
Kit analítico de Detergentes Aniônicos (MBAS) Cód. UP151

(0,2 mg/L - 2,0 mg/L)

Determinação de Detergentes Aniônicos na faixa de 0,2 mg/L a 2,0 mg/L

Teste em cubetas para determinação da concentração de

substâncias reativas ao azul de metileno em amostras de

águas e efluentes, por espectrofotometria.

Atenção: apesar  de  comumente  utilizarmos  o  termo

detergentes aniônicos em nosso dia a dia, as legislações

brasileiras  estabelecem  limites  para  lançamento  de

Substâncias  Tensoativas  que  Reagem  ao  Azul  de

Metileno  (MBAS,  em  inglês)  aos  corpos  hídricos.  O

resultado da análise de MBAS é considerado como um

resultado  aproximado  à  concentração  de  detergentes

aniônicos e, por essa razão, utilizamos esse termo em

nossas atividades rotineiras.

Método:  Azul  de  metileno. ISO  7875-1:1996:  Water

quality -  Determination  of  surfactants -  Part 1:

Determination of anionic surfactants by measurement of

the methylene blue index (MBAS).

Aplicação

Efluentes  domésticos  e  industriais,  águas  doces

(superficiais  ou  subterrâneas),  bem  como  substâncias

puras solubilizadas em água (em solução).

Conteúdo da embalagem

* 24 ou 49 testes (opcional);

* Solução A;

* Solução B;

* Cubeta zero;

* Bula instrutiva;

* Certificado de análise;

* FISPQ.

Armazenamento do produto

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

arejado, com temperatura entre 15ºC e 25ºC. 

Equipamentos e acessórios necessários ao ensaio

*  Pipetas  com capacidade  de  transferência  de  0,2mL,

0,4mL e 4mL.

* Cronômetro regressivo.

*  Espectrofotômetro compatível  para leitura de cubetas

com diâmetro  16  mm,  operando  com comprimento  de

onda = 653 nm.

Interferentes da análise

Algumas  substâncias  presentes  na  amostra  podem

causar  interferências  no  resultado  da  análise,  gerando

respostas  incorretas.  O  quadro  abaixo  apresenta  uma

lista dos íons que provocam interferência na análise de

MBAS.

Íon Concentração
SO4

2- > 1000 mg/L
Cl- > 500 mg/L

PO4
3- > 250 mg/L

Mg2+, NO2
-, Ca2+, Cu2+ e NO3

- > 100 mg/L
Fe2+ > 25 mg/L

Cr3+, Cr6+ e Cl2 > 10 mg/L
SO3

2-, Ni2+ e Zn2+ > 5 mg/L
Fe3+ > 2 mg/L

Outros interferentes:

*  pH  da  amostra  inferior  a  4,0.  Nessa  condição,  o

resultado da análise será menor que o real;

*  Sulfatos,  sulfonatos,  carboxilatos,  fosfatos  e  fenóis

complexam  o  azul  de  metileno,  apresentando  um

resultado falso positivo;

*  Cianetos  inorgânicos,  cloretos,  nitratos,  e  tiocianatos

formam par iônico com o azul de metileno, interferindo

com um resultado falso positivo;

*  Sulfetos  podem  reagir  com  o  azul  de  metileno,

reduzindo ou até mesmo eliminando a coloração azulada,

impossibilitando a realização da análise;

*  Detergentes  catiônicos  e  outras  espécies  catiônicas,

como as aminas, interferem diminuindo o resultado pois

competem  com  o  azul  de  metileno  no  momento  da

formação de pares;

*  Detergentes  não-iônicos  podem  provocar  resultados

falso positivos;

*  Partículas  em suspensão podem provocar  resultados

falso negativos, pois podem adsorver as substâncias que

reagem ao azul de metileno;



*  Formação  de  bolhas  que  não  estouram  na  fase

orgânica da análise (fase mais densa);

*  Qualquer  coloração  na  amostra  pode  influenciar

positiva ou negativamente o resultado;

*  Substâncias  que  absorvem  na  região  do  espectro

eletromagnético na faixa de 653 nm.

Minimização do efeito dos interferentes 

*  Para  minimizar  as  interferências  provocadas  por

substâncias  não  surfactantes,  recomenda-se  a

sublimação  da  amostra,  conforme  o  método  5540  B,

apresentado pelo Standard Methods for the Examination

of Water and Wastewater.

*  Para  remoção  de  interferências  provocadas  por

espécies catiônicas, recomenda-se o uso de uma coluna

de troca iônica.

*  A  interferência  provocada  por  sulfetos  pode  ser

eliminada por oxidação prévia da amostra com peróxido

de hidrogênio.

*  Caso  nenhuma  das  soluções  acima  possam  ser

adotadas, recomenda-se a diluição da amostra até que

as  espécies  interferentes  apresentem  concentrações

incapazes de interferir no resultado da análise.

*  Algumas  matrizes  podem  favorecer  a  formação  de

bolhas  na  fase  orgânica.  Para  eliminá-las,  é

recomendada  uma  centrifugação  rápida  da  cubeta

analítica. Caso isso não seja possível, incline a cubeta a

45º e a rotacione, gentilmente.

Preparo da amostra

* Verifique se o pH da amostra a ser analisada está entre

4,0  e  9,0.  Caso  contrário,  adicione  algumas  gotas  de

NaOH  1N  (para  elevar  o  pH)  ou  de  H2SO4 1N  (para

reduzir o pH).

*  A  amostra  poderá  ou  não  ser  previamente  diluída,

visando enquadrar o resultado dentro da faixa de leitura

do kit (entre 0,2 - 2,0 mg/L). Se diluída, o fator de diluição

deverá ser levado em consideração para o cálculo final

da concentração de MBAS na amostra em questão. Não

é aconselhável trabalhar com valores muito próximos aos

limites inferior e superior da faixa de trabalho! 

*  A  temperatura  da  amostra  no  momento  do  ensaio

deverá estar entre 15ºC e 25ºC.

* Para homogeneização da amostra, agite-a gentilmente

para não formar espuma.

Utilização do kit

Para realização das análises de detergentes aniônicos,

os passos 1 a 8 deverão ser seguidos.

1) Transfira, com auxílio de uma pipeta, 4 mL da amostra

(diluída previamente ou não) à cubeta de teste.

2) Adicione 0,4 mL da Solução A à cubeta.

3) Em seguida, adicione 0,2 mL da Solução B.

4) Feche bem a cubeta, a fim de evitar vazamentos nas

próximas etapas da análise.

5)  Agite  a cubeta  durante 1  minuto  (60 segundos),  na

posição horizontal.

6) Em  seguida,  deixe  a  cubeta  repousar  por  45

segundos. Enquanto aguarda o tempo, limpe a superfície

externa da cubeta de teste e da cubeta  zero (integrante

do  kit)  com  um  papel  macio,  visando  a  remoção  de

manchas, gorduras das mãos, entre outros. 

Atenção: durante o tempo de repouso, você observará a

formação de duas fases na cubeta de teste, sendo a fase

orgânica  a  mais  densa.  Caso  ocorra  a  formação  de

bolhas  na  fase  orgânica,  proceda  uma  centrifugação

rápida  da  cubeta  ou  incline-a  a  45º  e  a  rotacione,

gentilmente.  Lembre-se  que  as  bolhas  provocam

interferência no resultado da análise.

7) Enquanto a cubeta está em repouso, acesse o método

pré-programado  no  espectrofotômetro  (programas  de

usuário)  e  zere  o  equipamento  com  a  cubeta  zero,

integrante do kit.

8) Imediatamente  após o término dos 45 segundos de

repouso  da  cubeta  de  teste,  insira-a  no

espectrofotômetro e proceda a leitura. O resultado será

expresso  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




