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Regulamento do Serviço ICP

1 Finalidade
É objetivo deste procedimento descrever as condições de funcionamento do Serviço de ICP,
nomeadamente a forma de submissão de amostras e custos associados.

2 Âmbito
Este procedimento aplica-se ao Serviço de ICP do LCA.

3 Definições e abreviaturas
Analito: Elemento a determinar
ICP: Inductively Coupled Plasma
ICP-MS: Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
ICP-OES: Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy
MC: Material de controlo
MRC: Material de referência certificado
LCA: Laboratório Central de Análises

4 Descrição
O Serviço de ICP do Laboratório Central de Análises dispõe de um ICP-MS e de um ICP-OES,
apoiados por laboratórios devidamente equipados para efetuar a preparação e análise de amostras de
diversas naturezas.
Sempre que um particular ou empresa não fique satisfeito com a prestação de serviços do LCA
ou que outra situação o desagrade de alguma outra forma, deverá comunica-lo por mail, telefone, carta
ou pessoalmente. O LCA registará obrigatoriamente a reclamação e serão desencadeados os
mecanismos previstos para o tratamento de reclamações. O cliente será informado preferencialmente
por mail (ou em reunião, apenas se o cliente assim o exigir) sobre a metodologia para o tratamento da
reclamação, informações sobre o decorrer do tratamento da reclamação e a conclusão da reclamação
(procedente ou não procedente).

4.1 Sobre as amostras
O LCA tem em vigor um procedimento de tratamento de não conformidades (DQ.PSQ.005)
no qual se prevê que duplicados de todas as amostras analisadas sejam guardados durante um período
de 15 dias a fim de permitirem uma “contra-análise”, caso uma eventual reclamação de um cliente
assim o justifique. Se a quantidade de amostra entregue não respeitar o mínimo exigido, este
procedimento fica inviabilizado. O LCA nunca efetuará contra-análises em novas amostras fornecidas
pelo cliente.
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O Serviço de ICP está apto para efetuar análises de elementos numa grande variedade de
matrizes, sólidas ou líquidas, orgânicas ou inorgânicas. As condições da entrega das amostras
dependem largamente da natureza da matriz:
4.1.1

Águas e soluções aquosas
As amostras deste tipo devem ser preservadas em meio ácido, considerando as especificidades

de cada elemento que se pretende analisar. O período máximo de conservação das amostras
acidificadas de águas naturais e de consumo humano é de 6 meses. As amostras devem apresentar-se
límpidas e homogéneas, sem precipitados, coloides ou matéria em suspensão. Os limites de
quantificação para os elementos inseridos no âmbito da acreditação para análise em águas para
consumo e águas naturais constam no Anexo I. Para outros elementos fora do âmbito da acreditação
o cliente deve solicitar informação ao LCA. O volume mínimo de amostra recomendado é de 30 mL
embora possam ser acordados volumes inferiores.
4.1.2

Líquidos e soluções orgânicas
As amostras líquidas não aquosas e soluções orgânicas devem ser homogéneas e não conter

qualquer matéria em suspensão.
O volume mínimo recomendado é de 5 mL embora possam ser acordados volumes inferiores.
4.1.3

Amostras sólidas
As amostras sólidas devem ser previamente moídas e devem-se apresentar perfeitamente

homogéneas. Os limites de quantificação para os elementos inseridos no âmbito da acreditação para
análise em solos constam do Anexo I. Para outros elementos e matrizes fora do âmbito da acreditação
o cliente deve solicitar informação ao LCA. A quantidade mínima recomendada para solos, sedimentos
e rochas é de 2 g e para materiais de síntese é de 40 mg, embora possam ser acordadas massas
inferiores.
4.1.4

Outras Amostras
Para a análise de outras matrizes contactar previamente o LCA.

4.2 Digestão e preparação prévia das amostras
O método de digestão, se necessário, será escolhido pelo cliente, de entre um conjunto de
metodologias adotadas no Laboratório, tendo em conta o conhecimento prévio da amostra.
O cliente pode indicar previamente um método específico a utilizar, sendo da sua
responsabilidade a respetiva qualidade.
Caso nenhum dos métodos standard em uso no Laboratório seja adequado a uma amostra
específica, nem haja por parte do cliente qualquer sugestão de método alternativo, pode o Laboratório
estudar e implementar um novo método de tratamento, em condições a acordar com o cliente, caso a
caso.
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As amostras poderão exigir uma diluição prévia para garantir a sua adequação à gama de trabalho
definida, sendo a diluição cobrada como preparação da amostra.

4.3 Procedimento analítico, controlo de qualidade e resultados
Procedimento analítico standard

4.3.1

As tabelas de preços baseiam-se num procedimento standard que contempla:
 Calibração com um mínimo de 5 soluções padrão, de acordo com a gama de trabalho prédefinida
 Análise de duplicados, sempre que a quantidade de amostra o permita (pelo menos um
duplicado por cada conjunto de 20 amostras)
 No caso de amostras sólidas duplicados de preparação de por cada conjunto de 20 amostras
 Análise de brancos ao longo da análise
Os custos da análise são calculados em função do número de amostras e de elementos
solicitados. Nos anexos III e IV são apresentados em forma de matiz, os custos da análise para clientes
externos e internos, respetivamente.
4.3.2

A análise qualitativa global
A análise qualitativa global da amostra permite obter uma informação sobre todos os elementos

presentes e a sua quantificação aproximada.
4.3.3

Utilização de Materiais de Referência Certificados (MRC’s) e Materiais de Controlo
(MC’s)
Para controlo de todo o processo de preparação das amostras e análise o Laboratório usa, por

rotina, e quando disponíveis, Materiais de Referência Certificados (MRC’s), cujos resultados não são,
por norma, comunicados ao cliente.
Para controlo do processo instrumental são utilizados Materiais de Controlo (MC’s) cujos
resultados também não são comunicados ao cliente.
O cliente poderá ter acesso aos resultados dos MRC’s e MC’s, caso o solicite, sendo cobrada,
em cada caso, a análise de uma amostra suplementar, de acordo com o Anexo II.
Dada a grande diversidade de matrizes que nos são submetidas para análise, o LCA não pode
garantir a disponibilidade de MRC’s para todas elas.
4.3.4

Tratamento de resultados
Por norma não são fornecidos aos clientes os seguintes resultados:

 Brancos
 Calibrações
 Duplicados
 Ensaios de recuperações
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 Materiais de referência certificados (MRC’s)
 Materiais de controlo (MC’s)
 Desvio padrão relativo das três leituras consecutivas efetuadas pelo equipamento
 Cálculo das incertezas
Todos estes dados poderão ser fornecidos, nas condições expressas no Anexo II.

4.4 Submissão de amostras e prazos de entrega
As amostras a submeter para análise devem ser entregues ao balcão do LCA e devem respeitar
rigorosamente o estabelecido neste regulamento.
As amostras são acompanhadas por uma requisição tipo do Serviço ICP (Mod.PSQ.003.02).
Não serão aceites quaisquer amostras que não sejam acompanhadas desta requisição
devidamente preenchida.
Amostras cujo acondicionamento ofereça dúvidas sobre o seu estado de conservação serão
recusadas.
As tabelas de preços em vigor (Anexo III e IV) apresentam o valor a pagar para um máximo de
amostras de 20 e de 15 elementos. Para agrupamentos ou “lotes de amostras” com maior dimensão
serão feitos orçamentos.
Entende-se por “lote de amostras” um conjunto de amostras com:
a) a mesma matriz
b) os mesmos elementos
c) o mesmo processo de digestão
Caso sejam incluídas numa mesma requisição amostras que não respeitem algum destes critérios,
o Laboratório reserva-se o direito de a subdividir da forma que entender mais adequada.
O laboratório tem um tempo de resposta médio de quinze dias úteis para requisições com um
número de amostras igual ou inferior a 10 no caso de amostras que exijam digestão, ou para um
número de 50 amostras de leitura direta.
Poderão ser praticados tempos de resposta inferiores, de acordo com as sobretaxas estabelecidas
no Anexo II.
Para requisições com um grande número de amostras ou com métodos de digestão e análise
mais elaborados os prazos de resposta deverão ser acordados, caso a caso, com o Laboratório.
O prazo de resposta será sempre contabilizado a partir do primeiro dia útil imediatamente a
seguir à entrega de todo o processo (amostras e requisição) no LCA.
O Relatório de Ensaio será enviado no prazo acordado, em formato pdf, por correio eletrónico.
Uma cópia em papel poderá ser enviada posteriormente, por correio, se o cliente assim o solicitar.
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4.5 Reclamações
O Laboratório tem implementado procedimentos de tratamento internos, nomeadamente, o
procedimento de Tratamento de Reclamações (DQ.PSQ.004) e de Tratamento de Trabalho Não
Conforme (DQ.PSQ.004), visando garantir o rigor do trabalho e a qualidade analítica dos resultados
apresentados.

5 Documentos de Referência
 NP EN ISO/IEC 17025 – Requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio e
calibração
 OGC 001 - Guia para a aplicação da NP EN ISO/IEC 17025

6 Histórico de Alterações
Revisão

Data

00

09/09/10

Alterações Efetuadas

Justificação
EMISSÃO

Título: “Serviço e política de preços para o serviço
01

06/01/12

ICP” SUBSTITUIDO por “Regulamento do

Revisão

Serviço ICP”
1. Finalidade
“É objectivo deste procedimento apresentar os
diferenciados serviços, condições de entrega das
amostras, preparação das amostras, análise, preços
01

06/01/12

entre outros.” SUBSTITUIDO por “É objectivo

Revisão

deste procedimento descrever as condições de
funcionamento do Serviço ICP, nomeadamente a
forma de submissão de amostras e custos
associados.”
3. Definições e Abreviaturas
01

06/01/12

Analito:

“Elemento

a

determinar”

SUBSTITUIDO por “Elemento(s) a ser(em)

Revisão

determinado(s).”
3. Definições e Abreviaturas…
01

06/01/12

“C.Q.: Controlo de qualidade, conjunto de acções

Revisão

destinadas a assegurar que o procedimento de
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análise se encontra sob controlo.
cps: Contagens por segundo.” – ELIMINADO
3. Definições e Abreviaturas…
01

06/01/12

MC: “Material de controlo.” – SUBSTITUIDO

Revisão

por “Materiais certificados.”
4. Descrição
“O Serviço ICP do Laboratório Central de
01

06/01/12

Análises dispõe de um ICP-MS e de um ICP-OES,
apoiados por laboratórios devidamente equipados

Revisão

para efectuar a preparação de amostras de diversas
naturezas.” - INTRODUZIDO
4. Descrição…
01

06/01/12

“4.1 Procedimento…orgânicas ou inorgânicas.” –
SUBSTITUIDO

por

“4.1

Sobre

as

Revisão

amostras…natureza das amostras.”
4. Descrição…
“4.1.1. Sobre as amostras…fornecidas pelo
01

06/01/12

cliente” – SUBSTITUIDO por “4.1.1. Águas e

Revisão

soluções aquosas… Para a análise de outras
matrizes contactar previamente o LCA.”
4. Descrição…
“4.1.2. Digestão e preparação prévia das
amostras… Se a gama de concentrações assim
determinada não se encontrar dentro da gama de
01

06/01/12

trabalho, segue-se o procedimento previsto no

Revisão

ponto b).” – SUBSTITUIDO por “4.2. Digestão
e preparação prévia das amostras
O método de digestão, se necessário… sendo a
diluição cobrada como preparação da amostra.”
4. Descrição…
“4.1.3. Utilização de Materiais de Referência
01

06/01/12

Certificados (MRC’s) e Materiais de Controlo
(MC’s).” – SUBSTITUIDO por “4.3.3. Utilização

Revisão

de Materiais de Referência Certificados (MRC’s) e
Materiais de Controlo (MC’s).”
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4. Descrição…
01

06/01/12

“4.1.4. Utilização da Sala Limpa… sendo os

Revisão

custos imputados ao cliente.” – ELIMINADO
4. Descrição…
01

06/01/12

“4.3.

Procedimento

analítico,

controlo

de

Revisão

qualidade e resultados” - INTRODUZIDO
4. Descrição…
“4.1.5. Procedimento analítico standard…. Análise
de brancos ao longo da análise” – SUBSTITUIDO
01

06/01/12

por “4.3.1. Procedimento analítico standard… Nos

Revisão

anexos III e IV são apresentados em forma de
matiz, os custos da análise para clientes externos e
internos, respectivamente.”
4. Descrição…
01

06/01/12

“4.1.6. Preparação de padrões “especiais”… com

Revisão

custo adicional.” – ELIMINADO
4. Descrição…
01

06/01/12

“4.1.7.

A

análise

qualitativa

global”

–

SUBSTITUIDO por “4.3.2. A análise qualitativa

Revisão

global”
4. Descrição…
“4.1.8. Tratamento de resultados… nas condições
01

06/01/12

expressas no Anexo II” ” – SUBSTITUIDO por

Revisão

“4.3.4. Tratamento de resultados… expressas no
Anexo II.”
4. Descrição…
“4.1.8.1. Incertezas… após aceitação do orçamento
01

06/01/12

apresentado pelo LCA.” SUBSTITUIDO por

Revisão

“4.3.4.1. Incertezas… resultados comunicados aos
clientes”
4. Descrição…
“4.1.9. Prazos de entrega … Amostras cujo
acondicionamento ofereça dúvidas sobre o seu
estado de conservação serão recusadas.” –
DQ.PO.016
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SUBSTITUIDO por “4.4 Submissão de amostras
e prazos de entrega… se o cliente assim o
solicitar.”
4. Descrição…
“4.1.2. Reclamações …Num segundo nível um
procedimento “Tratamento de Reclamações” para
01

06/01/12

aquelas situações em que o cliente entenda não ter
tido uma resposta adequada no primeiro nível” –

Revisão

SUBSTITUIDO por “4.5 Reclamações… visando
garantir o rigor do trabalho e a qualidade analítica
dos resultados apresentados.”
7. Anexos
01

06/01/12

Anexo I “Gamas de trabalho…melhores que
esses valores” – SUBSTITUIDO por “Limites de

Revisão

detecção em soluções aquosas…Zr 0,1”
7. Anexos
Anexo II - Preparação e resultados “Utilização da
sala limpa … Taxa de urgência máxima (dois dias
01

06/01/12

úteis) 20 + 5.0/amostra” – SUBSTITUIDO por

Revisão

“Análise dos vários elementos (excepto Hg)…
Taxa de urgência máxima (dois dias úteis) 20 +
5.0/amostra”
7. Anexos
01

06/01/12

“Anexo III – Tabela de preços para clientes

Revisão

externos…”- INTRODUZIDO
7. Anexos
01

06/01/12

“Anexo IV – Tabela de preços para clientes

Revisão

internos…” - INTRODUZIDO
4. Descrição…
“Sempre que um particular ou empresa não
fique satisfeito com a prestação de serviços do
02

21/12/12

LCA ou que outra situação o desagrade de alguma

Auditoria externa

outra forma, deverá comunica-lo por mail,
telefone, carta ou pessoalmente. O LCA registará
obrigatoriamente
DQ.PO.016
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desencadeados os mecanismos previstos para o
tratamento de reclamações. O cliente será
informado preferencialmente por mail (ou em
reunião, apenas se o cliente assim o exigir) sobre a
metodologia para o tratamento da reclamação,
informações sobre o decorrer do tratamento da
reclamação e a conclusão da
(procedente

ou

não

reclamação

procedente).

-

INTRODUZIDO
03

19/06/14

Documento Informatizado | Impressão Não
Controlada -INTRODUZIDO

Revisão

4. Descrição…
“4.1.1 Águas … Os limites de quantificação para
cada elemento nesta matriz constam no Anexo I”
SUBSTITUIDO por “4.1.1 Águas … Os limites
03

19/06/14

de quantificação para os elementos inseridos no
âmbito da acreditação para análise em águas para

Revisão

consumo e águas naturais constam no Anexo I.
Para outros elementos fora do âmbito da
acreditação o cliente deve solicitar informação ao
LCA.”
4. Descrição…
“4.1.3 Amostras sólidas … Os limites de
quantificação para os elementos inseridos no
03

19/06/14

âmbito da acreditação para análise em solos
constam do Anexo I. Para outros elementos e

Revisão

matrizes fora do âmbito da acreditação o cliente
deve

solicitar

informação

ao

LCA.”

-

INTRODUZIDO
4. Descrição…
03

19/06/14

“4.2 Digestão … e as informações fornecidas pelo

Revisão

cliente” – ELIMINADO
4. Descrição…
03

19/06/14

“4.3.4.1 Incertezas

Revisão

Na análise de águas de consumo o LCA inclui, por
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rotina, o cálculo das incertezas nos resultados
comunicados aos clientes.” – ELIMINADO
4. Descrição…
“4.4 Submissão … estabelecem condições mais
03

19/06/14

favoráveis” SUBSTITUIDO por “4.4 Submissão

Revisão

… apresentam o valor a pagar para um máximo
de amostras de 20 e de 15 elementos.”
4. Descrição…
03

19/06/14

“4.4 Submissão … serão feitos orçamentos” -

Revisão

INTRODUZIDO
7. Anexos
“Anexo II – Preparação e resultados …
Análise … Custo (em pontos) … Análise … A
análise qualitativa global … Preparação das
amostras … Result. dos MC’s: … Result. dos
MRC’s: … Result. dos duplicados: … Result. dos
brancos: … Result. de ensaios de recuperação: …
Result. das calibrações: …” SUBSTITUIDO por
03

19/06/14

“Anexo II – Preparação e resultados … Custo /

Revisão

amostra (€) … Outras Análises … Análise
Qualitativa … Preparação físico-química …
Resultados de MC (materiais certificados) …
Resultados de MRC (materiais de referência
certificados) … Resultados de brancos …
Resultados de duplicados … Resultados de
ensaios de recuperação … Resultados das
calibrações”
Anexo I
“Limites de deteção em soluções aquosas”
SUBSTITUIDO por “- Limites de quantificação
03

19/06/14

para análise em águas dos elementos inseridos no
âmbito da acreditação

Revisão

“ e “- Limites de quantificação para análise em
solos dos elementos inseridos no âmbito da
acreditação”
DQ.PO.016

Revisão 05 de 30/10/2015

Documento Informatizado | Impressão Não Controlada

Página 12 de 17

Regulamento do Serviço ICP

03

19/06/14

Anexo I
Tabelas ALTERADAS

Revisão

Anexo II
03

19/06/14

“Preparação e resultados” SUBSTITUIDO por
“Preços para preparação e envio de resultados

Revisão

extra”
03

19/06/14

03

19/06/14

03

19/06/14

03

19/06/14

Anexo III
… (em euros) – INSERIDO
Anexo III
Tabela ALTERADA
Anexo IV
… (em euros) – INSERIDO
Anexo IV
Tabela ALTERADA

Revisão
Revisão
Revisão
Revisão

4.1.1 Águas e soluções aquosas
…. O período máximo de conservação das
04

16/12/14

amostras acidificadas de águas naturais e de

Auditoria Externa

consumo humano é de 6 meses… INSERIDO
05
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7 Anexos
Anexo I
- Limites de quantificação para análise em águas dos elementos inseridos no âmbito da
acreditação
Elemento
Cu
Pb
Cd
Cr
Mn
Ni
Zn
Al
Fe
Na
Ca
Mg
Sb

g/L
8
1
0,5
2
4
2
4
10
10
0,4 mg/L
0,4 mg/L
0,4 mg/L
0,5

- Limites de quantificação para análise em solos dos elementos inseridos no âmbito da
acreditação
Elemento
Cu
Pb
Cd
Co
Cr
Mn
Ni
Zn

DQ.PO.016
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g/g
2
2
0,5
0,5
4
2
4
2
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Anexo II – Preços para preparação e envio de resultados extra

Outras Análises

Custo/amostra (€)

Análise qualitativa

50.0

Preparação físico-química

Custo/amostra (€)

Secagem e inceneração

4.0

Digestão em placa

8.0

Digestão em micro-ondas

15.0

Diluição de amostras

1.0

Resultados adicionais

Custo/amostra (€)

Resultados de MC (materiais certificados)
Resultados de MRC (materiais de referência certificados)
Resultados de brancos

Cada resultado é contabilizado
como uma amostra adicional

Resultados de duplicados
Resultados de ensaios de recuperação
Resultados das calibrações
Desvio padrão relativo de 3 leituras
Prazos de execução

Acréscimo de 30% sobre o valor
total da análise
Custo/amostra (€)

Taxa de urgência (cinco dias úteis)

10 + 1.5/amostra

Taxa de urgência máxima (dois dias úteis)

20 + 5.0/amostra
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Anexo III – Tabela de preços para clientes externos (em euros)
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Regulamento do Serviço ICP

Anexo IV - Tabela de preços para clientes internos (em euros)
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