos

As PCDD/Fs apresentam uma estrutura predominantemente apoIar, sendo insolúveis em água e bastantes solúveis 

em solventes orgânicos  poIares ou de baixa polaridade, como nonano, benzeno e tolueno. As metodologias de 

análise das PCDD/Fs são compostas, em geral, das etapas de: extração, limpeza do extrato (clean up) e análise por 

cromatografia gasosa (CG). A análise  com detectores por espectrômetros de massas de alta resolução (HRMS) são 

recomendados pois fornecem, além de informações estruturais, a massa molecular exata, auxiliando na identificação 

e confirmação dos analitos. Também para alcançar os baixos LQs requeridos pelas referências utilizadas em estudos 

ambientais, requer-se a aplicação de GC/HRMS. 

É importante observar que os congêneres de dioxinas e furanos possuem toxicidades diferentes, sendo a dioxina 2,3,7,8-TCDD o composto 

mais tóxico,. Para acessar a toxicidade global destes compostos, as concentrações de dioxinas e furanos são geralmente convertidas em 

unidades de equivalentes de toxicidade (i-TEQ). Esta conversão é feita multiplicando a concentração de cada congênere pelo seu i-TEQ, que 

converte a uma concentração equivalente estimada da 2,3,7,8-TCDD (usada como referência).  Os valores de i-TEQ podem ser consultados na  

WHO - World Health Organization e  NATO - North American Treaty Organization.

A US EPA utiliza como referência os i-TEQs definidos pela NATO, conforme recomendado pela CDWG - Chlorinated Dioxins Workgroup, da US 

EPA e CDC- Center for Disease Control (US EPA, 2007). Já CETESB, conforme descrito na DD 256/16, utiliza a WHO-TEQ como referência. Desta 

forma, é importante que o laboratório apresente o resultado de i_TEQ total e a referência utilizada neste cálculo.

GC-MS (cromatografia a gás com espectrometria de massas) pode não permitir alcançar os baixos LQs requeridos

para pesticidas por algumas legislações e não permite a separação cromatográfica de cada um dos 7 PCB exigidos

em alguns estudos (ocorre coeluição). Assim, CG-DCE (cromatografia a gás com detector de captura de elétrons)

pode ser a técnica mais recomendada nestes casos. Para PCB dioxin like só é possível atingir baixos LQs por

GC/HRMS (alta resolução). Tanto na determinação por GCMS quanto por ECD pode ocorrer Breakdown (conversão

em outro composto) dos  compostos DDT e Endrin.

Como GC-ECD se trata de técnica sujeita a interferência de compostos que eluem no mesmo tempo de retenção do

analito-alvo, a análise deve ser confirmada com dupla coluna cromatográfica, cada uma com características distintas.

Ainda, amostras com alto teor de enxofre, comum na matriz sedimento, pode interferir, sendo necessário realizar

clean-up  com cobre.

CrVI 

A análise de cromoVI em matriz solidas e líquidas geralmente é feita por espectrofotometria de UV-VIS, empregando-

se difenilcarbazida. Em água, pode ser determinada a fração total e dissolvida. Neste último caso, filtra-se a amostra 

em campo, adiciona-se uma solução tampão e posteriormente base enquanto que, para cromo VI total, adiciona-se, 

em campo, tampão e base na amostra não filtrada. Cromatografia iônica pode gerar LQs mais baixos. Para as 

amostras sólidas, é possível a determinação do CrVI total com digestão alcalina, sendo que a determinação pode ser 

feita por ICP. Turbidez pode ser um interferente na análise de cromo VI.

Na matriz líquida, o resultado deve ser menor ou igual que todas as formas de cromo. Na matriz sólida, deve ser menor ou igual ao cromo 

total (caso a determinação de CrVI tenha sido feita após digestão alcalina), respeitando a incerteza do método.

Fósforo (diversas 

formas e métodos)

Cromatografia de íons permite apenas a determinação de ortofosfato solúvel. Para a determinação de fosfato total,

requer-se digestão prévia e análise por espectrofotometria de UV/VIS. Fósforo total também pode ser determinado

por ICP.

Embora o fósforo seja um ametal, pode ser determinado pela mesma metodologia de metais (ICP). Verificar se o resultado da fração total é

maior ou igual a fração dissolvida. Caso tenham sido determinadas outras formas de fósforo, por espectrofotometria de UV-VIS e/ou

cromatografia de íons, verificar se a soma destas não ultrapassa a concentração do fósforo total. Importante laboratório deixar claro a forma

de expressão do resultado (PO4 ou P-PO4).

Nitrogênio amoniacal

Nitrogênio amoniacal pode ser determinado por eletrodo seletivo, método titulométrico, espectrofotomético, 

cromatografia de íons e FIAS. As amostras de efluentes, devido às interferências, devem preferencialmente ser 

analisadas por técnica de eletrodo seletivo com adição padrão, ou ser previamente destilada. 

As metodologias analíticas só permitem a determinação de nitrogênio amoniacal, o qual refere-se à soma de amônia não-ionizável (NH3) e o

cátion amônio (NH4+). Amônia pode ser calculada a partir do equilíbrio químico entre as espécies e dos dados de pH e temperatura.

Pesticidas 

organoclorados e 

PCBs 

O número de compostos PCBs a serem analisados varia de acordo com o modelo conceitual do projeto. Para os casos da lista das sete 

bifenilas, devem ser determinadas PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 e 180. A concentração de PCB totais, neste caso, será feita a partir da soma 

destas sete bifenilas. Quando todos os compostos PCB apresentarem resultados abaixo do limite de quantificação, recomenda-se que o LQ 

dos PCBs totais seja a somatória de todos os LQs. A Resolução CONAMA 357/05 não deixa claro os PCBs a serem considerados. O laboratório 

deve considerar os 7 congeneres comuns em amostras ambientais. Visando alcançar os baixos padrões de qualidade, solicitar ao laboratório 

para realizar pesquisa entre estes 7 congêneres e reportar o resultado do que foi quantificado ou do LQ de um deles, quando não houver 

quantificação.
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Hidrocarbonetos 

aromáticos

Para atender aos padrões de qualidade de  corpos d´agua de classe especial para PAHs, pode ser requerido maior 

volume de amostra e análise em modo SIM (Monitoramento de íon selecionado); o modo SCAN pode não propiciar 

os limites desejáveis para o projeto. No caso do naftaleno, este pode ser determinado também na listagem dos VOC, 

não passando, portanto, pela etapa de extração com solvente, sendo esta a corrida mais recomendada para o caso. 

A análise pelo método EPA 8015 pode levar a alguns falsos positivos dos compostos, visto a pouca seletividade do 

detector de inonização de chama (FID). Recomendável uso de espectrometria de massas (EPA 8260 ou 8270), ou EPA 

8021 (para BTXE), que usa detector de foto ionização (PID), mais seletivo a aromáticos de baixo peso molecular.

Quando a amostra é analisada pelo método SIM, é preciso analisar os picos de interesse com muita atenção, uma vez que no SIM não é

possível comparar o espectro da amostra com a biblioteca, uma vez que não temos o scan de todo os fragmentos, somente do ion primário e

secundário para confirmação. Para identificar os compostos, é necessário comprar os fragmentos de massa primário, secundário, a relação

entre eles e o tempo de retenção. Uma vez que o naftaleno pode ser analisado pela metodologia de VOC (8260) e SVOC (8270), é esperado

que o resultado pelo 8260 seja maior do que pelo 8270, pois a amostra não é extraída, ou seja, as perdas são menores no processo de preparo

da amostra. Quando utiliza-se o método 8021 (para BTEX) e há suspeita de co-eluição com outro composto a amostra deve ser confirmada

pelo uso de espectrometria de massas.

DBO/DQO

A DBO de uma amostra de água ou efluente representa a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria 

orgânica por decomposição microbiana aeróbia até uma forma inorgânica estável. A DBO é normalmente 

considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante um determinado período de tempo, numa 

temperatura de incubação específica. Um período de tempo de 5 dias numa temperatura de incubação de 20°C é 

freqüentemente usado e referido como DBO 5,20. Para DBO há basicamente dois métodos de determinação, o (i) 

Método Oximétrico que determina a DBO pela medição e diferença entre o OD inicial e o OD final após o tempo de 

incubação; (ii) Método Respirométrico que mede o consumo de oxigênio relacionando com a mudança de pressão 

de um sistema fechado sob condições constante de temperatura e pressão.

O resultado da DQO - Demanda Química de Oxigênio engloba o da DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio. Portanto, DQO deve ser maior ou

igual ao resultado da análise de DBO. Relações específicas entre DBO/DQO devem ser avaliadas, de acordo com o objetivo do estudo.

REsslata-se que o cloreto é um potencial interferente da análise de DQO, podendo gerar falsos positivos, sendo que a diluição é uma

alternativa para redução do mesmo. É recomendável que, nestes casos, apenas a análise de DBO seja feita. Para DBO a presença de

substâncias tóxicas por inibir o desenvolvimento dos microorganismos causando interferencia nos resultados. Amostras de efluentes com fase

livre também podem apresentar problemas nas análises. Em DBO pode ser um interferente o consumo de oxigênio utilizado para reduzir as

formas de nitrogênio, assim é recomendado pelas métodologias o uso de um inibidor de nitrificação durante o ensaio, desta forma apenas o

consumo de oxigênio da máteria orgânica de cadeias carbônicas é determinado. 

Surfactantes

O método mais comumente utilizado é o colorimétrico, com extração prévia com clorofórmio. Água salina pode 

deslocar equilíbrio e solubilizar mais o azul de metileno no extrator, aumentando a concentração. Neste caso, 

recomenda-se preparar curva sobre soluções salinas.

É importante avaliar os resultados de amostras com altos teores de concentração de cloreto, sulfato, sulfeto e nitrato. O método de MBAS 

(substâncias que reagem com azul de metileno) é aplicada com sucesso para amostras de água potável. Para águas residuais, resíduos 

industriais e lodo, a presença de diversos materiais pode causar interferências sérias na análise.

VOC em amostras de 

Solo

O método mais comum para análise de VOC é o 8260, o qual utiliza cromatografia gasosa com espectrômetro de 

massa. Para injeção de amostra no equipamento, os métodos mais utilizados são o 5021A (headspace) e o  5035 

(purge&trap). 

Para as amostras de solo o problema maior está no armazenamento da amostra. Deve ser evitado o uso do frasco comum  de vidro com boca 

larga, que não é hermético e pode levar a resultado falso negativo nas concentrações obtidas. Nesse caso deve ser o usado frascos 

herméticos, que reduzem a perda por volatilidade (Encore ou Vial VOC são opções atuais), ou ainda a opção de preservação com Metanol, de 

acordo com a NBR 16434. É necessário muita atenção com relação as normas de armazenamento e aos holding times específicos de acordo 

com cada preservação. 

VOC/SVOC

O método mais comum para análise de VOC é o 8260, o qual utiliza cromatografia gasosa com espectrômetro de 

massa. A presença de cloro livre na água podem interferir na a análise de VOC e SVOC podendo ser necessária adição 

de preservantes diferenciados para  aeliminação do cloro livre, nesses casos solicite orientação ao laboratório de 

como proceder em campo.

Para análise de VOC há duas recomendações quando há presença de cloro livre. A primeira é coletar 125 mL de amostra, adicionar tiossulfato 

de sódio e, após, encher os vials preservados com HCL. Neste caso, a amostra deve ser analisada em até 14 dias. A segunda recomendação é 

coletar um par de vial sem preservnte (HCl) e analisar em até 7 dias. Para análise de SVOC a recomendação é coletar amostra em frasco 

preservado com tiossulfato de sódio.

Ferro II

O procedimento para determinação de Fe (II) é usualmente feito com 1,10-fenantrolina, cuja aplicação é limitada 

devido a rápida oxidação do Fe(II), sob ação da luz ou  exposição ao ar. Desta forma, recomenda-se que a 

determinação por este método seja feita em campo.

Resultados de Fe(II) devem ser menores ou iguais aos resultados de ferro total existentes na amostra, respeitando-se a incerteza do método 

de análise. O ferro solubilizado em água subterrânea está geralmente no estado ferroso. Em exposição ao ar ou adição de oxidantes, o Fe2+ é 

oxidado para o estado férrico (Fe3+) e pode se hidrolisar para formar óxido de ferro hidratado insolúvel. Na ausência de íons que formam 

complexos, o Fe3+ não é significantemente solúvel, a não ser que o pH esteja bastante baixo. A oxidação do estado ferroso para o férrico, pode 

ser considerada uma interferência negativa na análise.

No método colorimétrico, o método de coleta e armazenamento, a concentração de Fe, a presença de cor, turbidez e outros íons presentes 

podem ser interferentes. Porém, a variabilidade e instabilidade da amostra podem afetar mais a precisão da determinação do que erros 

analíticos. Segundo o SMWW 23ª ed (3500-Fe B), divergências entre o reporte de resultados de diferentes laboratórios foram evidenciados 

devido à variação nos métodos de coleta e preservação de amostra.
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