
Turbidimetria e Neflometria

Práticas de Biomedicina ll

Prof: Archangelo Padreca Fernandes



O que é?

• A Turbidimetria e a Neflometria são métodos 
analíticos inversos mas que são utilizados 
juntos.

• Dependendo da concentração e da turbidez 
da amostra, parte da luz que é incidida é 
dispersada.



Turbidez e concentração

• Redução da transparência de uma amostra 
devido a presença de partículas em suspensão 
que interferem a passagem de luz pelo fluido.

• Quanto mais turva é a amostra mais 
concentrada é esta. 



NTU 

• NTU (unidade de turbidez nefelométrica) é a 
unidade de medição, que caracteriza a 
turbidez.



NTU

• Quanto mais turva for a amostra, maior será 
seu NTU. 

• A água deve-se chegar a níveis de até 5,0 
NTUs, de acordo com as normas 
internacionais de controle da água potável.   

EX:        NTU<5 : A água é clara

5<NTU<30 : Água ligeiramente turva

NTU>30 : Água Turva



Aparelho 



Turbidimetria

• Mede a luz não dispersada (a luz que passou) 
determinando a turbidez da amostra.

• É um método bem sensível e pode medir a 
absorbância.



Neflometria

• É um método bem mais sensível pois mede a 
luz dispersada (inverso da turbidimetria) em 
ângulos entre 45 a 90 graus.

• Pode medir reações de precipitação.



Turbidimetria X Neflometria



Importante 

• A intensidade de luz emitida e captada varia 
de acordo com o número, tamanho e forma 
das partículas da amostra. 

• É utilizada uma solução padrão de formazina
(zera o aparelho e gera curva de calibração).



Importante

Curvas de calibração: é necessário que o 
aparelho seja calibrado e preparado antes de ser 
utilizado para que não ocorra erros analíticos.

As curvas oferecem valores de referencia para 
serem analisados e comparados.



Aplicações 

• Analises ambientais: estudo da água (5,0 ntu) 
estudo do solo, erosão, da poluição...

• Analises químicas: amostras gasosas, liquidas, 
solidas.

• Dosagem de proteínas em fluidos, LCR, 
proteína C reativa, imunoglobulinas, 
apolipoproteínas...

• Reações de aglutinação (forma preceptado)



Aplicações 


