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a  Ordenada na origem (equação da recta y = a + bx) 

A1  Águas superficiais com tratamento físico e desinfecção, classificação 

definida no Decreto-Lei nº 236/98 

A2  Águas superficiais com tratamento físico, químico e desinfecção, 

classificação definida no Decreto-Lei nº 236/98 

A3  Águas superficiais com tratamento físico, químico de afinação e 

desinfecção, classificação definida no Decreto-Lei nº 236/98 

A100 Área do pico correspondente ao ponto experimental com melhor 

correlação 

aA  Área do pico cromatográfico, referente à transição de quantificação 

(MRM1), do composto na amostra 

Ai   Área do pico correspondente a uma determinada concentração 

pA   Área do pico cromatográfico, referente à transição MRM1 de 

quantificação, do composto no padrão de calibração 

ACTH  “Adrenocorticotropic Hormone”, hormona adrenocorticotrófica 

AdP  Águas de Portugal 

ADH  “Antidiuretic Hormone”, hormona antidiurética  

APCER Associação Portuguesa de Certificação 

APCI “Atmospheric–Pressure Chemical Ionization”, ionização química à 

pressão atmosférica 

API  “Atmospheric Pressure Ionization”, ionização à pressão atmosférica 

AR Análise de Resíduos 

b   Declive da recta (equação da recta y = a + bx) 

BKH  “BKH Consulting Engineers”, empresa holandesa de consultoria em 

actividades de gestão de água 

BPA “Bisphenol A”, bisfenol A 

C Concentração (m/v) 

C100 Concentração correspondente ao ponto experimental com melhor 

correlação 
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aC   Concentração de um determinado composto na amostra 

Ci Concentração correspondente à área Ai 

obsC   Valor médio da concentração da amostra nos ensaios de recuperação 

efectuados 

pC   Concentração do composto no padrão de calibração 

spikeC   Concentração teórica da amostra fortificada 

CAL Companhia das Águas de Lisboa 

CAS “Chemical Abstracts Service” 

CE Comunidade Europeia 

CEC “Comission of the European Communities”, Comissão das Comunidades 

Europeias  

CEFIC  Conselho Europeu das Federações da Indústria Química 

CI  “Chemical Ionization”, ionização química 

CREDO  “Cluster for Research of Endocrine Disruption”, organização para a 

investigação de desregulação endócrina 

CV  Coeficiente de Variação 

CVm  Coeficiente de Variação do método 

DDT  Dicloro-Difenil-Tricloroetano 

DE  Desregulador Endócrino 

DES  Dietilestilbestrol 

DL  Decreto-Lei 

DNA  “Deoxyribonucleic Acid”, ácido desoxirribonucleico 

2DS   Diferença de variâncias (estudo de funções lineares) 

DQA  Directiva-Quadro da Água 

E1  Estrona 

E2  17 -Estradiol, o mesmo que -Estradiol e estradiol
 

E3  Estriol 

rE   Erro relativo  
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rE   Valor médio do erro relativo dos ensaios de recuperação efectuados 

EE2  17 -Etinilestradiol, o mesmo que -Etinilestradiol e etinilestradiol 

EI “Electron Ionization”, electroionização 

EMA  Erro Máximo Admissível 

EPA   “Environmental Protection Agency”, Agência de Protecção Ambiental 

Americana 

EPAL Empresa Pública das Águas de Lisboa (1974 – 1981) 

Empresa Pública das Águas Livres (1981 – 1991) 

Empresa Portuguesa das Águas Livres (1991 -     ) 

ERSAR  Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

ESI  “Electrospray Ionization”, ionização por electrospray 

ETA  Estação de Tratamento de Água 

ETAR  Estação de Tratamento de Águas Residuais 

EU  “European Union”, União Europeia 

EUA  Estados Unidos da América 

F  Valor tabelado da distribuição F de Snedecor/Fisher 

RF   Factor de resposta 

FDA “Food and Drug Administration”, Agência norte Americana para os 

Medicamentos e Alimentos  

FEC  Fundação Europeia da Ciência 

FSH   “Follicle-Stimulating Hormone, hormona folículo-estimulante 

GC  “Gas Chromatography”, cromatografia em fase gasosa 

GH  “Growth Hormone”, hormona do crescimento 

GLEMEDS “Great Lakes Embryo Mortality Edema and Deformities Syndrome”, 

síndrome do edema, deformações e mortalidade embrionária dos 

Grandes Lagos 

HPLC  “High Performance Liquid Chromatography”, cromatografia líquida de 

alta eficiência 

IC  “Ionic Chromatography”, cromatografia iónica 

I&D  Investigação e Desenvolvimento 
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INAG  Instituto da Água 

IPQ  Instituto Português da Qualidade 

IRAR  Instituto Regulador de Águas e Resíduos 

k  Factor de expansão 

LC  “Liquid Chromatography”, cromatografia líquida 

LD  “Limit of Determination”, limite de determinação 

LER  Lista Europeia de Resíduos 

LH  “Luteinizing Hormone”, hormona luteinizante   

LLE  “Liquid-Liquid Extraction”, extracção líquido-líquido  

LOD  “Limit of Detection”, limite de detecção 

LOQ  “Limit of Quantification”, limite de quantificação 

MeEE2  Mestranol 

mM  Milimolar 

MRC  Materiais de Referência Certificados 

MRM  “Multiple Reaction Monitoring”, operação em modo SIM no primeiro 

quadrupolo e modo SIM no segundo quadrupolo 

MRM1 Resultado da primeira transição do ião percursor a ião produto, no 

primeiro quadrupolo 

MRM2  Resultado da segunda transição do ião percursor a ião produto, no 

segundo quadrupolo 

MS  “Mass Spectrometry”, espectrometria de massa 

MTBE  “Methyl Tert-Butyl Ether”, éter metil tert-butílico 

n   Número de ensaios 

N   Número de pontos experimentais da recta de calibração 

NA  Não aplicável 

ND  Não determinado/informação indisponível 

NP  “Nonylphenol”, nonilfenol 

OCDE  Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OMS  Organização Mundial de Saúde 

ONG  Organização Não Governamental 
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OP  “Octylphenol”, octilfenol 

OT  “Oxytocin”, ocitocina   

p.a.  Pró-análise 

PC  Policarbonato 

PCGA  Padrão de Calibração Gama Alta  

PCGB  Padrão de Calibração Gama Baixa 

PMQA  Plano de Monitorização e Qualidade da Água 

POP  “Persistent Organic Pollutants”, poluentes orgânicos persistentes 

ppb  Partes por bilião (entendido como 1/109) 

ppm  Partes por milhão (entendido como 1/106) 

PRL  “Prolactin”, prolactina 

PS  “Polystirene”, poliestireno 

P&T  “Purge and Trap”, purga e ratoeira 

PTH  “Parathyroid Hormone”, hormona paratiroideia  

pur  Pureza do padrão comercial 

PVC  “Polyvinyl Chloride”, policloreto de Vinilo 

R  Coeficiente de correlação da recta 

R2  Coeficiente de determinação da recta 

Rc  Razão de confirmação MRM1/MRM2 

mR   Valor médio dos ensaios de recuperação 

REACH “Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals”, 

política da União Europeia de registo, avaliação, autorização e restrição 

de produtos químicos  

Rec  Percentagem de recuperação  

RNA  “Ribonucleic Acid”, ácido ribonucleico 

RSD  “Relative Standard Deviation”, desvio padrão relativo 

S2  Variância 

Sa  Desvio padrão da ordenada na origem 

Sb  Desvio padrão do declive da recta 



Símbolos e Abreviaturas 

 

xviii 

rEs   Desvio padrão associado ao erro relativo dos ensaios de recuperação 

efectuados 

Sm  Desvio padrão do método 

ns   Desvio padrão associado à média de n  valores de concentração de 

amostras fortificadas 

obss   Desvio padrão associado aos ensaios de recuperação efectuados 

xoS   Desvio padrão correspondente a várias leituras do branco ou da solução 

com a concentração mais baixa da gama de trabalho 

xys /   Desvio padrão residual de uma função linear 

Sy2  Desvio padrão residual de uma função polinomial 

S2
y2  Variância de uma função polinomial 

S2
y/x  Variância de uma função linear 

S.A.   Sociedade Anónima 

SBSE  “Stir Bar Sorptive Extraction”, extracção por absorção em barra de 

agitação 

SIM  “Selected Ion Monitoring”, monitorização por ião seleccionado 

SMI  Solução Mãe Individual, a 200 mg/L  

SPC  Solução Padrão Conjunta, a 400 g/L  

SPCI  Solução Padrão Conjunta Intermédia, a 4 mg/L  

SPE  “Solid Phase Extraction”, extracção em fase sólida 

SPI  Solução Padrão Individual 

SPLIN  Solução padrão para estudo da linearidade 

SPME  “Solid Phase Micro Extraction”, microextracção em fase sólida 

ST1  Solução Tampão 1 

ST2  Solução Tampão 2 

T3  Tiroxina 

T4  Triiodotironina 

tR  Tempo de retenção 
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TCI  Tokyo Chemical Industry 

TIC  “Total Ion Current”, traçado de corrente iónica total 

TSH  “Thyroid-Stimulating Hormone”, hormona estimuladora da tiróide 

TSP  “Thermospray”, ionização por termospray 

Cu   Incerteza padrão combinada associada à preparação da solução padrão 

primária 

U (C)  Incerteza expandida 

 Componente da incerteza associada à concentração da amostra 

fortificada 

 Componente da incerteza associada ao ensaio de recuperação 

Certu   Valor de incerteza dado pelo certificado de análise  

exactu   Componente da incerteza associada à exactidão do método 

mu   Incerteza padrão associada à pesagem do padrão comercial  

Umatriz  Incerteza associada à recuperação média, em termos de variabilidade 

puru
  Incerteza padrão associada à pureza do padrão comercial 

precu   Componente da incerteza associada à precisão 

rectau   Incerteza associada à interpolação do sinal da amostra na curva de 

calibração 

Vu
  Incerteza padrão associada à medição de volume 

Calib

Balu   Incerteza associada à calibração da balança 

 Incerteza padrão combinada, de uma determinada grandeza C 

Calib

Vu   Incerteza associada à calibração de material volumétrico 

US  “United States”, Estados Unidos 

aV   Volume da amostra  

extV    Volume do extracto 
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VMA  Valor Máximo Admissível 

VMR   Valor Máximo Recomendável 

VP  Valor Paramétrico 

vs  Versus 

VT   Valor teste para o estudo de funções lineares 

W  “Gravimetric Analysis”, análise gravimétrica 

WHO  “World Health Organisation”, Organização Mundial de Saúde 

WRc-NSF Organização independente para a investigação e análise nas áreas de 

distribuição e equipamentos de água 

Sa  Desvio padrão da ordenada na origem (a) 

Sb Desvio padrão do declive da recta (b) 

xoS   Desvio padrão correspondente a várias leituras do branco ou da solução 

com a concentração mais baixa da gama de trabalho 

obss   Desvio padrão associado aos ensaios de recuperação efectuados 

t  Valor da variável de Student  

xi
  Concentração de cada um (i) dos N padrões de calibração 

x   Valor médio das concentrações dos padrões de calibração 

'y   Área estimada, com base na equação da recta 

y   Média de valores de iy (sinal instrumental) 

ay   Valor médio das n leituras da amostra 

iy   Valores individuais de sinal instrumental 

iy   Sinal estimado pela função de calibração linear para um padrão da 

mesma concentração 

2iy   Sinal estimado pela função de calibração polinomial do segundo grau 

para um padrão da mesma concentração 


