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Introdução 

• Os metais/semimetais podem ocorrer em águas não só 

naturalmente, devido aos ciclos biogeoquímicos, como também por 

fontes antropogênicas, tais como efluentes domésticos e 

industriais, ou lixiviados de aterros, por deposição da poluição 

atmosférica e atividades de embarcações; 

• A ingestão de água com níveis deficitários ou excessivos de 

metais/semimetais podem causar efeitos adversos ao ser humano; 

• Importância em realizar o monitoramento da qualidade de 

diferentes tipos de água quanto à presença de contaminantes 

inorgânicos.  



Elemento Portaria MS nº 05/2017  
(água consumo humano)  

RDC/ANVISA 274/2005 
(águas envasadas e gelo)  

RDC/ANVISA 11/2014  
(água para hemodiálise)  

Alumínio (Al) 0,2 - 0,01 

Antimônio 0,005 0,005 0,006 

Arsênio (As) 0,01 0,01 0,005 

Bário (Ba) 0,7 0,7 0,1 

Berílio (Be) - - 0,0004 

Cádmio (Cd) 0,005 0,003 0,001 

Cálcio (Ca) - 250* 2 

Chumbo (Pb) 0,01 0,01 0,005 

Cobre (Cu) 2 1 0,1 

Cromo (Cr) 0,05 0,05 0,014 

Magnésio (Mg) - 65* 4 

Manganês (Mn) 0,1 0,5 - 

Níquel (Ni) 0,07 0,02 - 

Potássio (K) - 500* 8 

Prata - - 0,005 

Selênio (Se) 0,01 0,01 0,09 

Sódio (Na) 200 600* 70 

Tálio (Tl) - - 0,002 

Zinco (Zn) 5 - 0,1 

Quadro 1. Limites permitidos em mg/L para cada tipo de água. 

*Valores para águas adicionadas de sais. 



Introdução 

• Diversos laboratórios de saúde pública, empresas de tratamento de 

água para abastecimento e indústrias da área alimentícia (não 

somente as fornecedoras de águas envasadas, mas também 

aquelas que empregam a água no preparo de seus produtos) 

realizam a determinação de contaminantes inorgânicos em água; 

• Para a obtenção de resultados analíticos confiáveis estes 

laboratórios devem utilizar materiais de referência certificados 

(MRCs) produzidos de acordo com a norma ISO 17034, conforme a 

norma ISO/IEC 17025. 



Objetivo geral 

• Preparar um material candidato a MR de metais e semimetais para 
Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Cu, Cr, K, Mg, Mn, Ni, Na, Pb, Se, Tl e Zn com 
concentrações variando de 0,020 a 3,500 mg/kg, visando a sua 
aplicação nos ensaios de monitoramento desses parâmetros em 
amostras de águas sujeitas ao regime de vigilância sanitária. 

Objetivo específico 

• Apresentar a estimativa da incerteza da homogeneidade e da 
caracterização do material candidato a MRC produzido pelo Instituto 
Adolfo Lutz (IAL) para determinação de metais e semimetais em 
água de interesse para a Saúde Pública. 



Histórico e contextualização 

• Em 2010, com a reestruturação do IAL, foi criado o Centro de 

Materiais de Referência;  

• Em 2012, o IAL entrou no Projeto Sibratec; 

• Foi iniciada a produção de material de referência em colaboração 

com a RESAG; 

• Em 2013, o Núcleo de Contaminantes Inorgânicos do IAL foi 

acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia segundo a norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025 para ensaios de metais e semimetais em 

águas tratadas para consumo humano, para diálise e águas 

envasadas, com acreditação nº CRL 0679; 



Materiais e métodos 

• Preparo do material candidato a MRC foi realizado em área limpa 
com controle de material particulado; 

• A solução foi preparada a partir de água desionizada adicionada de 
alíquotas das soluções padrões monoelementares de metais e 
semimetais, previamente pesadas, com concentrações planejadas 
em função dos valores máximos permitidos na legislação da área da 
saúde para águas; 

• O peso final foi completado para 60 kg, em meio HNO3 a uma 
concentração de aproximadamente 1%; 

• A solução resultante foi homogeneizada e envasada; 

• Os frascos foram submetidos à irradiação em um irradiador 
multipropósito com 60Co, para evitar possível formação de 
microrganismos na solução contida nos frascos. 



Materiais e métodos 

Figura 1. Homogeneizador   

Figura 2. Frasco do material produzido   



Procedimento analítico 

• Metodologia analítica US EPA 200.8; 

• Curvas analíticas obtidas a partir do preparo de seis níveis de 
concentração de soluções padrões analisadas em triplicata, 
estimadas por regressão linear simples e consideradas adequadas 
após análise de possíveis dados discrepantes, normalidade, 
homocedasticidade, independência dos resíduos e coeficiente de 
determinação maior que 0,99; 

• Exatidão avaliada com o material de referência certificado SRM 
1643F.  

• Equipamento: Espectrômetro de massas por plasma indutivamente 
acoplado (ICP-MS, ELAN DRC-II, Perkin-Elmer).  

 



Homogeneidade 

• 20 unidades de 240 foram selecionadas aleatoriamente e 
analisadas em triplicata em corridas analíticas distintas, sendo que 
a replicata 1 de todas as unidades foi realizada num determinado 
dia/corrida, a replicata 2 em outro dia/corrida e assim por diante; 

• Homogeneidade do candidato a MRC avaliada por meio da análise 
de variância (ANOVA) - fator duplo sem repetição; 

• Incerteza associada à homogeneidade (uhom) combinada a partir do 
desvio-padrão dentro das unidades (uwb) e entre unidades (ubb); 

• Tendência de acordo com o número da unidade e de acordo com a 
ordem da medição avaliada por regressão linear simples;  

• Testes estatísticos utilizados conforme orientações da ISO Guide 
35:2017, com nível de 5 % de significância; 

• Material homogêneo para todos os elementos, com incertezas 
abaixo de 3%, exceto para Al, Be e Ca.  

 



Caracterização 

• Estratégia de caracterização: Utilização de um único procedimento 
de medição de referência em um único laboratório; 

• Valor atribuído ao material: média dos dados obtidos no estudo de 
homogeneidade, caso estes apresentem estabilidade; 

• A incerteza padrão associada à caracterização incluiu as incertezas 
devidas à concentração obtida na curva analítica, ao volume do 
diluente e ao volume do padrão utilizado na diluição. Para aqueles 
elementos que não precisaram ser diluídos, as incertezas dos 
volumes não foram consideradas (Ca, Mg e K); 

• As contribuições das incertezas devido aos volumes não 
influenciaram na incerteza de caracterização do material candidato 
a MRC, podendo ser consideradas desprezíveis. 

• As incertezas associadas à caracterização ficaram abaixo de 3%, 
exceto para K.  



Homogeneidade / Caracterização 

Elemento 
ANOVA fator duplo 

(valor de p do fator unidade) 
Média (µg/L) uwb (%)  ubb (%) uhom (%) uCar(%)  uC(%) 

Al 0,163 121,54 2,98 1,19 3,21 2,47 4,05 

As 0,903 24,60 1,70 0,68 1,83 1,15 2,16 

Ba 0,948 496,13 1,46 0,59 1,57 0,70 1,72 

Be 0,689 19,74 3,19 1,28 3,44 1,37 3,70 

Cd 0,590 19,59 1,77 0,71 1,90 0,81 2,07 

Ca 0,946 1856,92 2,87 1,15 3,09 1,26 3,34 

Pb 0,288 58,50 1,01 0,40 1,08 0,67 1,27 

Cu 0,885 490,09 2,43 0,97 2,62 0,95 2,79 

Cr 0,892 50,09 2,17 0,87 2,34 1,03 2,56 

Mg 0,997 1921,19 2,78 1,11 2,99 2,98 4,22 

Mn 0,822 196,91 1,89 0,76 2,04 1,01 2,28 

Ni 0,639 95,25 2,09 0,84 2,25 1,53 2,72 

K 0,886 1862,58 2,60 1,04 2,80 3,72 4,66 

Se 0,291 49,63 2,10 0,84 2,27 0,98 2,47 

Na 0,809 3279,96 2,24 0,89 2,41 2,90 3,77 

Tl 0,073 19,96 1,19 0,59 1,33 0,92 1,62 

Zn 0,664 191,35 1,66 0,66 1,79 1,23 2,17 

Tabela 2. Resumo dos testes realizados para avaliar a homogeneidade e 
caracterizar o material candidato a MRC para metais e semimetais em água. 



Estabilidade 

• As incertezas combinadas da homogeneidade e caracterização do 
material candidato a MRC ficaram abaixo de 3%, exceto para Al, Be, 
Ca, Mg, K e Na, faltando computar apenas a incerteza devido à 
estabilidade para se obter a incerteza padrão final do produto, a 
incerteza padrão certificada.  

• A estabilidade a curto prazo do material candidato a MRC foi 
avaliada e a longo prazo ainda está em andamento. 

• Futuros usuários do material produzido pelo IAL deverão avaliar sua 
adequação para o uso pretendido. 

 



Conclusão 

 As incertezas da homogeneidade e da caracterização ficaram 
em torno de 3 % para os 17 metais/semimetais analisados na água. 
Após confirmação da estabilidade destes cátions na água, estas 
incertezas serão combinadas à incerteza associada à estabilidade do 
material, tendo assim, o produto final, com seu valor certificado, sua 
respectiva incerteza de medição associada e rastreabilidade 
metrológica.  

 A produção de um MRC para determinação de 
metais/semimetais em água, contribuirá com a melhoria dos 
resultados fornecidos por laboratórios que atuam no diagnóstico de 
exposição a estes elementos presentes em águas e, 
consequentemente, contribuirá com o avanço científico e tecnológico 
em metrologia química no país. 
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