
Kit analítico de Fenóis Cód. UP121 

(0,05 mg/L - 5,0 mg/L) 

 

 

 

Determinação de Fenóis na faixa de 0,05 mg/L a 5,0 mg/L 

 

Teste em cubetas para determinação da concentração de 

fenóis em amostras de águas e efluentes, por 

espectrofotometria. 

 

Método: determinação fotométrica através de 4-

nitroanilina. Adaptado da literatura: Analisis Del Água. E. 

Merck. Darmstand. Alemanha. Método da Nitroanilina, pg 

96. 

 

Aplicação 

Efluentes domésticos e industriais, águas doces 

(superficiais ou subterrâneas), bem como substâncias 

puras solubilizadas em água (em solução). 

 

Conteúdo da embalagem 

* 25 ou 50 cubetas analíticas (opcional); 

* Solução A; 

* Solução B; 

* Solução C; 

* Pipeta Pasteur; 

* Bula instrutiva; 

* Certificado de análise; 

* FISPQ. 

 

Armazenamento do produto 

Armazene o produto ao abrigo da luz, em local seco e 

arejado, a temperatura entre 15ºC e 25ºC. 

 

Equipamentos e acessórios necessários ao ensaio 

* Pipetas com capacidade de transferência de 0,1mL, 

0,4mL, 0,6mL e 4mL. 

* Cronômetro regressivo. 

* Espectrofotômetro compatível para leitura de cubetas 

com 16 mm de diâmetro, operando com comprimento de 

onda = 476 nm. 

 

Interferentes da análise 

Algumas substâncias presentes na amostra podem causar 

interferências no resultado da análise, gerando respostas 

incorretas. Interferem na análise de fenóis: 

* Suspensões, turbidez e cor (qualquer coloração na 

amostra pode influenciar positiva ou negativamente no 

resultado); 

* Substâncias que absorvem na região do espectro 

eletromagnético na faixa de 476 nm. 

 

Minimização do efeito dos interferentes 

Para a análise de compostos fenólicos por cubetas, é 

necessária a destilação da amostra para 

minimização/remoção dos interferentes. Amostras de 

águas naturais (desde que incolores e sem sólidos 

suspensos ou coloidais), assim como soluções padrão, 

não necessitam de destilação. 

 

Destilação da amostra 

O procedimento de destilação para análises de compostos 

fenólicos está descrito no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, método 5530 B. 

Como alternativa, sugere-se o procedimento abaixo, 

adaptado:  

1) Separe 300 mL da amostra em um béquer e ajuste o pH 

desta para 4,0. Para isso, utilize uma solução 1:10 de 

ácido fosfórico (H3PO4) ou uma solução de hidróxido de 

sódio 2,5 N (NaOH), dependendo do pH inicial da amostra.   

2) Coloque, em um balão de vidro borossilicato, 250 mL 

da amostra com o pH corrigido. 

3) Inicie a destilação. 

4) Pare a destilação quando houver 200 mL de destilado. 

5) Quando a ebulição no balão de destilação parar, 

adicione 50 mL de água destilada ou deionizada morna e 

continue a destilação até que sejam destilados mais 50 mL 

(totalizando 250 mL de destilado). 

6) Aguarde o resfriamento do destilado, em temperatura 

ambiente. 

7) Concluído esse processo, a amostra (conteúdo 

destilado) estará pronta para a análise em cubetas. 

 

Utilização do kit 

* A amostra (destilado) poderá ou não ser previamente 

diluída, visando enquadrar o resultado dentro da faixa de 

leitura do kit (0,05 - 5,0 mg/L). Se diluída, o fator de 

diluição deverá ser levado em consideração para o cálculo 

final da concentração de fenóis da amostra. Não é 

aconselhável trabalhar com valores muito próximos aos 

limites inferior e superior da faixa de trabalho! 



Para realização da análise de fenóis, os passos 1 a 10 

deverão ser seguidos, após a destilação da amostra: 

1) Adicione à cubeta de teste, com auxílio de uma pipeta, 

4,0 mL da amostra destilada (diluída previamente ou não).   

2) Em seguida, adicione 0,1 mL da Solução A. 

Obs.: é recomendado o uso de uma pipeta com 

capacidade de 0,1 mL para realização da análise. 

Entretanto, enquanto o laboratório não fizer a aquisição 

desta, poderá ser utilizada a pipeta Pasteur que compõe o 

kit. Sendo assim, deverão ser transferidas à cubeta de 

teste, com auxílio da pipeta Pasteur, 4 gotas da Solução 

A. Não utilizar outro dispositivo para dosagem das gotas; 

utilizar apenas a pipeta Pasteur fornecida. 

3) Depois, adicione 0,4 mL da Solução B. 

4) Feche a cubeta e inverta-a algumas vezes, até que a 

solução em seu interior se torne incolor. 

5) Conte 2 minutos, com auxílio de um cronômetro 

regressivo. 

6) Após decorrido o tempo, adicione imediatamente 0,6mL 

da Solução C à cubeta de teste. 

Em dias frios, principalmente, poderá ser observada 

cristalização da Solução C. Esse fenômeno é normal 

devido à composição da solução. Se isso ocorrer, aqueça 

o frasco que contém a solução em banho-maria, durante o 

tempo necessário para recuperação da solução cristalina. 

7) Feche e inverta a cubeta rapidamente, algumas vezes, 

até homogeneização de seu conteúdo. 

8) Conte mais 2 minutos e, enquanto aguarda o tempo, 

limpe a superfície externa da cubeta, visando remover 

manchas, gordura das mãos, entre outros. 

9) Acesse o método pré-programado no espectrofotômetro 

(programa de usuário) e faça o zero do equipamento com 

o compartimento de cubeta/tubo vazio (apenas aperte o 

botão “Zero”, sem nenhuma cubeta no interior do 

equipamento). 

10) Ao final dos últimos 2 minutos, proceda imediatamente 

a leitura da amostra. O resultado será em mg/L. Se a 

amostra foi diluída para realização da análise, multiplique 

o resultado pelo fator de diluição. 

 

Nota: após o procedimento, NÃO reutilize as cubetas.  

 

Descarte de resíduos  

Descartar em local adequado. A Qualykits se 

responsabiliza pela disposição final de seus produtos. Fica 

como responsabilidade do cliente o devido 

acondicionamento das cubetas e soluções e o transporte 

destas até a Umwelt. Certifique-se de que as cubetas 

estão devidamente fechadas e livres de vazamentos, 

antes de depositá-las no local pré-determinado. 

 

Atendimento 

Em caso de dúvidas, reclamações ou sugestões: 

Telefone/Fax: +55 (47) 3325-3703 

E-mail: qualykits@umweltambiental.com.br 

 


