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Resumo 
  
As dificuldades e os problemas associados à amostragem e ao armazenamento 
de águas destinadas a análises de nutrientes e metais são desde há muito 
conhecidas. Muitos trabalhos têm sido realizados dentro deste tema de forma a 
garantir cada vez melhor qualidade analítica e maior precisão de resultados. 
  
Nos últimos anos a intercomparação de dados entre laboratórios de todo o 
mundo tem sido utilizada para aumentar a precisão e a universalização das 
técnicas de análise. 
  
Este trabalho foi desenvolvido como um protocolo de monitorização de águas. 
  
  
Abstract 
  
The difficulties and problems associated with seawater sampling and storage for 
nutrient analysis have long been known. Many studies have been conducted 
within this theme to ensure increasingly better analytical quality and greater 
accuracy of the results. 
  
In recent years the inter comparison of data between laboratories throughout 
the world has been used to increase the precision and universality of the water 
analysis methods. 
  
This work was developed in order to support a water monitoring program. 
 

 
Introdução: 

Com o aumento súbito da população e o 
rápido desenvolvimento económico, as 
áreas costeiras e estuarinas enfrentam 
muitos problemas ecológicos. Alguns 
desses problemas são atribuídos ao 
excesso de nutrientes, associados a águas 
residuais municipais e industriais, 
silvicultura, agricultura e, nos últimos 20 
anos a aquacultura. A actividade humana 
é a principal responsável pelo aumento de 
nutrientes em zonas costeiras (Egges e 
Aksnes, 1992). O subsequente aumento 
no input de nutrientes produz um impacto 
ecológico sobre as comunidades biológicas 
associado a processos de eutrofização 
(Bald et al., 2005). Sendo áreas de 
transição entre o ambiente terrestre e 

marinho, a maioria dos estuários e das 
lagoas costeiras recebem grandes 
quantidades de nutrientes e poluentes 
(Howarth et al., 2002; Lopes et al., 2007). 

A eutrofização de águas naturais é um 
problema ubíquo (Valiela et al., 1992). É 
aceite que o excesso de nutrientes, 
particularmente o fósforo (P), é 
responsável pelos blooms algais (Maher e 
Woo, 1998). De acordo com Worsfold et 
al., (2004), a determinação de espécies 
de P em matrizes ambientais é essencial 
para a verificação do estado ecológico das 
zonas costeiras assim como para avaliar o 
grau de cumprimento legal. Já Degobbis 
(1973) refere a importância da amónia 
como fonte primária de azoto (N) para o 
fitoplâncton em águas marinhas 
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oligotróficas, sendo esta convertida em 
nitratos e nitritos em condições aeróbias. 
Por estes motivos as concentrações de 
nutrientes inorgânicos são parâmetros 
fundamentais em investigação 
oceanográfica e têm de ser quantificados 
de forma precisa (Kattner, 1999). 

Idealmente as análises de nutrientes em 
águas devem ser efectuadas no momento 
de amostragem – in situ (Gordon et al., 
1993; HELCOM, 1994; Dore et al., 1995; 
Maher e Woo, 1998; Kattner, 1999; 
Gardolinski et al., 2001; Worsfold et al., 
2004; Fellman et al., 2008) ou após um 
período máximo de 48h, desde que sejam 
armazenadas no escuro e a 4ºC (Worsfold 
et al., 2004). Como tal a estabilização das 
concentrações de nutrientes em amostras 
de água tornou-se uma das grandes 
preocupações quando as análises não 
podem ser realizadas no campo ou num 
curto período de tempo após a colheita 
(Dore et al., 1995; Aminot e Kérouel, 
1997; Kattner, 1999). 

A estabilização dos nutrientes em 
amostras de águas marinhas é muito 
importante devido à actividade biológica 
de microrganismos, que promovem 
alterações rápidas nas concentrações dos 
nutrientes presentes na amostra (Aminot 
e Kérouel, 1997). As amostras de água 
podem sofrer alterações com o tempo 
devido a mecanismos de adsorção, 
precipitação, hidrólise, complexação, uso 
bacteriológico e consumo algal (Maher e 
Woo, 1998). Para serem representativas 
da amostra original devem ser 
armazenadas correctamente (Dore et al., 
1995; Aminot e Kérouel, 1997; Maher e 
Woo, 1998; Worsfold et al., 2004). 

Vários métodos de armazenamento têm 
sido descritos: adição de químicos, 
aquecimento (pasteurização, 
autoclavagem ou tindalização) e 
congelamento (Dore et al., 1995; Aminot 
e Kérouel, 1997; Maher e Woo, 1998; 
Kattner, 1999). Com estes métodos 
pretende-se parar ou reduzir a alteração 
dos parâmetros causada pela actividade 
microbiológica (Aminot e Kérouel, 1997) 
de forma a manter a concentração original 
de um analito durante o período de 
armazenamento (Dore et al., 1995). 

O método de armazenamento a ser 
escolhido para um determinado trabalho 
depende da matriz da amostra, da época 
do ano em que for recolhida e do modo 
como é feita a recolha (Degobbis, 1973; 

Maher e Woo, 1998; Gardolinski et al., 
2001; Worsfold et al., 2004). 

Estabelecer condições de referência é 
recomendado pela Directiva da Água 
(WFD, 2000/60/EC), ou seja, estabelecer 
as condições standard (aquelas sem ou 
com o mínimo impacto humano) para 
comparar com os resultados obtidos. Para 
tal a Directiva da Água identifica três 
pontos importantes: 1) comparação com 
um ecossistema não perturbado existente, 
ou com perturbação mínima; 2) 
informação e dados históricos; 3) análise 
por modelos ou peritos (Bald et al., 2005). 

Depois de definir o método de 
armazenamento, o passo seguinte é 
método de digestão das amostras (Maher 
e Woo, 1998), seguido do método de 
lavagem do material (Worsfold et al., 
2004). 

Métodos de amostragem e 
armazenamento para nutrientes: 

Para se proceder à amostragem de águas 
é necessário primeiro definir o tipo de 
recipiente para a amostra, em particular 
no que se refere ao material e à selagem 
(Aminot e Kérouel, 1997). 

• Recipientes: 

Gordon et al. (1993), Dore et al. (1995) e 
Dalsgaard et al. (2000) mostraram que as 
garrafas de polietileno de alta densidade 
(PEAD) são adequadas para armazenar 
amostras de águas marinhas por vários 
meses. Maher e Woo (1998) dão 
preferência a garrafas de polietileno de 
baixa densidade (PEBD). De qualquer 
modo, o objectivo é que os recipientes 
utilizados para a armazenagem sejam 
inertes ou o mais inertes possível 
(Gardolinski et al., 2001). Assim, tanto as 
garrafas de PEAD como de PEBD são 
adequadas à amostragem e 
armazenamento. 

• Tratamento e Armazenamento: 

Existem vários métodos de tratamento e 
armazenamento da amostra descritos na 
literatura, desde os anos 40 – 50 até aos 
dias de hoje, no entanto, o congelamento 
é talvez o procedimento mais comum 
(Fellman et al., 2008). 
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Congelamento: 

A natureza da amostra é determinante no 
sucesso do congelamento. 

Em amostras ricas em cálcio o 
congelamento não deve ser uma opção já 
que promove a precipitação do fosfato 
com o cálcio durante a fase de 
descongelação (Worsfold et al., 2004). 

Amostras com elevado carbono orgânico 
dissolvido (COD) quando congeladas 
podem resultar numa perda de COD por 
precipitação que não pode ser 
resolubilizada com 0.5N NaOH (0,5 mol l-
1). Quanto maior a concentração de COD 
maiores são as perdas de nutrientes 
orgânicos durante a congelação. Em zonas 
de influência pantanosa ou vasosa as 
concentrações de matéria orgânica 
dissolvida são provavelmente elevadas 
pelo que as amostras não devem ser 
congeladas (Fellman et al., 2008; ver 
também Spencer et al., 2007). 

As amostras de águas marinhas 
oligotróficas podem ser mantidas por 
vários meses se congeladas 
imediatamente a -20ºC em garrafas PEAD 
com lavagem ácida prévia e mantidas 
sempre na posição vertical para evitar 
perdas pela tampa (aumento de pressão 
no processo de congelação) e/ou 
contaminação (Dore et al., 1995). A 
importância da posição vertical durante o 
congelamento deve-se à formação de um 
pequeno volume no cimo da amostra 
congelada com maior concentração de sal 
e se existirem perdas desta fracção os 
erros analíticos podem atingir 100% 
(Gordon et al., 1993; HELCOM, 1994). 

O congelamento rápido é preferível ao 
lento já que neste último ocorrem mais 
perdas devido à actividade bacteriológica 
e a processos de adsorção (Maher e Woo, 
1998). A refrigeração não é aceitável por 
mais de 2h já que os microrganismos 
marinhos apresentam temperaturas 
óptimas de crescimento muitas vezes 
entre 1 e 4ºC (Gordon et al., 1993). As 
amostras não devem estar congeladas por 
um período superior a 3 meses (Dalsgaard 
et al., 2000). 

Para descongelar as amostras é preferível 
deixá-las à temperatura ambiente. 

Quando as amostras têm elevada 
concentração de ácido silícico (> 40µM) é 
necessário deixá-las por 24h no escuro à 

temperatura do laboratório para permitir 
que o silício polimerizado despolimerize 
(Gordon et al., 1993; HELCOM, 1994).  

Filtragem: 

A realização deste procedimento prévio à 
congelação deve-se à necessidade de 
remover bactérias, sedimento, algas, 
plâncton e outras partículas que causam 
alterações nos parâmetros, mesmo 
durante o período em que as amostras se 
encontram congeladas. No entanto a 
filtragem não elimina matéria particulada 
coloidal que pode adsorver ou libertar 
nutrientes (Maher e Woo, 1998) nem 
elimina fento e picoplâncton que podem 
exacerbar resultados para fósforo orgânico 
dissolvido (Stockner et al., 1990). 

A filtragem é um procedimento que deve 
ser feito imediatamente após a colheita 
para evitar alterações, em particular no P 
(Worsfold et al., 2004). Após o 
congelamento não vale a pena filtrar as 
amostras para quantificar FRF e FFT 
devido à ruptura celular que ocorre na 
congelação (Maher e Woo, 1998). Deve 
existir cuidado na filtragem com pressão 
já que pressão em excesso leva à ruptura 
de células das algas e consequente 
libertação de material intracelular 
(Worsfold et al., 2004), resultando num 
aumento de FRF (Bloesch e Gavrieli, 
1984). 

A maioria dos autores descreve a 
utilização de filtros MSI Acetate plus filter 
com 0,45µm. 

A centrifugação das amostras antes da 
filtragem ajuda a eliminar os problemas 
relacionados com excesso de pressão e 
alteração do tamanho dos poros que 
ocorrem nesta fase (Eisenreich et al., 
1975), sendo recomendado se as 
amostras tiverem muita matéria em 
suspensão. 

Se o objectivo é analisar o total de P a 
filtragem não é recomendada porque 
altera fundamentalmente a composição 
das amostras (Maher e Woo, 1998). 

Amostras do mesmo local em diferentes 
alturas podem requerer diferentes 
métodos de preservação pois a fauna 
microbiológica pode variar e determinar 
que um determinado procedimento 
adequado na Primavera não seja 
adequado no Outono (HELCOM, 1994). 
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Tabela 1. Revisão de experiências com armazenagem de águas (adaptação de Maher e Woo, 1998) 

Autores 
Nutrientes 
analisados 

Tipo de 
amostra 

Filtragem 
(s / n) 

Armazenamento Recipiente 
Tempo de 
armazenamento 

Conclusões 

Collier e 
Marvin 
(1953) 

FRF 
Água 
marinha 

N e S 
(não 
especifica 
o filtro) 

Congelação 
rápida  (-20ºC) e 
temperatura do 
laboratório 

Tubos de 
vidro limpos 
com água 
destilada 

61 dias 

Amostras não filtradas 
perderam FRF em 3h. 
Nas filtradas e 
congeladas não houve 
alteração por 61 dias. 

Murphy e 
Riley 
(1956) 

FRF 
Água 
marinha 

S 
(Whatman 
nº 1) 

Escuro, 20ºC com 
ou sem NaF, com 
ou sem CHCl3 
(7ml/l), com ou 
sem Al(OH)3 e 
Th(CO3)2 

Vidro sódico 
(150ml) e 
polietileno 

4 dias 

CHCl3 foi a única 
substância preservativa 
eficaz. Ocorreu perda 
de FRF nos recipientes 
de polietileno. 

Jenkins 
(1968) 

FRF e FT 
Água 
estuarina 

N e S 
(0.45µm 
Milipore) 

4ºC com e sem 
HgCl2 (40mg/l) ou 
CHCl3 (5ml/l). -
10ºC com ou sem 
HgCl2 (40mg/l) 

Plástico 30 dias 

A melhor técnica foi 
com HgCl2 (40mg/l) a -
10ºC. CHCl3 produziu 
uma redução dramática 
de FRF e FT. 

MacDonald 
e 
McLaughlin 
(1982) 

FRF 

Água 
costeira 
e 
estuarina 

N e S 
(0.45µm 
Milipore) 

-10ºC. 
Congelação rápida 
e lenta 

Poliestireno 
e vidro 
(15ml) 

365 dias 

Pequenas alterações 
em FRF em amostras 
congeladas e pré-
filtradas. Congelação 
rápida reduz perdas e 
aumenta a precisão. 

Clementso
n e Wayte 
(1992) 

FRF 
Água 
marinha 

S 
(0.45µm 
Milipore) 

Primeiro 
congeladas a -
40ºC e 
posteriormente 
armazenadas a -
20ºC 

PEAD (250, 
50 e 20ml) 
e 
Poliestireno 
(10ml) 
banhadas 
em HCl 10% 
por 48h e 
lavadas com 
água 
desionizada 

147 – 210 dias 

FRF decresceu de 
forma estável em 
amostras armazenadas 
por mais de 4 meses. 
Recipientes de PEAD 
mostraram-se mais 
adequados. 

FRF – fósforo reactivo filtrado; FT – fósforo total 

 

Lavagem: 

Um protocolo de limpeza para o material 
de amostragem é essencial (Worsfold et 
al., 2004; Gordon et al., 1993). 
Recipientes de polietileno sem lavagem 
ácida são inapropriados para amostras de 
água (Maher e Woo, 1998). 

O material deve ser colocado durante uma 
noite num banho com detergente livre de 
nutrientes, lavado com água ultra pura, 
mais uma noite num banho de HCl 10%, 
novamente lavado com água ultra pura e 
por fim seco (Dore et al., 1995; 
Gardolinski et al., 2001; Worsfold et al., 

2004). Os filtros devem ser lavados em 
ácido diluído (Dore et al., 1995; Maher e 
Woo, 1998), sendo que Gardolinski et al. 
(2001) recomendam um banho de 24h em 
HCl 10% para filtros Whatman GF / F 
0.45µm seguido de lavagem 3x com água 
ultra pura. 

Antes de proceder à colheita da amostra o 
recipiente deve ser lavado 3x com a água 
a amostrar (Gordon et al., 1993; Dore et 
al., 1995; Gardolinski et al., 2001; 
Worsfold et al., 2004; Williams et al., 
2009). Durante a amostragem é 
necessário ter cuidado e não tocar com as 
mãos no interior das garrafas de colheita 
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ou no interior da tampa já que os nossos 
dedos contêm quantidades consideráveis 
de fosfatos. Deve-se evitar demasiada 
exposição ao ar no laboratório devido a 
provável contaminação por amónia 
(Gordon et al., 1993; HELCOM, 1994; 
Dalsgaard et al., 2000). O recipiente de 
amostra deve conter amostra na sua 
totalidade, não deixando qualquer 
quantidade de ar no seu interior (Williams 
et al., 2009). 

Sugestão de Protocolo de 
Amostragem e Armazenamento: 

1º Passo: Definição do(s) dia(s) de 
amostragem 

A escolha dos dias de amostragem tem de 
ter em conta a maré. A hora da maré tem 
de ser sempre a mesma, seja em 
campanhas mensais ou sazonais. Isto 
deve-se ao efeito da temperatura da água 
nos parâmetros a serem analisados. 
Quando a hora de maré não é mantida 
obtêm-se resultados com uma amplitude 
diária superior à amplitude anual, 
especialmente quando falamos de 
estações mais quentes (Verão) ou de 
maior amplitude térmica diária (Primavera 
e Outono). 

2º Passo: Lavagem do material 

Dois dias antes da saída de campo iniciar 
a lavagem do material. Todo o material de 
recolha tem de ficar uma noite em solução 

HCl 10% e depois ser lavado 3 vezes com 
água ultra pura. Deixar escorrer, sacudir 
muito bem as garrafas e fechá-las. 

O material de filtragem deve ter o mesmo 
tratamento. 

O mesmo banho ácido do restante 
material é aplicado aos filtros, seguido da 
mesma lavagem com água ultra pura. 

3º Passo: Saída de campo 

As recolhas são feitas sempre com luvas e 
com as garrafas previamente limpas. As 
garrafas são lavadas 3 vezes com a água 
a amostrar. 

Após a recolha as garrafas são colocadas 
numa arca térmica portátil com gelo e 
protegidas da luz. Ou se recolhem réplicas 
ou fazem-se réplicas no processo 
analítico. 

À chegada ao laboratório as amostras têm 
ser filtradas imediatamente (MSI Acetate 
plus filter 0,45µm). Os primeiros 20ml do 
filtrado são rejeitados, servindo apenas 
para limpar o filtro e o kitasato. É então 
feita a análise dos nutrientes. A utilização 
de um colorímetro ou de um 
espectrofotometro (dependendo do 
método escolhido) e de testes rápidos 
(Cell Tests) permite uma análise rápida, 
eficaz e com grande precisão. Não serão 
abordados métodos de armazenamento 
nesta sugestão de protocolo.

 

Tabela 2. Vantagens dos testes rápidos face ao método de Strickland & Parsons 

  Método de Strickland & 
Parsons Utilização de testes rápidos 

Morosidade Elevada Baixa 

Exposição a químicos Elevada Reduzida 
Utilização de material de 
laboratório Elevada Reduzida 

Necessidade de armazenamento Sempre Nunca 

Tempo livre para outras tarefas Reduzido Elevado 

Notas: 

Caso a opção por congelar as amostras 
seja mantida, alguns aspectos têm de ser 
levados em conta sem excepção. 

1. Os recipientes de armazenamento 
têm de ser limpos tal como o 
material de amostragem. 

2. Os primeiros 20 a 25ml do filtrado 
servem para lavar o recipiente de 
armazenamento. 
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3. O recipiente é cheio até ¾ do seu 
volume devido ao aumento de 
volume durante a congelação. 

4. As amostras têm de ser 
congeladas na posição vertical. 

5. A temperatura de congelação deve 
ser no mínimo de -18ºC (ainda 
que muitos autores refiram -
25ºC). 

6. As amostras devem ser 
descongeladas sem recorrer ao 
fornecimento de calor. Deve 
descongelar à temperatura 
ambiente e sempre na posição 
vertical. 

7. Após estarem descongeladas as 
amostras têm de ser agitadas 
vigorosamente para misturar a 
película que se formou durante a 
congelação. 
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