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E PRELIM
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1. EXAME PRELIMINAR
Retire o instrumento e os acessórios da embalagem e os examine cuidadosamente. Caso encontre 
algum problema ou necessite de ajuda com o produto, entre em contato com a Hanna Instruments 
Brasil. Cada HI83399 é fornecido com:
• Cubeta de amostra (4 unid.)
• Tampa para cubeta de amostra (4 unid.)
• Pano para a limpeza de cubetas 
• Tesoura
• cabo USB
• adaptador de energia 5 VDC
• Adaptador de frasco de 16 mm
• Cubetas de 16 mm com tampa (6 unid.)
• Frasco de vidro de 60 mL
• Certificado de Qualidade
• Manual de Instrução

Nota: Guarde todas as embalagens até ter certeza de que o instrumento funciona corretamente, 
guarde também a nota fiscal de compra do equipamento. Qualquer item defeituoso ou avariado 
deve ser devolvido em sua embalagem original com os acessórios fornecidos.

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA
• Os produtos químicos contidos nos kits de reagentes podem ser perigosos se manuseados 

incorretamente.
• Leia as Fichas de Dados de Segurança (FISPQs) antes de realizar os testes.
• Equipamentos de segurança: Use proteção ocular e roupas adequadas quando 

necessário, e siga as instruções cuidadosamente.
• Vazamento de reagente: Se o vazamento de reagente acontecer, seque imediatamente 

e lave com bastante água. Se o reagente entrar em contato com a pele, lave a área 
afetada cuidadosamente com água. Evite respirar o vapor liberado.

• Descarte de resíduos: Para o descarte dos kits de reagentes e amostras reagidas, contate 
um fornecedor licenciado de descarte de resíduos.

M
EDIDAS DE SEGURANÇA
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ES 3. ESPECIFICAÇÕES

Canais de Medição 5 x canais ópticos
1 x canal para eletrodo digital (medição de pH)

Fotômetro

Faixa 0.000 a 4.000 Abs
Resolução 0.001 Abs
Exatidão ±0.003 Abs a 1.000 Abs
Fonte de Luz LED
Comprimento do Filtro de Banda 8 nm
Exatidão do Filtro de Banda ±1.0 nm
Detector de Luz fotocélula de silício
Tipos de Cubeta Redonda, diâmetros de 24.6 mm & 16 mm
Número de Métodos 90

Sonda

Faixa -2.00 a 16.00 pH (± 1000.0 mV)*
Resolução 0.01 pH (0.1 mV)
Exatidão ±0.01 pH (±0.2 mV) a 25 °C / 77 °F
Compensação de Temperatura ATC, -5.0 a 100.0 °C (23.0 a 212.0 °F)*

Calibração 2 pontos, a partir de 5 buffers disponíveis 
(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 pH)

Eletrodo eletrodo inteligente de pH / temperatura

Temperatura
Faixa -20.0 a 120.0 °C (-4.0 a 248.0 °F)
Resolução 0.1 °C (0.1 °F)
Exatidão ±0.5 °C a 25 °C (±0.9 °F a 77 °F)

Especificações 
Adicionais

Armazenamento 1.000 leituras (fotômetro e eletrodo)
Tela LCD de 128 x 64 pixels B/P com fundo de luz
Funções USB-A (Host)  armazenamento em massa
Funções USB-B (Dispositivo) entrada de energia, armazenamento em massa

Bateria > 500 medições do fotômetro,  
ou 50 horas de medições contínuas de pH

Fonte de Energia

adaptador de 5 VDC / conector USB 2.0 tipo 
micro-B
bateria recarregável de li-polímetro de 3.7 VDC,
não reparável

Ambiente 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
0 a 95% RH, não reparável

Dimensões 206 x 177 x 97 mm
Peso 1.0 kg 

*Os limites serão reduzidos para os limites reais da sonda / sensor.
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ABREVIAÇÕES 
4. ABREVIAÇÕES 

Abs Absorbância
COD/DQO Demanda Química de Oxigênio
DPD N,N-dietil-p-fenilenodiamina
EPA Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos
GLP Boas Práticas de Laboratório
HDPE Polietileno de Alta Densidade
NIST Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias dos Estados Unidos
TRRS Ponta/Anel/Anel/Luva
TBPE Éster Etílico de Tetrabromofenolftaleína

g/L gramas por litro (partes por mil, ppt)
µg/L microgramas por litro (partes por bilhão, ppb)
mg/L miligramas por litro (partes por milhão, ppm)

HR Faixa Alta 
LR Faixa Baixa
MR Faixa Média
UHR Faixa Ultra Alta 
ULR Faixa Ultra Baixa
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O 5. DESCRIÇÃO

5.1. Descrição Geral & Uso Pretendido 
O fotômetro multiparâmetro HI83399 é um medidor compacto e versátil com dois modos de medição, 
Fotômetro e Sonda. O modo Fotômetro possui recurso CAL Check™ e 90 métodos diferentes que 
atendem uma ampla variedade aplicações, tornando-o ideal para operações de bancada e portáteis. 
Com o recurso CAL Check, os operadores podem validar o desempenho do instrumento e realizar uma 
calibração do usuário (se necessário). As cubetas de CAL Check da Hanna Instruments® são feitos 
com padrões rastreáveis NIST. O modo Sonda usa uma sonda digital de pH com uma calibração de 
um ou dois minutos. 

• Entrada de eletrodo digital para medições de pH
• Cubetas Certificadas CAL Check parpara confirmarar a funcionalidade do medidor
• Pen drive micro-USB com propósito duplo
• Bateria recarregável de lítio
• Desligamento automático
• Modo de absorbância
• Entrada de nome de usuário e da amostra
• Funções GLP

5.2. Precisão & Exatidão
A precisão é a proximidade entre as medições repetidas. A precisão é geralmente expressa como 
desvio padrão (DP). A exatidão é definida como a proximidade um resultado de teste ao valor 
verdadeiro. Mesmo que uma boa precisão sugira uma boa exatidão, resultados precisos podem ser 
inexatos. A figura explica essas definições. Para cada método, a exatidão é expressa na respectiva 
seção de medição.

Preciso, Exato Preciso, Inexato

Impreciso, Exato Impreciso, Inexato
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DESCRIÇÃO
5.3. Descrição Funcional

1. Teclado à prova de respingos
2. LCD
3. Marca de Indexação
4. Tampa de proteção das portas
5. Tampa do painel
6. Suporte de cubeta
7. Botão ON/OFF
8. Entrada para eletrodos digitais com conector 3.5-mm TRRS
9. Conector USB padrão para transferência de dados com pen drive

10. Conector micro-USB para energia ou interface com PC
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O Descrição do Teclado
O teclado contém 12 teclas diretas e 3 teclas funcionais com as seguintes funções:

 Pressione as teclas funcionais para realizar as funções exibidas acima delas no LCD.

 Pressione para acessar a lista de métodos do fotômetro.

Pressione para mover para cima em um menu ou acessar a tela de ajuda, para aumentar o 
valor inserido, ou para acessar as funções de segundo nível.

 Pressione para alternar entre os modos fotômetro e pH (eletrodo).

 Pressione para mover para a esquerda em um menu ou para aumentar o valor inserido.

Pressione para mover para baixo em um menu, para diminuir um valor inserido, ou para 
acessar as funções de segundo nível.

 Pressione para mover para a direita em um menu ou para aumentar um valor inserido.

 Pressione para acessar a tela de configuração.

 Pressione para registrar a leitura atual.

 Pressione para visualizar os registros salvos.

 Pressione para sair da tela atual.

 Pressione para exibir a tela de ajuda.

 Botão ON/OFF

5.4. Princípio de Operação
Absorção de luz é um fenômeno típico de interação entre radiação eletromagnética e matéria. Quando 
um feixe de luz atravessa uma substância, um pouco da radiação pode ser absorvido por átomos, 
moléculas ou estruturas de cristal. A análise química fotométrica é baseada em reações químicas 
específicas entre uma amostra e um reagente para produzir o composto absorvente de luz.
Se absorção pura acontecer, a fração de luz absorvida depende tanto do comprimento do caminho 
óptico através da matéria quanto das características físico-químicas da substância de acordo com a 
Lei de Lambert-Beer. Se todos os outros fatores são constantes, a concentração “c” pode ser calculada 
a partir da absorbância da substância.
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DESCRIÇÃO
A Lei de Lambert-Beer:

-log I/Io = el c d 
ou 

A = el c d
Io = intensidade do feixe de luz incidente
I = intensidade do feixe de luz depois da absorção
el = coeficiente de extinção molar em comprimento de onda l
c = concentração molar da substância
d = caminho óptico através da substância

5.5. Sistema Óptico

LED

Filtro Separador de Feixe Cubeta Lente
de Foco

Detector
de Luz

MicroprocessadorDetector
de Referência

Diagrama do Instrumento

O sistema de referência interna (detector de referência) do fotômetro HI83399 compensa qualquer 
desvio causado por flutuações de energia ou mudanças de temperatura ambiente, fornecendo uma 
fonte estável de luz para a sua medição branca (zero) e medição de amostra. A lâmpada LED 
oferece performance superior se comparada com lâmpadas de tungstênio. LEDs possuem uma maior 
eficiência luminosa, fornecendo mais luz e usando menos energia. Elas também produzem pouco 
calor, o que de outra forma poderia afetar a estabilidade eletrônica. LEDs estão disponíveis numa 
grande variedade comprimentos de onda, enquanto lâmpadas de tungstênio possuem fraca saída de 
luz azul/violeta. Filtros ópticos aprimorados garantem maior exatidão de comprimentos de onda e 
permitem que um sinal mais brilhante e mais forte seja recebido. O resultado final é uma estabilidade 
medição mais alta e menos erros de comprimentos de onda. Uma lente de foco coleta toda a luz que 
existe na cubeta, eliminado erros de imperfeições ou arranhões na cubeta, eliminando necessidade 
indexar a cubeta.



14

OP
ER

AÇ
ÕE

S 
GE

RA
IS 6. OPERAÇÕES GERAIS

6.1. Conexão de Energia e Gerenciamento de Bateria
O medidor pode ser ligado com um adaptador AC/DC (incluso) ou com a bateria recarregável interna.
Um teste de auto-diagnóstico será realizado quando o medidor for ligado. Durante este teste, o logo 
da Hanna Instruments® aparecerá na tela. Após 5 segundos, se o teste for bem sucedido, o último 
método utilizado aparecerá na tela. 
O ícone de bateria na tela indicará o status da bateria:
• a bateria está carregando com um 

adaptador externo
• a bateria está totalmente carregada  

(medidor conectado ao adaptador AC/DC)

• capacidade da bateria  
(sem adaptador externo)

• bateria próxima de 0% (sem adaptador externo)

• bateria em 0% (sem adaptador externo)

Para economizar bateria, o medidor desligará automaticamente após 15 minutos de inatividade 
(30 minutos após uma medição ZERO). Se uma medição do fotômetro estiver na tela, um registro 
automático será criado antes do desligamento.

6.2. Seleção de Modo
O HI83399 possui dois modos de operação: Modo Fotômetro e Modo Sonda. 
O Modo Fotômetro ativa medições sob demanda de uma cubeta, usando o sistema óptico integrado.
O Modo Sonda ativa a medição contínua usando um Eletrodo Digital da Hanna® conectado na porta 
3.5 mm.
Para alternar entre Modo Fotômetro e Modo Sonda, use a tecla MODE.

Nota: O modo ativo não pode ser alterado se os menus de Configuração, Recuperação, Método, 
etc estiverem abertos.
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OPERAÇÕES GERAIS
6.3. Configurações Gerais
Pressione SETUP para entrar no menu de Configurações, destaque as opções desejadas utilizando  
as teclas  e pressione Select. 

CAL Check™ (apenas Modo Fotômetro)
Pressione Select para entrar na tela de CAL Check. A data, hora e valores da última CAL Check serão 
exibidos na tela. Para iniciar uma nova CAL Check pressione Check siga as instruções na tela. Veja a 
seção Validação do Medidor & CAL Check para mais informações. 

 

Unidade Temperatura (apenas Modo Sonda)
Opções: °C ou °F
Pressione a tecla funcional para selecionar a unidade temperatura.

Luz de Fundo
Valores: 0 a 8
Pressione Modify para acessar a intensidade da luz de fundo. Use as teclas funcionais ou as teclas 
 para aumentar ou diminuir o valor. Pressione Accept para confirmar ou pressione ESC para 
voltar ao menu de Configurações sem salvar o novo valor.

 

Contraste
Valores: 0 a 20
Pressione Modify para alterar o contraste da tela. Use as teclas funcionais ou as teclas  para 
aumentar ou diminuir o valor. Pressione Accept para confirmar ou pressione ESC para voltar ao menu 
de Configurações sem salvar o novo valor.
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Pressione Modify para alterar a data e a hora. Pressioneas teclas funcionais ou  para destacar 
o valor a ser alterado (ano, mês, dia, hora, minutos ou segundos). Use as teclas para alterar 
o valor. Pressione Accept para confirmar ou pressione ESC para voltar ao menu de Configurações 
sem salvar.

 

Formato da Hora
Opções: AM/PM ou 24 horas
Pressione a tecla funcional para selecionar o formato de hora desejado.

Formato de Data
Opções: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD, YYYY-MM-DD, Mon DD, YYYY, 
DD-Mon-YYYY, YYYY-Mon-DD
Pressione Modify para alterar o formato da data. Use as teclas  para selecionar o formato 
desejado. Pressione Accept para confirmar ou pressione ESC para voltar ao menu de Configurações 
sem salvar o novo formato.

 

Separador Decimal
Opções: Vírgula ( , ) ou Ponto ( . )
Pressione a tecla funcional para selecionar o separador decimal desejado. O separador decimal é 
usado na tela de medição e em arquivos CSV.
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OPERAÇÕES GERAIS
Idioma
Opções: Português, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Dutch 
Pressione Modify para alterar o Idioma. Use as teclas  para selecionar o idioma desejado. 
Pressione Select para alterar o idioma.

 

Som On
Opções: Ativar ou Desativar
Quando ativado, um bipe curto é emitido sempre que uma tecla é pressionada. Um bipe longo de 
alerta é emitido quando tecla pressionada não está ativa ou um erro foi detectado. Aperte as teclas 
funcionais para ativar/desativar o bipe.

ID do Instrumento
Opções: 0 a 999999
Esta opção é usada para definir o ID (número de identificação) do instrumento. Pressione Modify 
para acessar a tela de ID do Instrumento. Use as teclas funcionais ou as teclas  para destacar 
o dígito a ser modificado. Pressione as teclas  para definir o valor desejado. Pressione Accept 
para confirmar ou pressione ESC para voltar ao menu de Configurações sem salvar o novo valor.

 

Informação do Medidor
Pressione Select para visualizar o modelo, número de série, versão do firmware e do idioma 
selecionado. Pressione ESC para voltar ao menu de Configurações.
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Pressione Select para visualizar o número do modelo, número de série e a versão do firmware da 
sonda conectada. Pressione ESC para voltar ao menu de Configurações.

 

6.4. Ajuda Contextual
O HI83399 oferece um modo de ajuda contextual interativa que auxilia o usuário a qualquer 
momento. 
Para acessar a tela de ajuda, pressione a tecla HELP. 
O instrumento exibirá informações adicionais sobre a tela em exibição no momento.
Para ler todas as informações disponíveis, use as teclas  para navegar pelo texto.
Pressione ESC para voltar à tela anterior.
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7. ARMAZENAMENTO & GERENCIAMENTO DE DADOS
O instrumento possui uma função de registro automático para ajudar no rastreamento e 
acompanhamento das análises. O registro de dados pode guardar até 1.000 medições individuais. 
Armazenar, visualizar e apagar os dados é possível utilizando as teclas LOG e RECALL.

7.1. Armazenamento de Dados
Pressione a tecla LOG e a última medição válida será armazenada com a marcação de data e hora. 
Apenas medições válidas podem ser armazenadas. 

   

7.2. Adicionando Nomes de Amostra e de Usuário aos Dados Registrados
Um ID de amostra e um ID de usuário podem ser adicionados a um registro salvo. Use as teclas  
para destacar ID de Amostra e ID de Usuário e pressione Modify. Tanto o ID de Amostra quanto o ID 
de Usuário são inseridos através do teclado alfanumérico.

Digite um caractere de cada vez pressionando tecla repetidamente até que o caractere desejado seja 
destacado. Para referência, uma lista dos caracteres disponíveis para a tecla atual será mostrada na 
caixa de texto.
O caractere será inserido após 2 segundos ou após outra tecla ser pressionada. 

 

Pressione Accept para atualizar o ID de amostra ou de usuário.
Pressione a tecla funcional  para apagar o último caractere.
Pressione Clear para apagar todos os caracteres.
Pressione ESC para descartas as alterações e voltar à tela anterior.
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Visualizar & Excluir
Os dados podem ser visualizados, apagados e exportados para um dispositivo USB ou um PC 
pressionando tecla RECALL. Use as teclas  para navegar pelos dados registrados. Pressione 
Info para visualizar informações adicionais sobre o registro selecionado.

 
Use Delete para apagar dados registrados. Após pressionar Delete, uma mensagem pedirá 
confirmação.

 
Pressione No ou ESC para voltar à tela anterior. Pressione Yes para apagar o registro selecionado. 
Pressione Del All para apagar todos os dados registrados. Se Del All for pressionado, siga as 
instruções para confirmar. Pressione Yes para apagar todos os dados registrados, No ou ESC para 
voltar à recuperação de dados.
Exportar Dados
Os dados podem ser exportados para um dispositivo USB ou um PC. Para acessar as funções de 
exportação de dados, pressione a tecla RECALL e em seguida, pressione Export.

  
Use as teclas  para selecionar o local de exportação desejado. 
Para exportar para um dispositivo USB, insira o dispositivo na porta HOST USB na parte de trás do 
medidor, então siga as instruções que aparecem na tela.
Para exportar para um PC, conecte o medidor a um PC usando o cabo micro USB fornecido. Insira o 
cabo na porta PC PWR localizada na parte de trás do medidor. Quando o medidor confirmar a conexão 
com o computador, use um gerenciador de arquivos (como o Windows Explore ou o Mac Finder) para 
mover os arquivos do medidor para o computador. O medidor aparecerá como um disco removível. 
Os dados registrados são exportados como um único arquivo (HI83399.csv) contendo todos os dados 
registrados do fotômetro e sonda. O arquivo CSV pode ser aberto com um editor de texto ou de 
planilhas.
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8. MODO FOTÔMETRO

8.1. Seleção de Método
Para selecionar o método desejado, pressione a tecla METHOD e uma tela com os métodos 
disponíveis será exibida.
Pressione as teclas  para destacar o método desejado. Pressione Select.

Após o método desejado ser selecionado, siga o procedimento descrito na seção do método neste 
manual. Antes de realizar um método, leia todas as intruções cuidadosamente.

8.2. Coletando e Medindo Amostra e Reagentes
Uso Correto da Seringa

1. Empurre o êmbolo completamente para dentro da seringa e insira a ponta na solução. 
2. Puxe o êmbolo para cima até que a borda inferior do selo esteja exatamente na marca do 

volume desejado. 
3. Retire a seringa e limpe o exterior da ponta, certifique-se de que não há gotas penduradas na 

ponta. Em seguida, mantendo seringa na posição vertical acima da cubeta, empurre o êmbolo 
para baixo, o volume desejado será entregue na cubeta.
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1. Bata o conta-gotas na mesa várias vezes.
2. Retire a tampa e seque o exterior da ponta com um lenço.
3. Sempre mantenha o conta-gotas em posição vertical quando estiver dosando o reagente.

 

Uso Correto do Sachê de Reagente em Pó
1. Use a tesoura para abrir o sachê.
2. Empurre as bordas do sachê para formar um bico.
3. Despeje o conteúdo do sachê.

8.3. Preparação da Cubeta
A mistura adequada é muito importante para a reprodutibilidade das medições. A técnica adequada 
de mistura para cada método está listada no procedimento do método.
(a) Inverta a cubeta algumas vezes ou por um tempo específico segure a cubeta na posição vertical. 

Vire a cubeta de cabeça para baixo e espere que toda a solução flua para a extremidade da 
tampa, então retorne a cubeta para a posição original e espere que toda a solução flua para o 
fundo da cubeta. Esta é uma inversão. A velocidade correta para esta técnica de mistura é de 
10 a 15 inversões completas em 30 segundos. Esta técnica de mistura é indicada com "inverter 
para misturar" e os seguintes ícones:
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(b) Para agitar a cubeta, mova-a para cima e para baixo. O movimento pode ser suave ou vigoroso. 

Esta técnica de mistura é indicada com “agite suavemente” ou “agite vigorosamente” e um 
dos ícones abaixo:

     
agite suavemente       agite vigorosamente

(c) Gire a cubeta suavemente para misturar a solução. Esta técnica de mistura é indicada com um 
dos ícones abaixo:

   

Para evitar que o reagente vaze e para obter medições mais precisas, 
primeiro feche a cubeta com a rolha de plástico HDPE  e em seguida 
com a tampa preta.

Sempre que a cubeta for colocada no suporte de medição, deve estar seca 
por fora e livre de impressões digitais, oleosidades ou sujeiras. Limpe a 
cubeta minuciosamente com HI731318 ou um lenço de microfibra antes 
de inseri-la no suporte.
Sacudir a cubeta pode gerar bolhas na amostra, causando leituras mais 
altas. Para obter medições mais precisas, remova as bolhas girando ou 
batendo suavemente na cubeta.

Não deixe que a amostra reagida fique muito tempo parada na cubeta depois que o reagente for 
adicionado. Para melhor exatidão, respeite os tempos descritos em cada método.
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cada amostra e usar a mesma cubeta para zerar e medir sempre que possível.
Descarte a amostra imediatamente após a leitura ser feita, ou o vidro pode ficar permanentemente 
manchado.
Todos os tempos de reação descritos neste manual são em 25 °C. Em geral, o tempo de reação deve ser 
aumentado para temperaturas menores de 20 °C, e diminuído para temperaturas maiores de 25 °C.

Interferências
Em cada método há uma seção em que estão relacionadas as interferências mais comuns que 
podem estar presentes em um amostra típica de água. É possível que uma aplicação específica possa 
introduzir outros compostas que também podem interferir.

8.4. Usando o Adaptador de Frasco de 16 mm 
Alguns parâmetros requerem frascos especiais de 16 mm de uso único. Estres parâmetros podem ser 
identificados por "(16)" no nome do método e tag de "16 mm" na tela de medição. 

 

Para inserir o adaptador de 16 mm:
1. Abra a tampa do medidor.
Nota:  A tampa do medidor não fechará completamente enquanto o adaptador de frasco estiver 
em uso. Isto é normal e o adaptador de frasco bloqueia luzes externas.

2. Coloque o adaptador com os seis pequenos orifícios na direção do fundo do compartimento.
3. A marca de indexção do adaptador deve estar direcionada para a esquerda. Esta marca deve 

estar alinha com a marca de indexação localizada no medidor.
4. Insira o adaptador lentamente no suporte de cubeta, mantendo as marcas de indexação do 

adaptador e do medidor alinhadas. Se o adaptador parecer estar bloqueado, ele deve ser girado 
levemente para corrigir a posição de encaixe no suporte do medidor.
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5. Fazendo uma leve pressão, empurre o adaptador até que o fundo do suporte de cubeta do 

medidor seja atingido. Quando o adaptador atingir o fundo, não deverá ser possível ver a área 
entalhada do adaptador.

 
Após o procedimento, o medidor estará pronto para uso com os parâmetros que utilizam um frasco de 
16 mm. Sempre use o adaptador de frasco para ambas as medições Zero e Read, como especificado 
nas instruções do parâmetro. 

Aviso: O uso incorreto do adaptador de frasco de 16 mm pode causar danos irreversíveis ao 
medidor. Sempre siga as precauções abaixo quando usar o adaptador de frasco:
• Nunca use força excessiva para inserir o adaptador. O frasco deve ser inserido com uma 

pressão leve usando apenas um dedo. Se o frasco não estiver atingindo o fundo, se houver 
uma grande resistência ou se o erro “luz fraca” aparecer na tela durante a operação “ZERO”, 
verifique novamente se a marca de indexação do adaptador está alinhada com a do medidor.

• Nunca insiro frascos ou amostras quentes no adaptador de frasco. As amostras devem estar 
próximas da temperatura ambiente antes de serem inseridas no medidor ou adaptador.

• Não tente fechar a tampa quando usar o adaptador de frasco de 16 mm. É normal que os 
frascos ou adaptadores impeçam que a tampa seja completamente fechada.

8.5. Funções de Temporizadores e Medição
Cada método requer procedimentos de preparação, tempos de reação e preparações de amostra 
diferentes. Se um ou mais timers forem necessários para a preparação adequada da amostra, 
Timer ficará disponível. Para usar um timer de reação, pressione Timer. O timer padrão iniciará 
imediamente. Para para e reiniciar o timer, pressione Stop.
Se o método selecionar requerir mais de um timer, o medidor selecionará automaticamente cada 
timer na ordem correta. Para sair da ordem padrão, pressione a tecla desejada para ativar um timer 
diferente (apenas enquanto o timer atual estiver parado). Pressione Continue para iniciar o timer ativo.
Para alguns métodos, o timer é apenas necessário após uma medição Zero ser realizada. Neste caso, 
a tecla de timer ficará disponível apenas após a medição Zero ser realizada. 
Se o método requerir um medição Zero ou Read após um timer expirar, o medidor realizará  
automaticamente a ação correta. Siga as instruções no procedimento do método. 
Para realizar uma medição Zero ou Read, insira a cubeta preparada, então pressione Zero ou Read. 
Um medição Zero deve ser realizada antes de uma medição Read.
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Fórmulas químicas e fatores de conversão são pré-programadas no instrumento e são específicas 
dos métodos. Para visualizar o resultado exibido na fórmula química desejada, pressione as teclas 
 para acessar as funções de segundo nível e pressione a tecla Chem Frm para alternar entre as 
fórmulas químicas disponíveis para o método selecionado.

 

8.7. Validação do Medidor e CAL Check™
Aviso: Não use outra solução/padrão além dos Padrões de CAL Check da Hanna Instruments®. 
Para resultados de validação precisos, por favor realize-a em temperatura ambiente (18 a 25 °C).

A validação do HI83399 envolve medições de absorbância de Padrões Certificados de CAL Check da 
Hanna Instruments (veja a página 288). A tela de “CAL Check” guia o usuário através da medição de 
cada Padrão CAL Check e aplica as correções de calibração de fábrica para cada medição. O HI83399 
armazena os resultados da medição mais recentes de CAL Check que podem ser visualizados na tela 
de “CAL Check” . Compare estes resultados com os valores impressos no Certificado fornecido com 
cada kit de Padrões CAL Check da Hanna Instruments.
Para realizar uma validação:

1. Pressione SETUP.

2. Destaque CAL Check, e pressione Select.
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3. Siga as instruções na tela. O medidor guiará o usuário durante a medição de cada cubeta 

fornecida no kit de Padrões CAL Check™ da Hanna Instruments®. Para sair, pressione ESC.

  

4. Pressione ESC para voltar ao menu de Configurações.

8.8. Medições de Absorbância
As medições de absorbância bruta podem ser realizadas no HI83399 para fins pessoais ou 
de diagnóstico. Por exemplo, você pode monitorar a estabilidade um reagente zero medindo 
ocasionalmente a sua absorbância versus água deionizada.
Para medir a absorbância bruta de uma amostra preparada:

1. Pressione METHOD.

2. Destaque o método de Absorbância apropriado (de acordo com o comprimento de onda a ser 
usado), pressione Select. Os métodos de absorbância estão localizados na parte de baixo da 
lista de métodos.

3. Prepare a cubeta de amostra de acordo com o método.

4. Insira uma cubeta cheia de água deionizada, pressione Zero.

5. Insira a cubeta de amostra preparada, pressione Read.

Aviso: Nunca use métodos de Absorbância para validação utilizando cubetas CAL Check da 
Hanna Instruments. As correções de calibração de fábrica para cubetas CAL Check são aplicadas 
apenas no modo CAL Check! 
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9.1. Medição de pH
O HI83399 pode ser usado para realizar medições diretas de pH conectando um eletrodo digital de 
pH da Hanna Instruments® à entrada 3.5 mm TRRS. 
• Conecte o eletrodo à porta 3.5 mm marcada com EXT PROBE localizada na parte de trás do 

medidor.
• Se o medidor estiver no modo Fotômetro, pressione MODE para alterar para o modo Sonda.

• Pressione Calibrate para abrir a janela de calibração.
• Pressione GLP para rever as informações de calibração.
• Pressione Range para alternar entre pH e mV.
Para maior exatidão, é recomendável que o eletrodo seja calibrado com frequência. Os eletrodos de 
pH devem ser recalibrados ao menos uma vez por semana, mas a calibração diária é recomendada. 
Sempre calibre novamente após limpar o eletrodo, veja mais informações na seção CALIBRAÇÃO DE pH.
Para realizar medições de pH:

1. Retire a tampa de proteção e enxágue o eletrodo com água.
2. Colete um pouco de amostra em um béquer limpo e seco.
3. De preferência, enxágue o eletrodo com um pouco de amostra.
4. Coloque cerca de 3 cm da ponta do eletrodo na amostra a ser testada e agite a amostra 

suavemente. Verifique se a junção do eletrodo está completamente submersa.
5. Aguarde um tempo até que o eletrodo estabilize na amostra. Quando o símbolo  desaparecer, 

a leitura estará estável. 
Se as medições forem feitas sucessivamente em amostras diferentes, é recomendável enxaguar bem 
os eletrodos com água deionizada ou destilada e, em seguida, com um pouco da amostra seguinte 
para evitar contaminação cruzada.
As medições de pH são afetadas pela temperatura. Os eletrodos digitais de pH da Hanna Instruments 
possuem um sensor de temperatura integrado e calculam automaticamente os valores corrigidos de 
pH. A temperatura medida é exibida na tela com as medições de pH.
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9.2. Calibração de pH
• Na tela de medição da sonda, pressione Calibrate para iniciar o procedimento de calibração. 

Durante a calibração de pH, a tela exibirá a leitura atual de pH, a leitura de temperatura, o tipo 
de buffer selecionado e o número do buffer (“Buffer: 1” para o primeiro buffer, “Buffer: 2” para 
o segundo).

  
• Pressione Clear para apagar a calibração existente.
• Pressione Confirm para aceitar o ponto de calibração atual (disponível apenas se a leitura estiver 

estável e dentro dos limites para o buffer selecionado).
• Pressione  para navegar pela lista de buffers disponíveis: pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01.
• Pressione ESC parqa sair da calibração e voltar ao modo de medição de pH.

Preparação
Coloque pequenas quantidades de soluções buffer em béquers limpos. Se possível, use béquers de 
plástico para minimizar interferências eletromagnéticas. Para uma calibração precisa e para evitar 
contaminação cruzada, use dois béquers para cada solução buffer: um para lavar o eletrodo e um 
para a calibração. Se estiver medindo na faixa ácida, use pH 7.01 ou 6.86 como primeiro buffer e pH 
4.01 como segundo buffer. Se estiver medindo na faixa alcalina, use pH 7.01 ou 6.86 como primeiro 
buffer e pH 10.01 ou 9.18 como segundo buffer.

Procedimento
A calibração dever feita usando um ou dois buffers. Para medições mais precisas, uma calibração de 
dois pontos é recomendada.

1. Coloque cerca de 3 cm da ponta do eletrodo no buffer e agite suavemente. 
2. Quando leitura estiver estável e próxima do buffer selecionado, pressione Confirm para aceitar 

e armazenar o ponto de calibração. O medidor guiará o usuário para a medilção do segundo 
buffer (Buffer: 2). 

3. Para usar apenas um ponto de calibração, pressione ESC para sair do modo de calibração. O 
medidor armazenará a informação de calibração na sonda e voltará ao modo de medição.

4. Para continuar a calibração com um segundo buffer, lave e mergulhe cerca de 3 cm da ponta 
do eletrodo de pH na segunda solução buffer e agite suavemente. Se necessário, use as teclas 
 para selecionar um valor diferente de buffer.

5. Quando leitura estiver estável e próxima do buffer selecionado, pressione Confirm para aceitar 
e armazenar o segundo ponto de calibração.
O medidor armazenará a informação de calibração de dois pontos na sonda e voltará ao modo 
de medição. A lista de buffers calibrado aparecerá na parte de baixo da tela.
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No Probe (Sem Sonda)
Nenhuma sonda está conectada ou a sonda está quebrada.

Conecting (Conectando)
O medidor detectou uma sonda e está lendo as informações de 
configuração e calibração.

Incompatible Probe (Sonda Incompatível)
A sonda conectada não é compatível com este dispositivo.

Incompatible Calibration (Calibração Incompatível)
A calibração atual da sonda não é compatível com este medidor. 
A calibração deve ser apagada para usar esta sonda.

Exceeded Probe Range (Faixa da Sonda Excedida)
A medição de pH e / ou temperatura excedeu as especificações da 
sonda. Os valores de medição piscarão na tela.

Broken Temperature Sensor  
(Sensor de Temperatura Quebrado)
O sensor interno de temperatura da sonda está quebrado. A 
compensação de temperatura reverterá para um valor fixo de 25°C.

Cal Due (Calibração Expirada)
A sonda não tem calibração. Veja a seção de Calibração de pH 
para detalhes.

Clean Probe (Limpar Sonda)
O offset está fora da janela aceita ou a slope está abaixo do limite 
mínimo aceito. Limpar a sonda melhorará a resposta do eletrodo 
de pH, calibre depois de limpar. Veja mais detalhes na seção 
Manutenção e Condicionamento do Eletrodo de pH.
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Check Probe & Buffer (Verifique a Sonda & e o Buffer)
Há uma grande diferença entre o valor da medição de pH e do buffer 
selecionado ou a slope do eletrodo está fora do limite da slope 
aceitável. Limpe a sonda e confirme a seleção do buffer correto.

Wrong Temperature (Temperatura Errada)
A temperatura do buffer está for a da janela aceitável para o valor 
do buffer selecionado.

9.4. GLP de pH
Boas Práticas de Laboratório (GLP) se refere a uma função de controle de qualidade usada para 
garantir uniformidade e consistência na calibrações e medições dos sensores. Para visualizar as 
informações GLP, pressione a tecla GLP na tela de medição da sonda.

A tela GLP de pH exibe a data, hora, buffers utilizados, slope e offset da última calibração. Se a 
sonda não foi calibrada, a mensagem “No User Calibration” (Sem Calibração do Usuário) é exibida. 
Pressione ESC para voltar ao modo de medição.
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Buraco de 
Preenchimento

Fio de 
Referência

Fio Sensor

Junção de
Referência

Sensor de
Temperatura

Bulbo
de Vidro

Fio de 
Referência

Fio Sensor

Junção de
Referência

Sensor de
Temperatura

Bulbo
de Vidro

Célula de
Referência 

Interna

Eletrodo de pH/Temperatura 
com Corpo de Plástico

Eletrodo de pH/Temperatura 
com Corpo de Vidro

• Retire a tampa de proteção. É normal que dépositos de sal estejam presentes no eletrodo, para 
retirar esses sais enxágue a sonda com água.

• Agite o eletrodo como faria com um termômetro clínico para eliminar possíveis bolhas de ar 
presentes dentro do bulbo de vidro. 

• Se o bulbo e/ou a junção estiverem secos, mergulhe o eletrodo em HI70300 ou HI80300 solução 
de armazenamento por no mínimo 30 minutos. Enxágue com água. 

• Calibre o eletrodo antes de usar.
• Para eletrodos recarregáveis, se a solução de preenchimento (eletrolítica) estiver mais de 2,5 cm 

abaixo do buraco de preenchimento, adicione HI7082 ou HI8082 Solução eletrolítica 3.5M KCl. 
Desrosqueie o buraco de preenchimento durante as medições para que o líquido da junção de 
referência mantenha o fluxo de eletrólitos.

Procedimento de Armazenamento
Para evitar entupimentos e garantir um tempo de resposta rápido, o bulbo de vidro e a junção devem 
ser mantidos úmidos.
Troque a solução na tampa de proteção, coloque algumas gotas de HI70300 ou HI80300 solução de 
armazenamento, caso a solução não esteja disponível, o buffer de pH 4.01 ou 7.01 também pode ser 
utilizado por um breve período de tempo.

Nota: Nunca armaazene o eletrodo em água destialda ou deionizada.
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Manutenção Periódica
• Inspecione o eletrodo e o cabo. O cabo usado para conexão com o instrumento deve estar intacto e 

não deve haver pontos de isolamento quebrado ou rachaduras no bulbo do eletrodo. Os conectores 
devem ser perfeitamente limpos e secos. 

• Se rachaduras ou arranhões estiverem presentes, troque o eletrodo.
• Para eletrodos recarregáveis: Recarregue a câmara de referência com nova solução eletrolítica 

(HI7082 ou HI8082 para eletrodos de junção dupla).Deixe o eletrodo em posição vertical por 1 
hora.

Procedimento de Limpeza
Várias soluções de limpeza estão disponíveis:
• Geral – Mergulhe em HI7061 ou HI8061 solução de limpeza geral por aproximadamente 

30 minutos.
• Proteína –Mergulhe em HI7073 ou HI8073 solução de limpeza de proteína por 15 minutos.
• Inorgânica – Mergulhe em HI7074 solução de limpeza inorgânica por 15 minutos.
• Óleos e gorduras – Lave com HI7077 ou HI8077 solução de limpeza de óleos e gorduras.
Após realizar qualquer procedimento de limpeza, lave o eletrodo com água destilada, recarregue a 
câmara de referência com nova solução eletrolítica (não necessário para eletrodos com preenchimento 
de gel) e mergulhe o eletrodo em HI70300 ou HI80300 Solução de Armazenamento por no mínimo 
1 hora antes de fazer medições.
Correlação de Temperatura para Vidro Sensor de pH
Verifique a faixa de temperatura lendo os limites na tampa do eletrodo. A vida do eletrodo de pH 
também depende da temperatura em que ele é utilizado. Se alternado constantemente entre duas 
temperaturas, a vida útil do eletrodo é drasticamente reduzida.
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10.1. Alcalinidade

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 500 mg/L (CaCO3)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±5 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 610 nm
Método Método Colorimétrico

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI775S Reagente de Alcalinidade 1 mL
HI93755-53 Reagente de Remoção de Cloro 1 gota

KIT DE REAGENTES
HI775-26 Reagentes para 25 testes 
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Alcalinidade usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição

  

10 mL
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Alcalinidade
• Retire a cubeta.

• Adicione 1mL de HI775S Reagente de Alcalinidade à 
amostra usando uma seringa de 1 mL. 

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 5 vezes.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de carbonato 
de cálcio (CaCO3).

 

 

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloro deve estar ausente, para remover a interferência, adicione uma gota de HI93755-53 

Reagente de Remoção de Cloro à amostra não reagida

1 mL
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 300 mg/L (CaCO3)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±5 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 610 nm
Método Método Colorimétrico

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI755S Reagente de Alcalinidade 1 mL

KIT DE REAGENTES
HI755-26 Reagentes para 25 testes 
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Alcalinidade Marinha usando o procedimento descrito na seção Seleção de 
Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

 

 

10 mL
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• Retire a cubeta.

• Adicione 1 mL de HI755S Reagente de Alcalinidade à amostra  
usando uma seringa de 1 mL. 

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 5 vezes.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de carbonato 
de cálcio (CaCO3).

   

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.

• Pressione Chem Frm para converter o resultado em grau KH (dKH).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

1 mL
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 1.00 mg/L (Al3+)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.04 mg/L ±4% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método Adaptação do Método de Aluminon 

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93712A-0 Reagente A de Alumínio 1 sachê
HI93712B-0 Reagente B de Alumínio 1 sachê
HI93712C-0 Reagente C de Alumínio 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93712-01 Reagentes para 100 testes
HI93712-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Alumínio usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• ncha um béquer graduado com 50 mL de amostra.

• Adicione um sachê de HI93712A-0 Reagente A de Alumínio e 
misture até dissolver completamente.

• Adicione um sachê de HI93712B-0 Reagente B de Alumínio e 
misture até dissolver completamente.
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• Encha 2 cubetas com 10 mL de amostra (até a marca).

• Adicione um sachê de HI93712C-0 Reagente C de Alumínio a 
uma cubeta (#1). Recoloque a rolha de plástico e a tampa. 
Agite suavemente até dissolver completamente. Este é o 
branco.

• Insira a primeira cubeta zero (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de zerar o medidor ou espere 
15 minutos e então pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e 
pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta zero (branco) e insira a segunda cubeta (#2) no 
instrumento e feche a tampa.

10 mL

# 1

10 mL

# 2

# 1

# 1

# 2
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io • Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de alumínio 

(Al3+).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 

• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de óxido de alumínio (Al2O3).

 

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Alcalinidade acima de 1000 mg/L
• Fosfato acima de 50 mg/L
• Ferro acima de 20 mg/L
• Fluoreto deve estar ausente. Se a concentração de fluoreto é conhecida, a concentração de alumínio 

pode ser determinada usando o gráfico abaixo:
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Para usar o gráfico de interferência de fluoreto:
1. Siga o procedimento de medição para obter a concentração de alumínio. 
2. Localize a leitura do alumínio no eixo x.
3. Siga a linha para cima, até que cruze a curva de fluoreto correspondente à concentração de 

fluoreto na amostra.
4. A partir da intersecção da linha de fluoreto e alumínio, siga a linha para esquerda até que ela 

cruze o eixo y. Este ponto corresponde à concentração corrigida de alumínio na amostra. 
Por exemplo. A leitura de alumínio no medidor é de 0,40 ppm e o teor de fluoreto na amostra é  
0,50 ppm, a concentração corrigida de alumínio na amostra é 0,75 ppm.
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 3.00 mg/L (NH3-N)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.04 mg/L ±4% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm 
Método  Adaptação do método Nessler D1426 do ASTM Manual of Water and 

Environmental Technology

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93700A-0 Reagente A de Amônia Faixa Baixa 4 gotas
HI93700B-0 Reagente B de Amônia Faixa Baixa 4 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93700-01 Reagentes para 100 testes
HI93700-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Amônia LR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Retire a cubeta.

• Adicione 4 gotas de HI93700A-0 Reagente A de Amônia 
Faixa Baixa. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Gire 
para misturar a solução.

• Adicione 4 gotas de HI93700B-0 Reagente B de Amônia 
Faixa Baixa. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Gire 
para misturar a solução.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
3 minutos e 30 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará 
a medição. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrogênio amoniacal (NH3-N).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 

×4

×4
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a • Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de amônia (NH3) e amônio (NH4
+).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Dureza acima de 1 g/L
• Ferro
• Sulfeto pode causar turbidez
• Compostos orgânicos como acetona acima de 0.1%, álcoois, aldeidos, aminas alifáticas e 

aromáticas, cloraminas, glicina, ou uréia acima de 10 mg/L, para remover a interferência é 
necessária destilação
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10.5. Amônia Faixa Baixa (frasco de 16 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 3.00 mg/L (NH3-N)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ± 0.10 mg/L ou ± 5% de leitura a 25 °C, o que for maior
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm 
Método  Adaptação do método Nessler D1426 do ASTM Manual of Water and 

Environmental Technology

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93764A-0* Frasco de Reagente de Amônia Faixa Baixa 1 frasco
HI93764-0 Reagente Nessler  4 gotas
*Identificação do frasco de reagente: A LR, rótulo branco

KIT DE REAGENTES
HI93764A-25 Reagentes para 25 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Amônia LR (16) usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.
• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento descrito na seção Usando o 

Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Retire a tampa do HI93764A-0 Frasco de Reagente de Amônia 
Faixa Baixa.

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco 
em um ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.
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) • Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Retire a tampa e adicione 4 gotas de HI93764-0 Reagente Nessler.

• Recoloque a tampa e inverta o frasco várias vezes para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
3 minutos e 30 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará 
a medição. O instrumento exibirá os resultados em mg/L nitrogênio amoniacal (NH3-N).

  

×4
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• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.

• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de amônia (NH3) e amônio (NH4
+).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Dureza acima de 1 g/L
• Ferro
• Sulfeto pode causar turbidez
• Compostos orgânicos como acetona acima de 0.1%, álcoois, aldeidos, aminas alifáticas e 

aromáticas, cloraminas, glicina, ou uréia acima de 10 mg/L, para remover a interferência é 
necessária destilação
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10.6. Amônia Faixa Média 

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 10.00 mg/L (NH3-N)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.05 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm 
Método  Adaptação do método Nessler D1426 do ASTM Manual of Water and 

Environmental Technology 

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93715A-0 Reagente A de Amônia Faixa Média 4 gotas
HI93715B-0 Reagente B de Amônia Faixa Média 4 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93715-01 Reagentes para 100 testes
HI93715-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Amônia MR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Retire a cubeta.

• Adicione 4 gotas de HI93715A-0 Reagente A de Amônia Faixa 
Média. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Gire para 
misturar a solução.

• Adicione 4 gotas de HI93715B-0 Reagente B de Amônia Faixa 
Média. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Gire para 
misturar a solução.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
3 minutos e 30 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará 
a medição. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrogênio amoniacal (NH3-N).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.

×4

×4
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• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de amônia (NH3) e amônio (NH4
+).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Dureza acima de 1 g/L
• Ferro
• Sulfeto pode causar turbidez
• Compostos orgânicos como acetona acima de 0.1%, álcoois, aldeidos, aminas alifáticas e 

aromáticas, cloraminas, glicina, ou uréia acima de 10 mg/L, para remover a interferência é 
necessária destilação
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10.7. Amônia Faixa Alta 

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.0 a 100.0 mg/L (NH3-N)
Resolução 0.1 mg/L
Exatidão ±0.5 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm 
Método  Adaptação do método Nessler D1426 do ASTM Manual of Water and 

Environmental Technology

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93733A-0 Reagente A de Amônia Faixa Alta 4 gotas
HI93733B-0 Reagente B de Amônia Faixa Alta 9 mL

KIT DE REAGENTES
HI93733-01 Reagentes para 100 testes
HI93733-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Amônia HR usando o procedimento descrito 
na seção Seleção de Método.

• Adicione 1mL de amostra não reagida à cubeta usando seringa de 1 mL.

• Use a pipeta para encher a cubeta até a marca 
de 10 mL com HI93733B-0 Reagente B de 
Amônia Faixa Alta. Recoloque a rolha de plástico 
e a tampa. Gire para misturar a solução. 

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

1 mL

10 mL
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• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione 4 gotas de HI93733A-0 Reagente A de Amônia Faixa 
Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Gire para misturar 
a solução.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
3 minutos e 30 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará 
a medição. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrogênio amoniacal (NH3-N).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.

×4
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• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de amônia (NH3) e amônio (NH4
+).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Dureza acima de 1 g/L
• Ferro
• Sulfeto pode causar turbidez
• Compostos orgânicos como acetona acima de 0.1%, álcoois, aldeidos, aminas alifáticas e 

aromáticas, cloraminas, glicina, ou uréia acima de 10 mg/L, para remover a interferência é 
necessária destilação
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.0 a 100.0 mg/L (NH3-N)
Resolução 0.1 mg/L
Exatidão ± 1.0 mg/L ou ± 5% de leitura a 25 °C, o que for maior
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm 
Método  Adaptação do método Nessler D1426 do ASTM Manual of Water and 

Environmental Technology

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93764B-0* Frasco de Reagente de Amônia Faixa Alta 1 frasco
HI93764-0 Reagente Nessler  4 gotas
*Identificação do frasco de reagente: A HR, rótulo verde

KIT DE REAGENTES
HI93764B-25 Reagentes para 25 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Amônia HR (16) usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento descrito na seção Usando o 
Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Retire a tampa do HI93764B-0 Frasco de Reagente de Amônia 
Faixa Alta.

• Adicione 1 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco 
em um ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa. Inverta várias vezes para misturar.
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• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Adicione 4 gotas de HI93764-0 Reagente Nessler.

• Recoloque a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
3 minutos e 30 segundos. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá os resultados em mg/L nitrogênio amoniacal (NH3-N). 

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.

×4
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+).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Dureza acima de 1 g/L
• Ferro
• Sulfeto pode causar turbidez
• Compostos orgânicos como acetona acima de 0.1%, álcoois, aldeidos, aminas alifáticas e 

aromáticas, cloraminas, glicina, ou uréia acima de 10 mg/L, para remover a interferência é 
necessária destilação



57

PROCEDIM
ENTOS DE M

ÉTODOS

57
57

Brom
o

10.9. Bromo

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 8.00 mg/L (Br2)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.08 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm 
Método  Adaptação do método DPD dos Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 18ª edição 

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93716-0 Reagente de Bromo 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93716-01 Reagentes para 100 testes
HI93716-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Bromo usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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o • Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93716-0 Reagente de Bromo. Recoloque 
a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por cerca de 20 
segundos para dissolver a maior parte do reagente.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
2 minutos e 30 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará 
a medição. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de bromo (Br2).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por: 
• Cloro, Iodo, Ozônio, Formas oxidadas de Crômio e Manganês
• Dureza maior que 500 mg/L CaCO3, para remover a interferência agite a amostra por 

aproximadamente 1 minuto após a adição do reagente
• Alcalinidade maior que 300 mg/L CaCO3 ou acidez maior que 150 mg/L CaCO3, a cor da 

amostra pode se desenvolver apenas parcialmente ou desaparecer rapidamente, para remover a 
interferência neutralize a amostra com HCl ou NaOH diluídos
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Cálcio
10.10. Cálcio

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 400 mg/L (Ca2+)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±10 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 466 nm 
Método Adaptação do método Oxalato

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
– Reagente Buffer 4 gotas
HI93752A-Ca Reagente A de Cálcio 7 mL
HI93752B-Ca Reagente B de Cálcio 1 mL

KIT DE REAGENTES
HI937521-01 Reagentes para 50 testes
HI937521-03 Reagentes para 150 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cálcio usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Adicione 3 mL de amostra não reagida à cubeta usando 
seringa de 5 mL.

• Use a pipeta para encher a cubeta até a marca de 10 mL 
com HI93752A-Ca Reagente A de Cálcio.

• Adicione 4 gotas de Reagente Buffer.

3 mL

10 mL

×4
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• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta várias 
vezes para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione 1 mL de HI93752B-Ca Reagente B 
de Cálcio à amostra usando seringa de 1 mL. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 
a cubeta 10 vezes para misturar (cerca de 15 
segundos).

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
5 minutos.

 

1 mL
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Cálcio• Após aguarde 5 minutos, inverta a cubeta 10 vezes para misturar 
(cerca de 15 segundos).

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cálcio 
(Ca2+).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Acidez, Alcalinidade acima de 1000 mg/ L CaCO3

• Magnésio acima de 400 mg/L



62

PR
OC

ED
IM

EN
TO

S 
DE

 M
ÉT

OD
OS

62 
62

Cá
lci

o 
M

ar
in

ho 10.11. Cálcio Marinho

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 200 a 600 mg/L (Ca2+)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±6% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 610 nm 
Método Adaptação do método de Zincon

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI7581 Reagente A de Cálcio 1 mL
HI7582 Reagente B de Cálcio 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI758-26 Reagentes para 25 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cálcio Marinho usando o procedimento 
descrito na seção Seleção de Método.

• Adicione 1 mL de HI7581 Reagente A de Cálcio à cubeta 
usando uma seringa de 1 mL.

• Use a pipeta para encher a cubeta até a marca de 10 mL com 
água deionizada. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. 
Inverta 3 a 5 vezes para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

1 mL

10 mL
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Cálcio M
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• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Use a minipipeta para adicionar 0.1 mL de amostra à cubeta.

• Adicione um sachê de HI7582 Reagente B de Cálcio. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa e agite vigorosamente 
por 15 segundos ou até o pó ser completamente dissolvido. 
Aguarde 15 segundos, para que as bolhas de ar se dissipem, 
antes de realizar uma leitura.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cálcio 
(Ca2+).

  

0.1 mL
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.0 a 20.0 mg/L (Cl-)
Resolução 0.1 mg/L
Exatidão ±0.5 mg/L ±6% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 466 nm 
Método Adaptação do Método de Tiocianato de Mercúrio(II) 

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93753A-0 Reagente A de Cloreto 1 mL
HI93753B-0 Reagente B de Cloreto 1 mL

KIT DE REAGENTES
HI93753-01 Reagentes para 100 testes
HI93753-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloreto usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha uma cubeta (#1) com 10 mL de água deionizada (até a 
marca).

• Encha uma segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra (até 
a marca).

Nota: Para amostras com baixa concentração de íons de cloreto, lave a cubeta algumas vezes 
com a amostra antes de enchê-la até a marca de 10 mL. Para resultados mais precisos, use 2 
pipetas graduadas para adicionar exatamente 10 mL de água deionizada e 10 mL de amostra 
às cubetas.

#1
10 mL

#2
10 mL



65

PROCEDIM
ENTOS DE M

ÉTODOS

65
65

Cloreto

• Adicione 0.5 mL de HI93753A-0 Reagente A de Cloreto 
em cada cubeta usando seringa de 1 mL.

• Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. Misture 
o conteúdo de cada cubeta invertendo-as por 
aproximadamente 30 segundos.

• Adicione 0.5 mL de HI93753B-0 Reagente B de Cloreto 
em cada cubeta usando segunda seringa de 1 mL.

• Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. Misture 
o conteúdo de cada cubeta invertendo-as por 
aproximadamente 30 segundos.

• Insira a cubeta com a água deionizada reagida (#1) no 
suporte e feche a tampa.

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL

#1
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et
o • Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de zerar o medidor ou espere 2 

minutos e pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para 
a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Insira a outra cubeta (#2) com a amostra reagida no suporte e 
feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloreto 
(Cl-).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Amostras intensamente coloridas, as amostras devem ser tratadas adequadamente antes da 

realização do teste
• Matérias suspensas em grandes quantidades devem ser removidas através de filtração prévia
• Amostras alcalinas, neutralize antes de adicionar reagentes, o pH da amostra após a adição de 

reagentes deve ficar em torno de 2

#2
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Dióxido de Cloro
10.13. Dióxido de Cloro

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 2.00 mg/L (ClO2)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.10 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm
Método Adaptação do método Vermelho de Clorofenol

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93738A-0 Reagente A de Dióxido de Cloro 1 mL
HI93738B-0 Reagente B de Dióxido de Cloro 1 sachê
HI93738C-0 Reagente C de Dióxido de Cloro 1 mL
HI93738D-0 Reagente D de Dióxido de Cloro 1 mL

KIT DE REAGENTES
HI93738-01 Reagentes para 100 testes
HI93738-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM
Recomenda-se analisar amostras de dióxido de cloro imediatamente após a coleta. As amostras de 
dióxido de cloro devem ser armazenadas em frascos de vidro escuro selado, com pouco espaço vazio. 
Calor excessivo (acima de 25 °C / 77 °F), agitação e exposição à luz devem ser evitados.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Dióxido de Cloro usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.
• Encha dois frascos de mistura graduados (#1 e #2) até a marca de 25 mL com a amostra.

#1
25 ml

#2
25 ml
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ro • Adicione 0.5 mL de HI93738A-0 Reagente A de Dióxido de Cloro a cada cilindro (#1 & #2), 

usando uma seringa de 1 mL, tampe os frascos e inverta-os várias vezes para misturar.

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL  

#1 & #2

• Adicione um sachê de HI93738B-0 Reagente B de Dióxido de Cloro a um frasco graduado (#1), 
coloque a tampa e inverta várias vezes até que o reagente seja totalmente dissolvido. Este é o 
branco.

 

#1

 

• Adicione 0.5 mL de HI93738C-0 Reagente C de Dióxido de Cloro em cada um dos frascos graduados 
(#1 e #2), usando uma seringa de 1 mL, coloque a tampa e inverta várias vezes para misturar.

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL  

#1 & #2
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Dióxido de Cloro
• Adicione 0.5 mL de HI93738D-0 Reagente D de Dióxido de Cloro em cada um dos frascos 

graduados (#1 e #2), usando uma seringa de 1 mL, coloque a tampa e inverta várias vezes 
para misturar. A amostra reagida estará no cilindro #2.

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL  

#1 & #2

• Encha a cubeta (#1) com 10 mL da solução zero (até a 
marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta zero (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Encha a segunda cubeta (#2) com 10 mL da amostra 
reagida (até a marca). Recoloque a rolha de plástico e a 
tampa.

• Insira a cubeta de amostra no suporte e feche a tampa.

#1
10 mL

#1

#2
10 mL

#2
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ro • Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de dióxido 

de cloro (ClO2).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Fortes oxidantes



71

PROCEDIM
ENTOS DE M

ÉTODOS

71
71

Dióxido de Cloro, M
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10.14. Dióxido de Cloro, Método Rápido

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 2.00 mg/L (ClO2)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.10 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método  Adaptação do Método 4500 ClO2 D dos Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater, 18ª Edição 

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI96779A-0  Reagente A de Dióxido de Cloro 5 gotas
HI96779B-0  Reagente B de Dióxido de Cloro 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI96779-01 Reagentes para 100 testes
HI96779-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PRINCÍPIO
A reação entre o Dióxido de Cloro e o indicador DPD provoca uma coloração rosa na amostra, a adição 
de glicina como agente mascarante inibe a resposta do cloro livre.

APLICAÇÃO
Água potável, água encanada, água tratada

PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM
Colete a amostra em um frasco de vidro limpo e faça a análise imediatamente. O Dióxido de Cloro é 
um forte agente oxidante e é instável em água.

SIGINIFICADO & USO
O Dióxido de Cloro é uma alternativa comumente usada ao cloro (Cl2) como desinfetante de água.  
O método Vermelho de Clorofenol (método não rápido) reage especificamente com dióxido de cloro, 
com um pouco de interferência de cloro livre ou cloraminas, mas o procedimento do método é pesado. 
O Método Rápido de Dióxido de Cloro beseado no indicador DPD (N,N-dietilp-fenilenodiamina) é um 
método muito mais simples, mas é suscetível a interferência de outros oxidantes. A Glicina (Reagente 
A) é capaz de converter cloro livre em ácido cloroaminoacético sem afetar a análise do teoR de dióxido 
de cloro.
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do PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Dióxido de Cloro (Rápido) usando o procedimento descrito na seção Seleção 
de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca).

• Adicione 5 gotas de HI96779A-0 Reagente A de Dióxido de Cloro.

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 
30 segundos.

• Aguarde 30 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL

×5
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Dióxido de Cloro, M
étodo Rápido

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI96779B-0 Reagente B de Dióxido de Cloro.

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente por 20 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
1 minuto e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá os resultados em mg/L de ClO2.

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Acidez, Alcalinidade, Agentes floculantes, Dureza, Cloraminas orgânicas e inorgânicas, Manganês, 

Metais, Monocloramina, Formas oxidadas de Crômio e Manganês, Ozônio e Peróxidos
• Cloro acima de 5 mg/L
• Bromo acima de 0.1 mg/L
• Amostra com pH extremo ou altamente tamponadas
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 5.00 mg/L (Cl2)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.03 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método Adaptação do Método DPD 330.5 da EPA 

REAGENTES NECESSÁRIOS
REAGENTE EM PÓ
Código Descrição Quantidade
HI93701-0 Reagente de Cloro Livre 1 sachê
REAGENTE LÍQUIDO
Código Descrição Quantidade
HI93701A-F Reagente A de Cloro Livre 3 gotas
HI93701B-F Reagente B de Cloro Livre 3 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93701-F Reagentes para 300 testes (reagente líquido)
HI93701-01 Reagentes para 100 testes (reagente em pó)
HI93701-03 Reagentes para 300 testes (reagente em pó)
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloro (Livre) usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

10 mL
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Cloro Livre
• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

PROCEDIMENTO DE REAGENTE EM PÓ

• Adicione um sachê de HI93701-0 Reagente de Cloro 
Livre. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite 
suavemente por 20 segundos. 

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
1 minuto e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).
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• Em uma cubeta vazia adicione 3 gotas de HI93701A-F Reagente A de 
Cloro Livre E 3 gotas de HI93701B-F Reagente B de Cloro Livre.

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. 
Gire suavemente para misturar.

• Adicione 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite 
suavemente.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

Nota: Cloro Livre e Total devem ser medidos separadamente com amostras frescas seguindo os 
respectivos procedimentos, se ambos os valores forem desejados.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por: 
• Bromo, Iodo, Formas oxidadas de Crômio e Manganês, Ozônio
• Dureza maior que 500 mg/L CaCO3, para remover a interferência agite a amostra por 

aproximadamente 2 minutos após adicionar o reagente em pó
• Alcalinidade maior que 250 mg/L CaCO3 ou valor de acidez maior que 150 mg/L CaCO3, a cor da 

amostra pode se desenvolver apenas parcialmente ou desaparecer rapidamente, para remover a 
interferência neutralize a amostra com HCl ou NaOH diluídos

×3 ×3

10 mL



77

PROCEDIM
ENTOS DE M

ÉTODOS

77
77

Cloro Livre Faixa Ultra Baixa
10.16. Cloro Livre Faixa Ultra Baixa

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.000 a 0.500 mg/L (Cl2)
Resolução 0.001 mg/L
Exatidão ±0.020 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método Adaptação do Método Padrão 4500-Cl G 

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI95762-0 Reagente de Cloro Livre Faixa Ultra Baixa 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI95762-01 Reagentes para 100 testes
HI95762-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloro Livre ULR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição. 

  

10 mL
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• Adicione um sachê de HI95762-0 Reagente de Cloro 
Livre Faixa Ultra Baixa. Recoloque a rolha de plástico e a 
tampa. Agite suavemente por 20 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
1 minuto e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Bromo, Dióxido de Cloro, Iodo, Formas oxidadas de Crômio e Manganês, Ozônio
• Alcalinidade maior que 1000 mg/L CaCO3 se presente como bicarbonato (pH < 8.3), acima de 

25 mg/L CaCO3 se presente como carbonato (pH > 9.0) ou valor de acidez maior que 150 mg/L 
CaCO3, a cor da amostra pode se desenvolver apenas parcialmente ou desaparecer rapidamente, 
para remover a interferência neutralize a amostra com HCl ou NaOH diluídos

• Dureza maior que 500 mg/L CaCO3, para remover a interferência agite a amostra por 
aproximadamente 2 minutos após adicionar o reagente
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Cloro Total
10.17. Cloro Total

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 5.00 mg/L (Cl2)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.03 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método Adaptação do Método DPD 330.5 da EPA

REAGENTES NECESSÁRIOS
REAGENTE EM PÓ
Código Descrição Quantidade
HI93711-0 Reagente de Cloro Total 1 sachê
REAGENTE LÍQUIDO
Código Descrição Quantidade
HI93701A-T Reagente A de Cloro Total 3 gotas
HI93701B-T Reagente B de Cloro Total 3 gotas
HI93701C-T Reagente C de Cloro Total 1 gota

KIT DE REAGENTES
HI93701-T Reagentes para 300 testes (reagente líquido)
HI93711-01 Reagentes para 100 total testes (reagente em pó)
HI93711-03 Reagentes para 300 total testes (reagente em pó)
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloro (Total) usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

10 mL
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• Retire a cubeta.

PROCEDIMENTO DE REAGENTE EM PÓ

• Adicione 1 sachê of HI93711-0 Reagente de Cloro 
Total. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite 
suavemente por 20 segundos. 

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
2 minutos e 30 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará 
a medição. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).
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PROCEDIMENTO DE REAGENTE LÍQUIDO

• Em uma cubeta vazia adicione 3 gotas de 
HI93701A-T Reagente A de Cloro Total, 3 gotas de 
HI93701B-T Reagente B de Cloro Total e 1 gota de 
HI93701C-T Reagente C de Cloro Total. 

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa.  
Gire suavemente para misturar.

• Adicione 10 mL de amostra não reagida (até a 
marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa. 
Agite suavemente.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
2 minutos e 30 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará 
a medição. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

Nota: Cloro Livre e Total devem ser medidos separadamente com amostras frescas seguindo os 
respectivos procedimentos, se ambos os valores forem desejados.

×3 ×3 ×1

10 mL
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Interferências podem ser causadas por: 
• Bromo, Iodo, Formas oxidadas de Crômio e Manganês, Ozônio
• Dureza maior que 500 mg/L CaCO3, para remover a interferência agite a amostra por 

aproximadamente 2 minutos após adicionar o reagente em pó
• Alcalinidade maior que 250 mg/L CaCO3 ou acidez maior que 150 mg/L CaCO3, a cor da 

amostra pode se desenvolver apenas parcialmente ou desaparecer rapidamente, para remover a 
interferência, neutralize a amsotra com HCl ou NaOH diluídos
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10.18. Cloro Total Faixa Ultra Baixa

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.000 a 0.500 mg/L (Cl2)
Resolução 0.001 mg/L
Exatidão ±0.020 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método Adaptação do Método 330.5 da EPA

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI95761-0 Reagente de Cloro Total Faixa Ultra Baixa 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI95761-01 Reagentes para 100 testes
HI95761-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloro (Total) ULR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Adicione um sachê de HI95761-0 Reagente de Cloro 
Total Faixa Ultra Baixa. Recoloque a rolha de plástico e a 
tampa. Agite suavemente por 20 segundos. 

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
2 minutos e 30 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará 
a medição. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Bromo, Dióxido de Cloro, Iodo, Formas oxidadas de Crômio e Manganês, Ozônio
• Alcalinidade maior que 1000 mg/L CaCO3 se presente como bicarbonato (pH < 8.3), acima de 

25 mg/L CaCO3 se presente como carbonato (pH > 9.0) ou valor de acidez maior que 150 mg/L 
CaCO3, a cor da amostra pode se desenvolver apenas parcialmente ou desaparecer rapidamente, 
para remover a interferência neutralize a amostra com HCl ou NaOH diluídos

• Dureza maior que 500 mg/L CaCO3, para remover a interferência agite a amostra por 
aproximadamente 2 minutos após adicionar o reagente



85

PROCEDIM
ENTOS DE M

ÉTODOS

85
85

Cloro Total Faixa Ultra Alta
10.19. Cloro Total Faixa Ultra Alta

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 500 mg/L (Cl2)
Resolução 1 mg/L 
Exatidão ±3 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED lamp com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método  Adaptação do método 4500-Cl dos Standard Methods for Examination of 

Water and Wastewater, 20ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI95771A-0 Reagente A de Cloro Total Faixa Ultra Alta 1 sachê
HI95771B-0 Reagente B de Cloro Total Faixa Ultra Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI95771-01 Reagentes para 100 testes
HI95771-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cloro (Total) UHR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Adicione um sachê de HI95771A-0 Reagente A de Cloro 
Total Faixa Ultra Alta e um sachê HI95771B-0 Reagente 
B de Cloro Total Faixa Ultra Alta. Recoloque a rolha de 
plástico e a tampa. Agite suavemente por 20 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
1 minuto e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cloro (Cl2).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Bromo, Dióxido de Cloro, Crômio, Iodo, Oxidized Manganês, Ozônio
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10.20. Crômio(VI) Faixa Baixa

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 300 µg/L (Cr (VI))
Resolução 1 µg/L
Exatidão ±10 µg/L ±4% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método  Adaptação do método D1687 Difenilcarbohidrazida do ASTM Manual of Water 

and Environmental Technology

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93749-0 Reagente de Crômio(VI) Faixa Baixa 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93749-01 Reagentes para 100 testes
HI93749-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Crômio(VI) LR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Adicione um sachê de HI93749-0 Reagente de Crômio(VI) 
Faixa Baixa. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite 
vigorosamente por cerca de 10 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
6 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá a concentração em µg/L de crômio (Cr6+).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 
• Pressione Chem Frm para converter o resultado para µg/L de cromato (CrO4

2¯) e dicromato 
(Cr2O7

2¯).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por: 
• Vanádio acima de 1 mg/L, aguarde 10 minutos antes da leitura para remover a interferência
• Ferro acima de 1 mg/L
• Os íons mercuriosos e mercúricos causam leve inibição da reação
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10.21. Crômio(VI) Faixa Alta

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 1000 µg/L (Cr(VI))
Resolução 1 µg/L
Exatidão ±5 µg/L ±4% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método  Adaptação do método D1687-92 Difenilcarbohidrazida do ASTM Manual of 

Water and Environmental Technology 

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93723-0 Reagente de Crômio (VI) Faixa Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93723-01 Reagentes para 100 testes
HI93723-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Crômio(VI) HR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Adicione um sachê de HI93723-0 Reagente de Crômio (VI) Faixa 
Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite vigorosamente 
por cerca de 10 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
6 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá a concentração em µg/L de crômio (Cr6+).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.
• Pressione Chem Frm para converter o resultado para µg/L de cromato (CrO4

2¯) e dicromato 
(Cr2O7

2¯).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por: 
• Vanádio acima de 1 mg/L, aguarde 10 minutos antes da leitura para remover a interferência 
• Ferro acima de 1 mg/L
• Os íons mercuriosos e mercúricos causam leve inibição da reação
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10.22. Crômio (VI)/Total (frasco de 16 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 1000 µg/L (Cr)
Resolução 1 µg/L
Exatidão ±10 µg/L ± 3% de leitura
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método  Adaptação do método 3500-Cr Difenilcarbazida dos Standard Methods of the 

Examination of Water and Wastewater, 22ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS 
Código Descrição Quantidade
HI96781V-0* Frasco de Digestão de Crômio 1 frasco
HI96781A-0 Reagente A de Crômio 1 sachê
HI96781B-0 Reagente B de Crômio 1 sachê
*Identificação do frasco de reagente: Cr, rótulo vermelho

KIT DE REAGENTES
HI96781-25 Reagentes para 25 testes
Para outros acessórios veja a página 288 na página 281.

Nota: Armazene os frascos não utilizados na própria embalagem em um local fresco e escuro.

PRINCÍPIO
O crômio na amostra é oxidado para crômio hexavalente durante a digestão. O crômio hexavalente 
reage com a difenilcarbazida para formar uma cor vermelha proporcional à quantidade crômio na 
amostra. Este método tem uma forte dependência da temperatura e do pH. A temperatura da amostra 
deve estar entre 18 e 22 °C e o pH entre 3 e 9.

APLICAÇÃO
Água, efluentes, controle de processos

SIGNIFICADO E USO 
O crômio (III) é um elemento essencial para o ser humano e pode ser metabolizado no corpo, e é 
encontrado naturalmente em frutas, vegetais, carnes e grãos. O crômio (VI) foi identificado como 
cancerígeno e pode alterar o material genético, e é descartado das fábricas de aço e papel ou por 
meio da oxidação do crômio (III). O crômio (VI) é um contaminante da água potável regulamentado 
desde a década de 1940; a EPA dos EUA regula apenas o crômio total.
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CRÔMIO TOTAL
Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente as instruções e as Fichas de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção aos avisos, cuidados e notas. Não seguir as recomendações pode 
resultar em ferimentos sérios ao operador. 
A acidificação da amostra pode resultar na liberação de gases tóxicos, como cianetos e 
sulfetos. A preparação e digestão da amostra devem ser feitas em uma capela.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 até 105 °C (221 °F). O uso do escudo de segurança HI740217 
opcional é altamente recomendado.
Aviso: Não use um forno ou micro-ondas! As amostras podem vazar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva. 

• Retire a tampa de um HI96781V-0 Frasco de Digestão de Crômio.

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco 
em um ângulo de 45 graus.

• Adicione um sachê de HI96781A-0 Reagente A de Crômio ao 
frasco. Recoloque a tampa e inverta por 30 segundos.

• Insira o frasco no reator e aqueça-o por 60 minutos a 105˚C.

• No final do período de digestão, desligue o reator. Deixe os frascos 
esfriarem até a temperatura ambiente. Inverta cado frasco várias 
vezes e coloque-os no suporte de tubo de ensaio.
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• Selecione o método Crômio(VI)/Total(16) utilizando o procedimento descrito em SELEÇÃO DO 
MÉTODO.

• Insira o adaptador de cubetas de 16 mm utilizando o procedimento 
descrito na seção Usando o Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Coloque o frasco no adaptador.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-“ quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Adicione um sachê de HI96781B-0 Reagente B de Crômio. 
Recoloque a tampa e agite vigorosamente por 1 minuto.

• Coloque o frasco no adaptador.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes da medição, ou espere 6 minutos e 
pressione Read. O instrumento exibirá os resultados em µg/L de crômio (Cr). 
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• Retire a tampa de um HI96781V-0 Frasco de Digestão de Crômio.

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em 
um ângulo de 45 graus. Recoloque a tampa e inverta várias vezes 
para misturar.

• Selecione o método Crômio(VI)/Total(16) utilizando o procedimento descrito em SELEÇÃO DE 
MÉTODO.

• Insira o adaptador de cubetas de 16 mm utilizando o procedimento 
descrito na seção Usando o Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Coloque o frasco no adaptador.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-“ quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a tampa e adicione 1 sachê de HI96781B-0 Reagente B de 
Crômio. Recoloque a tampa e agite vigorosamente por 1 minuto.

• Coloque o frasco no adaptadicioneor.
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• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes da medição, ou espere 6 minutos e 
pressione Read. O instrumento exibirá os resultados em µg/L de crômio (Cr). 

  

• Para determinar a concentração de Crômio(III), subtraia os resultados do procedimento de 
Crômio(VI) dos resultados do procedimento de Crômio Total.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Grandes quantidades de Ferro, Cobre ou agentes Redutores e Oxidantes produzem leituras 

falsamente baixas
• Nitrato, Potássio, Sulfato acima de 2.000 mg/L
• Cloreto, Sódio acima de 1.000 mg/L
• Cálcio acima de 125 mg/L
• Amônia, Magnésio acima de 100 mg/L 
• Níquel, Zinco acima de 25 mg/L
• Cobre, Ferro acima de 10 mg/L
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 150 mg/L (O2)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±5 mg/L ou ±4% de leitura a 25 °C, o que for maior
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm
Método  Adaptação do método 410.4 aprovado pela EPA para a determinação de DQO 

em Águas Superficiais e Efluentes 

REAGENTES NECESSÁRIOS
REAGENTE EPA
Código Descrição   Quantidade
HI93754A-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Baixa EPA  2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada   2 mL
REAGENTE SEM MERCÚRIO
Código Descrição   Quantidade
HI93754D-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Baixa Sem Hg 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada   2 mL
REAGENTE ISO
Código Descrição   Quantidade
HI93754F-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Baixa ISO  2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada   2 mL
* Identificação do frasco de reagente: COD A, COD D, COD F, rótulo vermelho

KIT DE REAGENTES
HI93754A-25 Reagentes Faixa Baixa EPA para 24 testes
HI93754D-25 Reagentes Faixa Baixa Sem Hg para 24 testes
HI93754F-25 Reagentes Faixa Baixa ISO para 24 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO 
Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente as instruções e as Fichas de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção aos avisos, cuidados e notas. Não seguir as recomendações 
pode resultar em ferimentos sérios ao operador.
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Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta 
zero mais de uma vez. O frasco zero fica estável por vários meses na temperatura ambiente. Para 
melhor exatidão, utilize uma cubeta zero para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote 
de reagentes para a medição zero e de amostras.
• Escolha uma amostra homogênea. Amostras contendo sólidos capazes de sedimentar precisam ser 

homogeneizadas com um misturador.
• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O uso do escudo de segurança HI740217 

opcional é altamente recomendado. Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem 
vazar e gerar uma atmosfera corrosiva e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa do dois Frascos de Reagente de DQO Faixa Baixa.

#1
   

#2

• Adicione 2 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 2 mL de amostra ao segundo frasco 
(#2), sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus. Recoloque as tampas e inverta 
várias vezes para misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.

     

• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 2 horas a 150 °C.

• No final de período de digestão, desligue o reator. Aguarde 
20 minutos permitindo que os frascos resfriem até cerca de 
120 °C.

• Inverta cado frasco várias vezes enquanto ainda estão 
quentes, depois coloque-os no suporte de tubo de ensaio.

Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com 
cuidado.



98

PR
OC

ED
IM

EN
TO

S 
DE

 M
ÉT

OD
OS

98 
98

De
m

an
da

 Q
uí

m
ica

 d
e 

Ox
ig

ên
io

 Fa
ix

a 
Ba

ix
a 

(fr
as

co
 d

e 
16

 m
m

)

• Deixe os frascos resfriarem no suporte até a temperatura 
ambiente. Não os agite ou inverta, pois as amostras podem 
ficar turvas.

• Selecione o método DQO LR (16) usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento 
descrito na seção Usando o Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Coloque o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de oxigênio 
(O2).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto acima de 2000 mg/L, amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas

#1

#2
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10.24. Demanda Química de Oxigênio Faixa Média (frasco de 16 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 1500 mg/L (O2)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±15 mg/L ou ±4% de leitura a 25 °C, o que for maior
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 610 nm
Método  Adaptação do método 410.4 aprovado pela EPA para a determinação de DQO 

em Águas Superficiais e Efluentes 
Nota: A faixa é reduzida para 1000 mg/L (O2) quando os reagentes HI93754G-25 são usados.

REAGENTES NECESSÁRIOS
REAGENTE EPA
Código Descrição   Quantidade
HI93754B-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Média EPA   2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada   2 mL
REAGENTE SEM MERCÚRIO
Código Descrição   Quantidade
HI93754E-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Média Sem Hg 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada   2 mL
REAGENTE ISO
Código Descrição   Quantidade
HI93754G-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Média ISO   2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada   2 mL
* Identificação do frasco de reagente: COD B, COD E, COD G, rótulo branco
KIT DE REAGENTES
HI93754B-25 Reagentes EPA Faixa Média para 24 testes
HI93754E-25 Reagentes Hg Livre Faixa Média para 24 testes
HI93754G-25 Reagentes ISO Faixa Média para 24 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente as instruções e as Fichas de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção aos avisos, cuidados e notas. Não seguir as recomendações 
pode resultar em ferimentos sérios ao operador.
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) Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta 

zero mais de uma vez. O frasco zero fica estável por vários meses na temperatura ambiente. Para 
melhor exatidão, utilize uma cubeta zero para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote 
de reagentes para a medição zero e de amostras.
• Escolha uma amostra homogênea. Amostras contendo sólidos capazes de sedimentar precisam ser 

homogeneizadas com um misturador.
• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O uso do escudo de segurança HI740217 

opcional é altamente recomendado. Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem 
vazar e gerar uma atmosfera corrosiva e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de dois Frascos de Reagentes de DQO Faixa Média.

#1
   

#2

• Adicione 2 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 2 mL de amostra ao segundo frasco 
(#2), sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus. Recoloque as tampas e inverta 
várias vezes para misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.

     

• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 2 horas a 150 °C.

• No final de período de digestão, desligue o reator. Aguarde 
20 minutos permitindo que os frascos resfriem até cerca de 
120 °C.

• Inverta cado frasco várias vezes enquanto ainda estão 
quentes, depois coloque-os no suporte de tubo de ensaio.

Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com 
cuidado.
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• Deixe os frascos resfriarem no suporte até a temperatura ambiente. 
Não os agite ou inverta, pois as amostras podem ficar turvas.

• Selecione o método DQO MR (16) usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento 
descrito na seção Usando o Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Insira o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de oxigênio 
(O2).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto acima de 2000 mg/L, amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas

#1

#2
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) 10.25. Demanda Química de Oxigênio Faixa Alta (frasco de 16 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 15000 mg/L (O2)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±150 mg/L ou ±2% de leitura a 25 °C, o que for maior
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 610 nm
Método  Adaptação do método 410.4 aprovado pela EPA para a determinação de DQO 

em Águas Superficiais e Efluentes
REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93754C-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Alta 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada  0.2 mL
* Identificação do frasco de reagente: COD C, rótulo verde

KIT DE REAGENTES
HI93754C-25 Reagentes de DQO Faixa Alta para 24 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente as instruções e as Fichas de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção aos avisos, cuidados e notas. Não seguir as recomendações 
pode resultar em ferimentos sérios ao operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta 
zero mais de uma vez. O frasco zero fica estável por vários meses na temperatura ambiente. Para 
melhor exatidão, utilize uma cubeta zero para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote 
de reagentes para a medição zero e de amostras.
• Escolha uma amostra homogênea. Amostras contendo sólidos capazes de sedimentar precisam ser 

homogeneizadas com um misturador.
• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O uso do escudo de segurança HI740217 

opcional é altamente recomendado. Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem 
vazar e gerar uma atmosfera corrosiva e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de dois Frascos de Reagente de DQO Faixa Alta.

#1
   

#2
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• Adicione 0.2 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 0.2 mL de amostra ao segundo 

frasco (#2), sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus. Recoloque as tampas e 
inverta várias vezes para misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.

     

• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 2 horas a 150 °C.

• No final de período de digestão, desligue o reator. Aguarde 
20 minutos permitindo que os frascos resfriem até cerca de 
120 °C.

• Inverta Inverta cado frasco várias vezes enquanto ainda estão 
quentes, depois coloque-os no suporte de tubo de ensaio.

Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com cuidado.

• Deixe os frascos resfriarem no suporte até a temperatura ambiente. 
Não os agite ou inverta, pois as amostras podem ficar turvas.

• Selecione o método COD HR (16) usando o procedimento descrito 
na seção Seleção de Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento 
descrito na seção Usando o Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Coloque o frasco zero (#1) no adaptador.

#1
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) • Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de oxigênio 
(O2).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto acima de 20000 mg/L, amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas

#2
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10.26. Demanda Química de Oxigênio, Faixa Ultra Alta (frasco de 16 mm)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 60.0 g/L (O2)
Resolução 0.1 g/L
Exatidão ±0.5 g/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 610 nm
Método  Adaptação do método 410.4 aprovado pela EPA para a determinação de DQO 

em Águas Superficiais e Efluentes
REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93754J-0* Frasco de Reagente de DQO Faixa Ultra Alta 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada  0.1 mL
* Identificação do frasco de reagente: COD J, rótulo azul

KIT DE REAGENTES
HI93754J-25 Reagentes de DQO Faixa Ultra Alta para 24 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente as instruções e as Fichas de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção aos avisos, cuidados e notas. Não seguir as recomendações 
pode resultar em ferimentos sérios ao operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta 
zero mais de uma vez. O frasco zero fica estável por vários meses na temperatura ambiente. Para 
melhor exatidão, utilize uma cubeta zero para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote 
de reagentes para a medição zero e de amostras.
• Escolha uma amostra homogênea. Amostras contendo sólidos capazes de sedimentar precisam ser 

homogeneizadas com um misturador.
• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O uso do escudo de segurança HI740217 

opcional é altamente recomendado. Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem 
vazar e gerar uma atmosfera corrosiva e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa de dois Frascos de Reagente de DQO Faixa Ultra Alta.

#1
   

#2
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) • Adicione 0.1 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 0.1 mL de amostra ao segundo 

frasco (#2), sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus. Recoloque as tampas e 
inverta várias vezes para misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.

     

• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 2 horas a 150 °C.

• No final de período de digestão, desligue o reator. Aguarde 20 minutos 
permitindo que os frascos resfriem até cerca de 120 °C.

• Inverta Inverta cado frasco várias vezes enquanto ainda estão quentes, 
depois coloque-os no suporte de tubo de ensaio.

Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com cuidado.

• Deixe os frascos resfriarem no suporte até a temperatura 
ambiente. Não os agite ou inverta, pois as amostras podem 
ficar turvas.

• Selecione o método DQO UHR (16) usando o procedimento 
descrito na seção Seleção de Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento 
descrito na seção Usando o Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Coloque o frasco zero (#1) no adaptador.

#1
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• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em g/L de oxigênio 
(O2).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto acima de 20000 mg/L, amostras com alta concentração de cloreto devem ser diluídas

#2
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 500 PCU (Unidades de Platina-Cobalto)
Resolução 1 PCU
Exatidão ±10 PCU ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm
Método  Adaptação do Método Colorimétrico de Platina Cobalto dos Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 18ª Edição

ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS
Membrana de 0.45 µm para medição de cor verdadeira
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cor da Água usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a primeira cubeta (#1) com 10 mL de água deionizada 
(até a marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Esta é a 
cubeta zero. 

• Insira a cubeta zero (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta

• Encha a segunda cubeta (#2)  com 10 mL de amostra não 
filtrada (até a marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa. 
Esta é a cubeta de cor aparente.

10 mL
#1

#1

10 mL
#2
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• Filtre 10 mL de amostra através de um filtro com uma 
membrana de 0.45 µm em uma terceira cubeta (#3), 
até a marca de 10 mL. Recoloque a rolha de plástico e a 
tampa. Esta é a cubeta de cor verdadeira.

• Insira a cubeta de cor aparente (#2) no suporte e feche 
a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O medidor exibirá o valor da cor aparente em Unidades de 
Platina-Cobalto (PCU).

  

• Retire a cubeta de cor aparente (#2) do suporte, insira 
a cubeta de cor verdadeira (#3) no suporte e feche a 
tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O medidor exibirá o valor da cor verdadeira em Unidades 
de Platina-Cobalto (PCU).

  

#3

#2

#3
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.000 a 1.500 mg/L (Cu2+)
Resolução 0.001 mg/L
Exatidão ±0.010 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm 
Método Adaptação do método da EPA

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI95747-0 Reagente de Cobre Faixa Baixa 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI95747-01 Reagentes para 100 testes
HI95747-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cobre LR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI95747-0 Reagente de Cobre 
Faixa Baixa. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. 
Agite suavemente por cerca de 15 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
45 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição. 
O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cobre (Cu).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cianeto, Prata
• Para amostras que superam a capacidade tamponamento do reagente (em torno de pH 6.8),  

o pH deve ser ajustado entre 6 e 8
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 5.00 mg/L (Cu2+)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.02 mg/L ±4% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm 
Método Adaptação do método da EPA 

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93702-0 Reagente de Cobre Faixa Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93702-01 Reagentes para 100 testes
HI93702-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Cobre HR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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Cobre Faixa Alta
• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93702-0 Reagente de Cobre 
Faixa Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite 
suavemente por cerca de 15 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
45 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição. 
O instrumento exibirá os resultados em mg/L de cobre (Cu).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cianeto, Prata
• Para amostras que superam a capacidade tamponamento do reagente (em torno de pH 6.8),  

o pH deve ser ajustado entre 6 e 8
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 80 mg/L (CYA)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±1 mg/L ±15% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método Adaptação do Método Turbidimétrico

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93722-0 Reagente de Ácido Cianúrico 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93722-01 Reagentes para 100 testes
HI93722-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Ácido Cianúrico usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a primeira cubeta com 10 mL de amostra não reagida 
(até a marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
# 1

# 1
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Ácido Cianúrico

• Encha um béquer com 25 mL de amostra.

• Adicione um sachê de HI93722-0 Reagente de Ácido 
Cianúrico e misture para dissolver.

• Encha uma segunda cubeta com 10 mL da amostra reagida 
(até a marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
45 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição. 
O instrumento exibirá a concentração em mg/L de ácido cianúrico.

  

# 2
10 mL

# 2
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 2.00 mg/L (F -)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.03 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm 
Método  Adaptação do Método SPADNS dos Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 18ª edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93729-0 Reagente de Fluoreto Faixa Baixa 4 mL

KIT DE REAGENTES
HI93729-01 Reagentes para 100 testes
HI93729-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Fluoreto LR usando o procedimento descrito 
na seção Seleção de Método.

• Adicione 2 mL de HI93729-0 Reagente de Fluoreto 
Faixa Baixa a duas cubetas.

• Use uma pipeta de plástico para encher a primeira cubeta 
(#1) até a marca de 10 mL com água deionizada. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta várias 
vezes para misturar.

• Use uma pipeta de plástico para encher a segunda cubeta 
(#2) até a marca de 10 mL com amostra não reagida. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta várias 
vezes para misturar.

• Insira a primeira cubeta zero (#1) no suporte e feche a tampa.

2 mL

10 mL
# 1

10 mL
# 2

# 1
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Fluoreto Faixa Baixa
• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes da medição zero ou aguarde 2 minutos 

e pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Insira a segunda cubeta (#2) com a amostra reagida no suporte 
e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fluoreto 
(F -).

  

Nota: Para amostras de efluentes e água salgada, antes de realizar medições, é necessário fazer 
a destilação. Para resultados mais precisos, use duas pipetas graduadas para colocar exatamente 
8 mL de água deionizada e 8 mL de amostra nas cubetas.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Alcalinidade acima de 5000 mg/L CaCO3

• Cloreto acima de 700 mg/L
• Sulfato acima de 200 mg/L
• Ortofosfato acima de 16 mg/L
• Ferro (Férrico) acima de 10 mg/L
• Hexametafosfato de sódio acima de 1.0 mg/L
• Alumínio acima de 0.1 mg/L
• Amostras altamente coloridas e turvas podem exigir destilação
• Amostras altamente alcalinas podem ser neutralizadas com ácido nítrico

# 2
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.0 a 20.0 mg/L (F-)
Resolução 0.1 mg/L
Exatidão ±0.5 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm 
Método  Adaptação do Método SPADNS dos Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 18ª edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93739A-0 Reagente A de Fluoreto Faixa Alta 2 mL
HI93739B-0 Reagente B de Fluoreto Faixa Alta 8 mL

KIT DE REAGENTES
HI93739-01 Reagentes para 100 testes
HI93739-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Fluoreto HR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Use uma seringa de 1 mL e adicione 
2 mL de HI93739A-0 Reagente A de 
Fluoreto Faixa Alta à cubeta. Use a 
pipeta de plástico para preencher a 
cubeta até a marca de 10 mL com 
HI93739B-0 Reagente B de Fluoreto 
Faixa Alta.

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 
várias vezes para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

2 mL

#1

10 mL
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Fluoreto Faixa Alta
• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes da medição zero ou aguarde 1 minuto 

e pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione 1 mL de amostra à cubeta usando seringa de 1 mL. 

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
1 minuto e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fluoreto (F-).

  

#2
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ta Nota: Para amostras de efluentes e água salgada, antes de realizar medições, é necessário fazer 
a destilação.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Alcalinidade acima de 5000 mg/L CaCO3

• Cloreto acima de 700 mg/L
• Sulfato acima de 200 mg/L
• Ortofosfato acima de 16 mg/L
• Alumínio acima de 0.1 mg/L
• Ferro (Férrico) acima de 10 mg/L
• Hexametafosfato de sódio acima de 1.0 mg/L
• Amostras altamente coloridas e turvas podem exigir destilação
• Amostras altamente alcalinas podem ser neutralizadas com ácido nítrico



121

PROCEDIM
ENTOS DE M

ÉTODOS

121
121

Dureza de Cálcio
10.33. Dureza de Cálcio

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 2.70 mg/L (CaCO3)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.11 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm 
Método  Adaptação do Método de Calmagite dos Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater, 18ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93720A-0 Reagente A de Dureza de Cálcio 0.5 mL
HI93720B-0 Reagente B de Dureza de Cálcio 0.5 mL
HI93720C-0 Reagente C de Dureza de Cálcio 1 gota

KIT DE REAGENTES
HI93720-01 Reagentes para 100 testes
HI93720-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Dureza (Cálcio) usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Lave um béquer graduado várias vezes com amostra não reagida, 
antes de enchê-lo com a amostra até a marca de 50 mL.

• Adicione 0.5 mL de HI93720A-0 Reagente A de Dureza 
de Cálcio e gire para misturar a solução.

• Adicione 0.5 mL de HI93720B-0 Reagente B de Dureza 
de Cálcio e gire para misturar a solução. Encha 2 cubetas 
com 10 mL de amostra (até a marca).

# 1 # 2
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• Adicione 1 gota de HI93720C-0 Reagente C de Dureza de Cálcio 
a uma cubeta (#1).

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta a cubeta várias 
vezes para misturar. Esta é a cubeta zero.

• Insira a cubeta zero (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta zero (#1) e insira a segunda cubeta (#2) no 
suporte.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá a concentração em mg/L de carbonato 
de cálcio (CaCO3).

  

×1

# 1

# 1

# 2



123

PROCEDIM
ENTOS DE M

ÉTODOS

123
123

Dureza de Cálcio
• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 

• Pressione Chem Frm para converter o resultado para Graus Franceses (°f), Graus Alemães 
(°dH) e Graus Ingleses (°E).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.
Nota: Este teste detectará qualquer contaminação de cálcio no béquer, seringas de medição ou 
células de amostra. Para testar de forma limpa, repita o teste várias vezes até obter resultados 
consistentes. 

DILUIÇÃO DA AMOSTRA
Este método foi desenvolvido para determinar baixos níveis de dureza, normalmente encontrados 
em sistemas de purificação de água. As diluições devem ser realizadas com água sem dureza ou as 
leituras serão erradas.
Para reduzir o nível de dureza por um fator de cem:
• Encha uma seringa de 1 mL com a amostra.
• Adicione 0.5 mL de amostra a um béquer de 50 mL, limpo e seco
• Encha o béquer até a marca de 50 mL com água sem dureza.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Quantidades excessivas de metais pesados
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 2.00 mg/L (CaCO3)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.11 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método  Adaptação do Método Colorimétrico EDTA dos Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 18ª edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93719A-0 Reagente A de Dureza de Magnésio 0.5 mL
HI93719B-0 Reagente B de Dureza de Magnésio 0.5 mL
HI93719C-0 Reagente C de Dureza de Magnésio 1 gota
HI93719D-0 Reagente D de Dureza de Magnésio 1 gota

KIT DE REAGENTES
HI93719-01 Reagentes para 100 testes
HI93719-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Dureza (Magnésio) usando o 
procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Lave um béquer graduado várias vezes com amostra não 
reagida, antes de enchê-lo com a amostra até a marca 
de 50 mL.

• Adicione 0.5 mL de HI93719A-0 Reagente A de Dureza 
de Magnésio, em seguida gire para misturar a solução.

• Adicione 0.5 mL de HI93719B-0 Reagente B de Dureza 
de Magnésio e gire para misturar a solução. Use esta 
solução para lavar 2 cubetas.

• Encha 2 cubetas com 10 mL de amostra (até a marca).

0.5 mL

# 1 # 2

0.5 mL
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• Adicione 1 gota de HI93719C-0 Reagente C de Dureza 
de Magnésio a uma cubeta (#1), recoloque a rolha de 
plástico e a tampa. Inverta a cubeta várias vezes para 
misturar a solução. Este é o branco.

• Adicione 1 gota de HI93719D-0 Reagente D de Dureza 
de Magnésio à segunda cubeta (#2), recoloque a rolha 
de plástico e a tampa. Inverta a cubeta várias vezes para 
misturar a solução. Esta é a cubeta de amostra.

• Insira a cubeta zero (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta zero (#1), insira a cubeta de amostra 
(#2) no suporte e feche a tampa.

×1

# 1

×1

# 2

# 1

# 2
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sio • Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá a concentração em mg/L de carbonato 
de cálcio. (CaCO3).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 

• Pressione Chem Frm para converter o resultado para Graus Franceses (°f), Graus Alemães 
(°dH) e Graus Ingleses (°E).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.
Nota: Este teste detectará qualquer contaminação de cálcio no béquer, seringas de medição ou 
células de amostra. Para testar de forma limpa, repita o teste várias vezes até obter resultados 
consistentes.

DILUIÇÃO DA AMOSTRA
Este método foi desenvolvido para determinar baixos níveis de dureza, normalmente encontrados 
em sistemas de purificação de água. As diluições devem ser realizadas com água sem dureza ou as 
leituras serão erradas.
Para reduzir o nível de dureza por um fator de cem:
• Encha uma seringa de 1 mL com a amostra.
• Adicione 0.5 mL de amostra a um béquer de 50 mL, limpo e seco
• Encha o béquer até a marca de 50 mL com água sem dureza.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Quantidades excessivas de metais pesados



127

PROCEDIM
ENTOS DE M

ÉTODOS

127
127

Dureza Total Faixa Baixa
10.35. Dureza Total Faixa Baixa

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 250 mg/L (CaCO3)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±5 mg/L ±4% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 466 nm 
Método Adaptação do Método 130.1 da EPA

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93735IND-0 Reagente Indicador de Dureza 0.5 mL
HI93735A-LR Reagente A de Dureza Faixa Baixa 9 mL
HI93735B-0 Reagente B Buffer de Dureza 2 gotas
HI93735C-0 Reagente de Fixação 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93735-00 Reagentes para 100 testes (LR, 0 a 250 mg/L)
HI93735-0 Reagentes para 300 testes (LR - 100 testes, MR - 100 testes, HR - 100 testes)
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Dureza Total LR usando o procedimento 
descrito na seção Seleção de Método.

• Adicione 0.5 mL de amostra não reagida à cubeta. 
Adicione 0.5 mL de HI93735IND-0 Reagente Indicador 
de Dureza. 

• Use uma pipeta de plástico e encha a cubeta até a marca 
de 10 mL com HI93735A-LR Reagente A de Dureza 
Faixa Baixa.

• Adicione 2 gotas de HI93735B-0 Reagente B Buffer de 
Dureza. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 
5 vezes para misturar.

0.5 mL

×2
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI93735C-0 
Reagente de Fixação. Recoloque a rolha de plástico e a 
tampa. Agite suavemente por 20 segundos para misturar 
a solução.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá a concentração em mg/L de carbonato 
de cálcio (CaCO3).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 
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• Pressione Chem Frm para converter o resultado para Graus Franceses (°f), Graus Ingleses (°E) 

e Graus Alemães (°dH). 

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Quantidades excessivas de metais pesados
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 200 a 500 mg/L (CaCO3)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±7 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 466 nm 
Método Adaptação do Método 130.1 da EPA

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93735IND-0 Reagente Indicador de Dureza 0.5 mL
HI93735A-MR Reagente A de Dureza Faixa Média 9 mL
HI93735B-0 Reagente B Buffer de Dureza 2 gotas
HI93735C-0 Reagente de Fixação 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93735-01 Reagentes para 100 testes (MR, 200 a 500 mg/L)
HI93735-0 Reagentes para 300 testes (LR - 100 testes, MR - 100 testes, HR - 100 testes)
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Dureza Total MR usando o procedimento 
descrito na seção Seleção de Método.

• Adicione 0.5 mL de amostra não reagida à cubeta. 
Adicione 0.5 mL de HI93735IND-0 Reagente Indicador 
de Dureza. 

• Use uma pipeta de plástico e encha a cubeta até a marca de  
10 mL com HI93735A-MR Reagente A de Dureza Faixa Média.

• Adicione duas gotas de HI93735B-0 Reagente B Buffer 
de Dureza. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. 
Inverta 5 vezes para misturar.

0.5 mL

×2
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI93735C-0 
Reagente de Fixação. Recoloque a rolha de plástico e a 
tampa. Agite suavemente por 20 segundos para misturar 
a solução.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá a concentração em mg/L de carbonato 
de cálcio (CaCO3).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.
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ia • Pressione Chem Frm para converter o resultado para Graus Franceses (°f), Graus Ingleses (°E) 
e Graus Alemães (°dH).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Quantidades excessivas de metais pesados
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10.37. Dureza Total Faixa Alta

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 400 a 750 mg/L (CaCO3)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±10 mg/L ±2% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 466 nm 
Método Adaptação do Método 130.1 da EPA

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93735IND-0 Reagente Indicador de Dureza 0.5 mL
HI93735A-HR Reagente A de Dureza Faixa Alta 9 mL
HI93735B-0 Reagente B Buffer de Dureza 2 gotas
HI93735C-0 Reagente de Fixação 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93735-02 Reagentes para 100 testes (HR, 400 a 750 mg/L)
HI93735-0 Reagentes para 300 testes (LR - 100 testes, MR - 100 testes, HR - 100 testes)
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Dureza Total HR usando o procedimento 
descrito na seção Seleção de Método).

• Adicione 0.5 mL de amostra não reagida à cubeta. 
Adicione 0.5 mL de HI93735IND-0 Reagente Indicador 
de Dureza. 

• Use uma pipeta de plástico e encha a cubeta até a marca de 10 mL 
com HI93735A-HR Reagente A de Dureza Faixa Alta.

• Adicione duas gotas de HI93735B-0 Reagente B Buffer 
de Dureza. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. 
Inverta 5 vezes para misturar.

0.5 mL

×2
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI93735C-0 
Reagente de Fixação. Recoloque a rolha de plástico e a 
tampa. Agite suavemente por 20 segundos para misturar 
a solução.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá a concentração em mg/L de carbonato 
de cálcio (CaCO3).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.
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Dureza Total Faixa Alta
• Pressione Chem Frm para converter o resultado para Graus Franceses (°f), Graus Ingleses (°E) 

e Graus Alemães (°dH).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Quantidades excessivas de metais pesados
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a 10.38. Hidrazina

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 400 µg/L (N2H4)
Resolução 1 µg/L
Exatidão ±4% da escala total de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 466 nm 
Método  Adaptação do Método D1385 p-dimetilaminobenzaldeído da ASTM Manual of 

Water and Environmental Technology

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93704-0 Reagente de Hidrazina 24 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93704-01 Reagentes para 100 testes
HI93704-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO 

• Selecione o método Hidrazina usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha uma cubeta (#1) com 10 mL de água deionizada (até a marca).

• Encha a segunda cubeta (#2) with 10 mL de amostra não 
reagida (até a marca).

• Adicione 12 gotas de the HI93704-0 
Reagente de Hidrazina a cada cubeta. 
Recoloque as rolhas de plástico e as 
tampas. Agite suavemente para misturar 
(cerca de 30 segundos).

10 mL
# 1

10 mL
# 2

×12

# 1

×12

# 2
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Hidrazina• Insira a cubeta (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes da medição zero ou aguarde 
12 minutos e pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto 
para a medição. 

  

• Retire a cubeta zero.

• Insira a cubeta com a amostra reagida (#2) no suporte e feche 
a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá a concentração em µg/L de hidrazina 
(N2H4).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Amostras altamente coloridas
• Amostras altamente turvas
• Aminas aromáticas

# 1

# 2
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.0 a 12.5 mg/L (I2)
Resolução 0.1 mg/L
Exatidão ±0.1 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm 
Método  Adaptação do método DPD dos Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 18ª edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93718-0 Reagente de Iodo 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93718-01 Reagentes para 100 testes
HI93718-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Iodo usando o procedimento descrito na seção 
Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL

# 1
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Iodo

• Retire a rolha de plástico e a tampa, adicione um sachê 
deHI93718-0 Reagente de Iodo. Recoloque a rolha de 
plástico e a tampa. Agite suavemente por cerca de 20 
segundos para dissolver a maior parte do reagente.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
2 minutos e 30 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará 
a medição. O instrumento exibirá a concentração em mg/L de iodo (I2).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Bromo, Cloro, Formas oxidadas de Crômio e Manganês, Ozônio
• Dureza maior que 500 mg/L CaCO3, para remover a interferência agite a amostra por 

aproximadamente 2 minutos após adicionar o reagente
• Alcalinidade maior que 250 mg/L CaCO3 ou acidez maior que 150 mg/L CaCO3, a cor da 

amostra pode se desenvolver apenas parcialmente ou desaparecer rapidamente, para remover a 
interferência neutralize a amostra com HCl ou NaOH diluídos

# 1
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.000 a 1.600 mg/L (Fe)
Resolução 0.001 mg/L
Exatidão ±0.010 mg/L ±8% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm
Método Adaptação do Método TPTZ

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93746-0 Reagente de Ferro Faixa Baixa 2 sachês

KIT DE REAGENTES
HI93746-01 Reagentes para 50 testes
HI93746-03 Reagentes para 150 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Ferro LR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha um cilindro de mistura graduado até a marca de 
25 mL com água deionizada.

• Adicione um sachê de HI93746-0 Reagente de Ferro 
Faixa Baixa, feche o cilindro e agite vigorosamente por 
30 segundos. Este é o branco.

• Encha uma cubeta com 10 mL de solução branca (até a 
marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

#1
25 mL

10 mL



141

PROCEDIM
ENTOS DE M

ÉTODOS

141
141

Ferro Faixa Baixa
• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Encha outro cilindro graduado até a marca de 25 mL 
com a amostra

• Adicione um sachê de HI93746-0 Reagente de Ferro 
Faixa Baixa, feche o cilindro e agite vigorosamente por 
30 segundos. Esta é a amostra reagida.

• Encha uma cubeta com 10 mL da amostra reagida (até a 
marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta de amostra no suporte e feche a tampa.

#2
25 mL

10 mL
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a • Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 

30 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição. 
O instrumento exibirá a concentração em mg/L de ferro (Fe).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Manganês acima de 50.0 mg/L
• Cádmio, Molibdênio acima de 4.0 mg/L
• Cianeto acima de 2.8 mg/L
• Crômio(VI) acima de 1.2 mg/L
• Níquel acima de 1.0 mg/L
• Íons de Nitrito acima de 0.8 mg/L
• Cobre acima de 0.6 mg/L
• Mercúrio acima de 0.4 mg/L
• Crômio(III) acima de 0.25 mg/L
• Cobalto acima de 0.05 mg/L
• O pH da amostra deve estar entre 3 e 4 para evitar formação de turbidez
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Ferro Faixa Alta
10.41. Ferro Faixa Alta

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 5.00 mg/L (Fe)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.04 mg/L ±2% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método  Adaptação do Método Fenantrolina 3500-Fe B dos Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93721-0 Reagente Ferro Faixa Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93721-01 Reagentes para 100 testes
HI93721-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Ferro HR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI93721-0 Reagente 
Ferro Faixa Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite 
até o reagente dissolver completamente.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
3 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição. O 
instrumento exibirá o resultado em mg/L de ferro (Fe).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto acima de 185000 mg/L
• Magnésio acima de 100000 mg/L CaCO3

• Cálcio acima de 10000 mg/L CaCO3

• Molibdato Molibdênio acima de 50 mg/L
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Ferro(II)
10.42. Ferro(II)

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 6.00 mg/L (Fe2+)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.10 mg/L ±2% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método  Adaptação do Método Fenantrolina 3500-Fe B dos Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição 

REAGENTES NECESSÁRIOS 
Código Descrição Quantidade
HI96776-0 Reagente de Ferro(II) 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI96776-01 Reagentes para 100 testes
HI96776-03 Reagentes para 300 testess
Para mais acessórios, veja a página 288.

PRINCÍPIO
Em soluções aquosas, o ferro ferroso reativo (Fe2+) reage com 1,10-fenantrolina para formar um 
complexo laranja-avermelhado..

APLICAÇÃO
Água de superfície, água potável, água mineral e subterrânea, controle de processo

SIGINIFICADO & USO
A água superficial normalmente contém até 0,7 mg/L de ferro. A água potável normalmente contém até 
0,3 mg/L de ferro, mas esse nível pode aumentar significativamente se os encanamentos contiverem 
ferro. Em águas bem oxigenadas e não ácidas, o ferro existe principalmente na forma férrica (Fe3+) 
e precipitará como hidróxido de óxido de ferro (FeO(OH)). No entanto, a água anóxica pode ter 
altos níveis de ferro ferroso dissolvido (Fe2+), que pode precipitar em sistemas de aquecimento/
resfriamento ou outro equipamento após a exposição ao ar.
O método Ferro(II) mede a forma ferrosa (Fe2+) do ferro.
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Aviso: O método depende da temperatura. A temperatura da amostra deve estar entre 18 °C 
e 22 °C.

• Selecione o método Ferro(II) usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até 
a marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI96776-0 
Reagente de Ferro(II). Recoloque a rolha de plástico e a 
tampa. Agite suavemente por 30 segundos. 

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

10 mL



147

PROCEDIM
ENTOS DE M

ÉTODOS

147
147

Ferro(II)
• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 

3 minutos e pressione Read. O instrumento exibirá o resultado em mg/L de Ferro (Fe2+).

  

Aviso: O tempo é fundamental para uma medição precisa. Tempos de reação além de 3 minutos 
podem fazer com que algum ferro férrico (Fe3+) também reaja, produzindo falsas medições 
altas.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por: 
• Cloreto, Sulfato acima de 1000 mg/L
• Amônio, Cálcio, Potássio, Sódio acima de 500 mg/L 
• Prata acima de 100 mg/L
• Carbonato, Crômio(III) e (VI), Cobalto, Chumbo, Mercúrio, Nitrato, Zinco acima de 50 mg/L 
• Níquel acima de 25 mg/L
• Cobre acima de 10 mg/L  
• Estanho acima de 5 mg/L 
• Amostras com pH extremo ou altamente tamponadas, o pH da amostra deve estar entre 3.8 e 5.5 

após a adição do reagente
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 6.00 mg/L (Fe)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.10 mg/L ±2% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método  Adaptação do Método Fenantrolina 3500-Fe B dos Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS 
Código Descrição Quantidade
HI96777A-0 Reagente A de Ferro(II)/(III) 1 sachê
HI96777B-0 Reagente B de Ferro(II)/(III) 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI96777-01 Reagentes para 100 testes
HI96777-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PRINCÍPIO
Durante a primeira medição, o ferro ferroso (Fe2+) reage com 1,10-fenantrolina para formar um 
complexo laranja-avermelhado. Durante a segunda medição, o ferro férrico (Fe3+) é convertido em 
ferro ferroso (Fe2+) pela adição do Reagente B; a medição resultante é a soma do ferro ferroso (Fe2+) 
e férrico (Fe3+).

APLICAÇÃO
Água de superfície, água potável, água mineral e subterrânea, controle de processo

SIGINIFICADO & USO 
A água superficial normalmente contém até 0,7 mg/L de ferro. A água potável normalmente contém até 
0,3 mg/L de ferro, mas esse nível pode aumentar significativamente se os encanamentos contiverem 
ferro. Em águas bem oxigenadas e não ácidas, o ferro existe principalmente na forma férrica (Fe3+) 
e precipitará como hidróxido de óxido de ferro (FeO(OH)). No entanto, a água anóxica pode ter 
altos níveis de ferro ferroso dissolvido (Fe2+), que pode precipitar em sistemas de aquecimento/
resfriamento ou outro equipamento após a exposição ao ar.
O método Ferro(II)/(III) pode ser usado para distinguir entre as formas ferrosa (Fe2+) e férrica (Fe3+)
do ferro em um procedimento de 2 passos.
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PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Ferro(II)/(III) usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI96777A-0 
Reagente A de Ferro(II)/(III). Recoloque a rolha de 
plástico e a tampa. Agite suavemente por 30 segundos. 

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

10 mL
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) • Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 

3 minutos e pressione Read 1. O instrumento exibirá o resultado em mg/L de Ferro (Fe2+).

  

Aviso: O tempo é fundamental para uma medição precisa. Tempos de reação além de 3 minutos 
podem fazer com que algum ferro férrico (Fe3+) também reaja, produzindo falsas medições 
altas.

• Retire a rolha de plástico e a tampa da cubeta e adicione 
um sachê de HI96777B-0 Reagente B de Ferro(II)/
(III). Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite 
suavemente por 30 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.
Nota: Se Zero for pressionado, o instrumento voltará a 
medir Ferro(II) (Fe2+).

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
3 minutos e pressione Read 2. O instrumento exibirá o resultado em mg/L de Ferro(III) (Fe3+).
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Ferro(II)/(III)• Pressione Chem Frm para acessar as outras fórmulas químicas disponíveis Fe2++Fe3+ e Fe2+.

  

Nota: Cada fórmula química pode ser registrada de forma independente se a tecla LOG for 
pressionada.

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto, Sulfato acima de 1000 mg/L
• Amônio, Cálcio, Potássio, Sódio acima de 500 mg/L 
• Prata acima de 100 mg/L
• Carbonato, Crômio(III) e (VI), Cobalto, Chumbo, Mercúrio, Nitrato, Zinco acima de 50 mg/L 
• Níquel acima de 25 mg/L
• Cobre acima de 10 mg/L  
• Estanho acima de 5 mg/L 
• Amostras com pH extremo ou altamente tamponadas, o pH da amostra deve estar entre 3.8 e 5.5 

após a adição do reagente 
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 6.00 mg/L (Fe)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.10 mg/L ou ± 3 % de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método  Adaptação do Metódo Fenantrolina, 3500-Fe B, dos Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS 
Código Descrição Quantidade
HI96786V-0 Frasco de Reagente de Ferro 1 frasco
HI96786-0 Reagente em pó de Ferro 1 sachê

REAGENTS SETS
HI96786-25 Reagentes para 25 testes
Para mais acessórios, ver página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PRINCÍPIO
O ferro ferroso (Fe2+) reage com 1,10-fenantrolina para formar um complexo laranja-avermelhado. 
Todo o Fe3+ dissolvido e não complexado ou quelado é convertido para ferro ferroso (Fe2+).

APLICAÇÃO
Água de superfície, água potável, água subterrânea, controle de processos, efluentes, piscinas

IMPORTÂNCIA E USO 
O ferro é um elemento abundante e natural encontrado em solos, córregos, águas superficiais e 
subterrâneas.
Altos níveis de ferro na água potável podem causar gosto desagradável e podem manchar 
encanamentos e roupas. Ferro em água potável e águas residuais é regulamentado pela EPA e outros 
órgãos reguladores.
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Ferro(II)/(III)
PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Selecione o método Ferro (16) usando o procedimento descrito na seção Seleção de Métodos.
• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento descrito na seção Usando o 

Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Retire a tampa de um HI96786V-0 Frasco de Reagente de Ferro.

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em um 
ângulo de 45 graus.

• Insira o HI96786V-0 frasco no suporte.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-“ quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco do medidor.

• Retire a tampa e adicione um sachê de HI96786-0 Reagente em pó de Ferro.

• Recoloque a tampa e agite até o pó ser completamente dissolvido.

• Seque o frasco com um pano de microfibra HI731318 ou um lenço sem 
fiapos, antes de inserir o frasco no medidor novamente.

• Insira o frasco no suporte.

Amostra
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3 minutos e pressione Read. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de Ferro (Fe). 

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto acima de 185000 mg/L
• Dureza de Cálcio acima de 10000 mg/L CaCO3

• Dureza de Magnésio acima de 100000 mg/L CaCO3

• Molibdato Molibdênio acima de 50 mg/L
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10.45. Ferro Total (frasco de 16 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 7.00 mg/L (Fe)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.20 mg/L ou ± 3% de leitura, o que for maior
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método  Adaptação do Método Fenantrolina 3500-Fe B dos Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS 
Código Descrição Quantidade
HI96778V-0* Frasco de Digestão de Ferro Total 1 frasco
HI96778A-0 Reagente A de Ferro Total 1 mL
HI96778B-0 Reagente B de Ferro Total 1 sachê
PERSULFATO/I Reagente de Persulfato de Potássio 1 sachê
*Identificação do frasco de reagente: IRON, rótulo vermelho

KIT DE REAGENTES
HI96778-25 Reagentes para 25 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PRINCÍPIO
A digestão da amostra com ácido sulfúrico e persulfato libera o ferro dos complexos orgânicos e 
inorgânicos. Após a digestão, o ferro reage com a 1,10-fenantrolina para formar um complexo 
laranja-avermelhado.

APLICAÇÃO
Água de superfície, água potável, água subterrânea, controle de processo, efluentes

SIGINIFICADO & USO 
Ferro é um elemento abundante e natural encontrado em solos, riachos, águas superficiais e 
subterrâneas. Altos níveis de ferro na água potável podem causar gosto desagradável e podem 
manchar o encanamento e a roupa. Ferro em água potável e águas residuais é regulamentado pela 
EPA e outros órgãos reguladores. Para amostras que contêm ferro complexado ou quelado ou ferro 
em suspensão, como amostras típicas de águas residuais, a digestão da amostra é necessária para 
permitir que todo o ferro reaja com o reagente. 
O método Ferro Total mede todas as formas de ferro, incluindo ferro ferroso, férrico, dissolvido, 
suspenso e complexado.
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• A acidificação de amostras contendo materiais reativos pode resultar na liberação de 
gases tóxicos, como cianetos ou sulfetos; a preparação da amostra e a digestão devem 
ser feitas em uma capela de laboratório. As fichas de dados de segurança de todos os 
reagentes químicos devem ser lidas e compreendidas por todos que usam este método. 
Especificamente, o ácido sulfúrico concentrado é moderadamente tóxico e corrosivo para 
a pele e as membranas mucosas. Sempre que possível, use esses reagentes em uma 
capela. Se ocorrer contato com os olhos ou pele, lave com bastante água. Sempre use 
proteção para a pele e os olhos ao trabalhar com esses reagentes.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150˚C (302˚F). O uso do escudo de segurança 
HI740217 opcional é altamente recomendado.

• Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma 
atmosfera corrosiva e possivelmente explosiva.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Retire a tampa de um HI96778V-0 Frasco de Digestão.

• Adicione 8 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco 
em um ângulo de 45 graus. Recoloque a tampa. Inverta várias 
vezes para misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie 
com cuidado.

• Adicione um sachê de PERSULFATO/I Reagente de Persulfato de 
Potássio. Recoloque a tampa e agite o frasco vigorosamente por 
60 segundos.

• Insira o frasco no reator e aqueça-o por 30 minutos a 150˚C.

• No final da digestão, desligue o reator. Deixe os frascos resfriarem 
até a temperatura ambiente. Inverta cado frasco várias vezes e 
coloque-os no suporte de tubo de ensaio.

8.0 mL
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• Selecione o método Ferro (Total) (16) usando o procedimento 

descrito na seção Seleção de Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento 
descrito na seção Usando o Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Retire a tampa do frasco e adicione 1 mL de HI96778A-0 
Reagente A de Ferro Total, sempre mantendo o frasco em um 
ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa e inverta o frasco várias vezes para misturar.
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie 
com cuidado.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco do adaptador.
Nota: A temperatura do frasco deve estar entre 18 e 22 °C 
antes de continuar.

• Retire a tampa e adicione um sachê de HI96778B-0 Reagente B 
de Ferro Total.

• Recoloque a tampa e agite suavemente por 30 segundos.

1 mL
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• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
3 minutos e pressione Read. O instrumento exibirá o resultado em mg/L de ferro total (Fe). 

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto acima de 185000 mg/L
• Magnésio acima de 100000 mg/L CaCO3

• Cálcio acima de 10000 mg/L CaCO3

• Molibdato Molibdênio acima de 50 mg/L
• Amostras com pH alto ou altamente tamponadas, o pH deve ser menor que 1 após a adição do 

frasco de digestão, após adição de HI96778A-0 Reagente A de Ferro Total, o pH deve ser de 3.8 
a 5.5

• Se após a digestão ocorrer a formação de turbidez, filtre a amostra
• As amostras contendo sólidos suspensos precisam ser homogeneizadas antes da digestão 
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10.46. Magnésio

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 150 mg/L (Mg2+)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±5 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 466 nm 
Método Adaptação do Método Calmagite

REAGENTES NECESSÁRIOSS
Código Descrição Quantidade
HI93752A-Mg Reagente A de Magnésio 1 mL
HI93752B-Mg Reagente B de Magnésio 9 mL

KIT DE REAGENTES
HI937520-01 Reagentes para 50 testes
HI937520-03 Reagentes para 150 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Magnésio usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Adicione 1 mL de HI93752A-Mg Reagente 
A de Magnésio à cubeta usando uma 
seringa de 1 mL e use uma pipeta para 
encher a cubeta até a marca de 10 mL com 
HI93752B-Mg Reagente B de Magnésio.

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. 
Inverta várias vezes para misturar. 

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

1 mL 10 mL
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• Retire a cubeta.

• Adicione 0.5 mL de amostra à cubeta usando segunda seringa de 1 mL.

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta várias 
vezes para misturar. 

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
15 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição. 
O instrumento exibirá os resultados em mg/L de magnésio (Mg2+).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por: 
• Acidez, Alcalinidade acima de 1000 mg/L CaCO3

• Cálcio acima de 200 mg/L
• Alumínio, Cobre, Ferro devem estar ausentes

0.5 mL 
of amostra
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10.47. Manganês Faixa Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 300 µg/L (Mn)
Resolução 1 µg/L
Exatidão ±10 µg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm 
Método Adaptação do Método PAN

REAGENTES NECESSÁRIOSS
Código Descrição  Quantidade
HI93748A-0 Reagente A de Manganês de Faixa Baixa  2 sachês
HI93748B-0 Reagente B de Manganês de Faixa Baixa  0.40 mL
HI93748C-0 Reagente C de Manganês de Faixa Baixa  2 mL
HI93703-51 Agente Dispersante  6 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93748-01 Reagentes para 50 testes
HI93748-03 Reagentes para 150 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Manganês LR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha uma cubeta (#1) com 10 mL de água deionizada (até a 
marca).

• Encha a segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra (até a 
marca).

• Adicione um sachê de HI93748A-0 Reagente A de 
Manganês de Faixa Baixa a cada cubeta. Recoloque as 
rolhas de plástico e as tampas. Agite suavemente até 
dissolver completamente.

10 mL
# 1

10 mL
# 2
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• Adicione 0.2 mL de HI93748B-0 Reagente B 
de Manganês de Faixa Baixa a cada cubeta. 
Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. 
Inverta suavemente para misturar por cerca de 
30 segundos.

• Adicione 1 mL de HI93748C-0 Reagente C 
de Manganês de Faixa Baixa a cada cubeta, 
recoloque as rolhas de plástico e as tampas. 
Agite suavemente.

• Adicioned 3 gotas de HI93703-51 Agente 
Dispersante a cada cubeta. Recoloque as rolhas 
de plástico e as tampas. Inverta suavemente 
para misturar por cerca de 30 segundos.

• Insira a primeira cubeta (#1) com a água 
deionizada reagida no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes da medição zero ou aguarde 
2 minutos e então pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto 
para a medição.

  

0.2 mL

1 mL

×3
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• Insira a segunda cubeta (#2) com a amostra reagida no suporte 
e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em µg/L de manganês 
(Mn).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 
• Pressione Chem Frm para converter o resultado para µg/L de permanganato de potássio 

(KMnO4) e permanganato (MnO4
-).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cálcio acima de 200 mg/L CaCO3

• Magnésio acima de 100 mg/L CaCO3

• Cobre acima de 50 mg/L
• Níquel acima de 40 mg/L
• Alumínio, Cobalt acima de 20 mg/L
• Zinco acima de 15 mg/L
• Cádmio, Ferro acima de 10 mg/L
• Chumbo acima de 0.5 mg/L
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.0 a 20.0 mg/L (Mn)
Resolução 0.1 mg/L
Exatidão ±0.2 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método  Adaptação do método de Periodato dos Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater, 18ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOSS
Código Descrição  Quantidade
HI93709A-0 Reagente A de Manganês Faixa Alta  1 sachê
HI93709B-0 Reagente B de Manganês Faixa Alta  1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93709-01 Reagentes para 100 testes
HI93709-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Manganês HR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93709A-0 Reagente A de Manganês 
Faixa Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite 
suavemente por 2 minutos para misturar.

• Adicione um sachê de HI93709B-0 Reagente B de Manganês 
Faixa Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite 
suavemente por 2 minutos para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
1 minuto e 30 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará 
a medição. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de manganês (Mn).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 
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(KMnO4) e permanganato (MnO4

-).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Magnésio acima de 100000 mg/L
• Cloreto acima de 70000 mg/L
• Cálcio acima de 700 mg/L
• Ferro acima de 5 mg/L
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10.49. Molibdênio
ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.0 a 40.0 mg/L (Mo6+)
Resolução 0.1 mg/L
Exatidão ±0.3 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm 
Método Adaptação do Método de Ácido Mercaptoacético

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93730A-0 Reagente A de Molibdênio 1 sachê
HI93730B-0 Reagente B de Molibdênio 1 sachê
HI93730C-0 Reagente C de Molibdênio 1 sachê
KIT DE REAGENTES
HI93730-01 Reagentes para 100 testes
HI93730-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Molibdênio usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Encha um cilindro graduado de mistura até a marca de 
25 mL com a amostra.

• Adicione um sachê de HI93730A-0 Reagente A de 
Molibdênio ao cilindro, feche e inverta várias vezes até o 
reagente ser completamente dissolvido.

• Adicione um sachê de HI93730B-0 Reagente B de 
Molibdênio ao cilindro, feche e inverta várias vezes até o 
reagente ser completamente dissolvido.

• Adicione um sachê de HI93730C-0 Reagente C de 
Molibdênio ao cilindro, feche e agite vigorosamente.

• Encha uma cubeta vazia com 10 mL de amostra reagida 
(até a marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

25 mL

10 mL
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• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
5 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição. O 
instrumento exibirá a concentração em mg/L de molibdênio (Mo6+).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 

• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de molibdato (MoO4
2-) e molibdato 

de sódio (Na2MoO4).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Crômio acima de 1000 mg/L
• Sulfato acima de 200 mg/L
• Alumínio, Ferro, Níquel acima de 50 mg/L
• Cobre acima de 10 mg/L
• Nitrito deve estar ausente
• Amostras altamente tamponadas ou com pH extremo podem exceder a capacidade tamponamento 

dos reagentes
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.000 a 1.000 mg/L (Ni)
Resolução 0.001 mg/L
Exatidão ±0.010 mg/L ±7% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm
Método Adaptação do Método PAN

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93740A-0 Reagente A de Níquel Faixa Baixa  2 sachês
HI93740B-0 Reagente B de Níquel Faixa Baixa  2 mL
HI93740C-0 Reagente C de Níquel Faixa Baixa  2 sachês
HI93703-51 Agente Dispersante (reagente opcional)  4-6 gotas
KIT DE REAGENTES
HI93740-01 Reagentes para 50 testes
HI93740-03 Reagentes para 150 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Níquel LR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.
Nota: Para melhores resultados, a temperatura das amostras deve estar entre 20 °C e 24 °C.

• Encha um béquer graduado com 25 mL de água deionizada 
(solução zero) e encha outro béquer com 25 mL de amostra.

• Adicione um sachê de HI93740A-0 Reagente A de Níquel 
Faixa Baixa a cada béquer. Tampe e gire suavemente até 
que o reagente seja dissolvido.

Nota: Se a amostra conter ferro (Fe3+), é importante que todo 
o reagente em pó seja dissolvido antes de continuar a medição.

• Adicione 1 mL de HI93740B-0 Reagente B de Níquel 
Faixa Baixa a cada béquer e gire para misturar.

#1 #2

#1 #2

#1

1 mL

#2

1 mL
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Níquel Faixa Baixa
• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva ou aguarde 15 minutos. 

 

• Adicione um sachê de HI93740C-0 Reagente C de Níquel 
Faixa Baixa a cada béquer, feche e gire para misturar até 
dissolver completamente.

• Encha uma cubeta (#1) com 10 mL de solução zero (até a 
marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição

  

• Encha a segunda cubeta (#2) com 10 mL da amostra 
reagida (até a marca). Recoloque a rolha de plástico e a 
tampa.

• Insira a segunda cubeta no suporte e feche a tampa.

#1 #2

#1
10 mL

#1

#2
10 mL

#2
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a • Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de níquel 
(Ni).

  

Nota: Uma temperatura superior a 30 °C pode causar turbidez. Neste caso adicione de 2 a 3 
gotas de HI93703-51 Agente Dispersante em cada cubeta e gire até a turbidez ser removida, 
antes de zerar o medidor e ler a amostra.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto acima de 8000 mg/L
• Sódio acima de 5000 mg/L
• Cálcio acima de 1000 mg/L CaCO3

• Potássio acima de 500 mg/L
• Magnésio acima de 400 mg/L
• Molibdênio acima de 60 mg/L
• Crômio(VI) acima de 40 mg/L
• Alumínio acima de 32 mg/L
• Zinco acima de 30 mg/L
• Manganês acima de 25 mg/L
• Cádmio, Crômio(III), Fluoreto, Chumbo acima de 20 mg/L
• Cobre acima de 15 mg/L
• Ferro (Férrico) acima de 10 mg/L
• Cobalto, Ferro (Ferroso) deve estar ausente
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Níquel Faixa Alta
10.51. Níquel Faixa Alta

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 7.00 g/L (Ni)
Resolução 0.01 g/L
Exatidão ±0.07g/L ±4% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm
Método Adaptação do Método Fotométrico

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93726-0 Reagente de Níquel Faixa Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93726-01 Reagentes para 100 testes
HI93726-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Níquel HR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI93726-0 Reagente 
de Níquel Faixa Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. 
Agite suavemente até dissolver o reagente completamente.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
1 minuto e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá a concentração em g/L de níquel (Ni).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cobre
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Nitrato
10.52. Nitrato

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.0 a 30.0 mg/L (NO3

-- N)
Resolução 0.1 mg/L
Exatidão ±0.5 mg/L ±10% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método Adaptação do Método de Redução de Cádmio

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93728-0 Reagente de Nitrato 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93728-01 Reagentes para 100 testes
HI93728-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Nitrato usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha uma cubeta com 10 mL de amostra (até a marca). Recoloque a 
rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI93728-0 Reagente de 
Nitrato. 

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite vigorosamente 
para cima e para baixo por exatamente 10 segundos. Continue 
a misturar invertendo cubeta suavemente por 50 segundos, 
tomando cuidado para não criar bolhas de ar. O pó não irá 
dissolver completamente. 
Nota: O método é sensível à técnica. Consulte o procedimento 
descrito na seção PREPARAÇÃO DE CUBETA para obter uma 
técnica de mistura adequada.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa. 

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
4 minutos e 30 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará 
a medição. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrogênio nitrato (NO3-N).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.
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Nitrato
• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de nitrato (NO3¯).

 

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Amônia e aminas, como uréia e aminas alifáticas primárias
• Cloreto acima de 100 mg/L
• Cloro acima de 2 mg/L
• Cobre, Ferro (Férrico), Fortes substâncias oxidantes e redutoras
• Sulfeto deve estar ausente
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.0 a 30.0 mg/L (N03

--N)
Resolução 0.1 mg/L
Exatidão ±1.0 mg/L ou ±3% de leitura a 25 °C, o que for maior
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm 
Método Método Ácido Cromotrópico

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93766V-0* Frasco de Reagente de Nitrato 1 frasco
HI93766-0 Reagente de Nitrato 1 sachê
* Identificação do frasco de reagente: N, rótulo branco

KIT DE REAGENTES
HI93766-50 Reagentes para 50 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente as instruções e as Fichas de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção aos avisos, cuidados e notas. Não seguir as recomendações pode 
resultar em ferimentos sérios ao operador.

• Selecione o método Nitrato (16) usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento descrito na seção Usando o 
Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Retire a tampa do HI93766V-0 Frasco de Reagente de Nitrato.

• Adicione 1 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco 
em um ângulo de 45 graus.

1 mL
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• Recoloque a tampa e inverta o frasco 10 vezes. Este é o branco.
AVISO: O frasco ficará quente durante a mistura, manuseie com 
cuidado.
Nota: O método é sensível à técnica. Consulte o procedimento 
descrito na seção Preparação da Cubeta para obter uma técnica 
de mistura adequada.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Adicione um sachê de HI93766-0 Reagente de Nitrato.

• Recoloque a tampa e inverta o frasco 10 vezes. 
Nota: O método é sensível à técnica. Consulte o procedimento 
descrito na seção Preparação da Cubeta para obter uma técnica 
de mistura adequada.

• Insira o frasco no adaptador.
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5 minutos e pressione Read. O instrumento exibirá a concentração em mg/L de nitrogênio 
nitrato (NO3

--N).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 

• Pressione Chem Frm para converter o resultado em mg/L de nitrato (NO3
-).

 

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto acima de 1000 mg/L
• Amostras contendo até 100 mg/L de nitrito, adicione 400 mg de uréia a 10 mL da amostra, 

misture até dissolver completamente e prossiga com o procedimento de medição normal
• Nitrito acima de 50 mg/L
• Bário acima de 1 mg/L
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Nitrito M
arinho Faixa Ultra Baixa

10.54. Nitrito Marinho Faixa Ultra Baixa
ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 200 µg/L (N02

--N)
Resolução 1 µg/L
Exatidão ±10 µg/L ±4% de leitura a 25 °C 
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 466 nm 
Método Adaptação do Método 354.1 de Diazotização da EPA 

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição   Quantidade
HI764-25 Reagente de Nitrito Marinho Faixa Ultra Baixa  1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI764-25 Reagentes para 25 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Nitrito Marinho ULR usando o procedimento descrito na seção Seleção de 
Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL



182

PR
OC

ED
IM

EN
TO

S 
DE

 M
ÉT

OD
OS

182 
182

Ni
tri

to
 M

ar
in

ho
 Fa

ix
a 

Ul
tra

 B
ai

xa • Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI764-25 Reagente de Nitrito Marinho 
Faixa Ultra Baixa. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. 
Agite suavemente por cerca de 15 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
15 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá a concentração em µg/L de nitrogênio nitrito (NO2

--N).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 
• Pressione Chem Frm para converter o resultado para µg/L de nitrito (NO2¯) e nitrito de sódio 

(NaNO2).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Antimonioso, Áurico, Bismuto, íons de Cloroplatinato, Cúprico, Ferro (Férrico), Ferro (Ferroso), 

Chumbo, Mercurioso, Prata, Agentes fortemente redutores e oxidantes 
• Nitrato acima de 100 mg/L podem produzir leituras falsamente altas
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Nitrito Faixa Baixa
10.55. Nitrito Faixa Baixa

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 600 µg/L (NO2

--N)
Resolução 1 µg/L
Exatidão ±20 µg/L ±4% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 466 nm 
Método Adaptação do Método 354.1 de Diazotização da EPA

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93707-0 Reagente de Nitrito Faixa Baixa 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93707-01 Reagentes para 100 testes
HI93707-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Nitrito LR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Adicione um sachê de HI93707-0 Reagente de Nitrito 
Faixa Baixa.

•  Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente 
por cerca de 15 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
15 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá a concentração em µg/L de nitrogênio nitrito (NO2

--N).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.
• Pressione Chem Frm para converter o resultado para µg/L de nitrito (NO2

-) e nitrito de sódio 
(NaNO2).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Antimonioso, Áurico, Bismuto, íons de Cloroplatinato, Cúprico, Ferro (Férrico), Ferro (Ferroso), 

Chumbo, Mercurioso, Prata, Agentes fortemente redutores e oxidantes
• Nitrato acima de 100 mg/L podem produzir leituras falsamente altas
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Nitrito Faixa Baixa (frasco de 16 m
m

)
10.56. Nitrito Faixa Baixa (frasco de 16 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 600 µg/L (NO-

2-N)
Resolução 1 µg/L
Exatidão ±10 µg/L ± 3% de leitura a 25°C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método  Adaptação do Método de Diazotização 4500B, Nitrito Nitrogênio dos Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS 
Código Descrição  Quantidade
HI96783V-0* Frasco de Reagente de Nitrito Faixa Baixa 1 frasco
HI96783-0 Reagente de Nitrito Faixa Baixa paro frasco 1 sachê
*Identificação do frasco de reagente: NO2LR, rótulo verde

KIT DE REAGENTES
HI96783-25 Reagentes para 25 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PRINCÍPIO
O nitrito é determinado através da formação de um corante azo roxo avermelhado produzido em 
solução ácida pelo acoplamento de sulfanilamida diazotada com aminas aromáticas.

APLICAÇÃO
Efluentes, água potável, água superficial, água mineral, água subterrânea

SIGINIFICADO & USO 
O nitrito é um estado intermediário de oxidação do nitrogênio, tanto na oxidação do amônia para 
nitrato quanto na redução do nitrato. Essa oxidação e redução podem ocorrer em estações de 
tratamento de águas residuais, sistemas de distribuição de água e águas naturais. O nitrito pode 
entrar em um sistema de abastecimento de água por meio de seu uso como inibidor de corrosão 
em água de processo industrial. O nitrito muda a forma normal da hemoglobina, que transporta 
oxigênio pelo sangue para o resto do corpo, em uma forma chamada metemoglobina, que não pode 
transportar oxigênio.
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• Selecione o método Nitrito LR (16) usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento descrito na seção Usando o 
Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Retire a tampa do HI96783V-0 Frasco de Reagente de Nitrito Faixa Baixa.

• Adicione 4 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em 
um ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa. Inverta várias vezes para misturar. Este é o 
branco.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Retire a tampa e adicione um sachê de HI96783-0 Reagente de 
Nitrito Faixa Baixa paro frasco. 

• Recoloque a tampa e inverta por 30 segundos para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.
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• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 

10 minutos e pressione Read. O instrumento exibirá o resultado em µg/L de nitrogênio nitrito 
(NO2

–-N).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.
• Pressione Chem Frm para converter o resultado para µg/L de nitrito (NO2

-) e nitrito de sódio 
(NaNO2).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloro, Sódio, Sulfato acima de 2000 mg/L
• Amônio, Cálcio, Nitrato, Fosfato, Potássio acima de 1000 mg/L
• Magnésio acima de 500 mg/L
• Cobre acima de 100 mg/L
• Manganês, Zinco acima de 25 mg/L
• Níquel acima de 10 mg/L
• Ferro acima de 5 mg/L
• O pH da amostra deve estar entre 2.0 e 3.0 após a adição dos reagentes
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 6.00 mg/L (NO-

2-N)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.10 mg/L ± 3% de leitura a 25°C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método  Adaptação do Método de Diazotização 4500B, Nitrito Nitrogênio dos Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS 
Código Descrição  Quantidade
HI96784V-0* Frasco de Reagente de Nitrito Faixa Média 1 frasco
HI96784-0 Reagente de Nitrito Faixa Média paro frasco 1 sachê
*Identificação do frasco de reagente: NO2MR, rótulo branco

KIT DE REAGENTES
HI96784-25 Reagentes para 25 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PRINCÍPIO
O nitrito é determinado através da formação de um corante azo roxo avermelhado produzido em 
solução ácida pelo acoplamento de sulfanilamida diazotada com aminas aromáticas.

APLICAÇÃO
Efluentes, água potável, água superficial, água mineral, água subterrânea

SIGINIFICADO & USO 
O nitrito é um estado intermediário de oxidação do nitrogênio, tanto na oxidação do amônia para 
nitrato quanto na redução do nitrato. Essa oxidação e redução podem ocorrer em estações de 
tratamento de águas residuais, sistemas de distribuição de água e águas naturais. O nitrito pode 
entrar em um sistema de abastecimento de água por meio de seu uso como inibidor de corrosão 
em água de processo industrial. O nitrito muda a forma normal da hemoglobina, que transporta 
oxigênio pelo sangue para o resto do corpo, em uma forma chamada metemoglobina, que não pode 
transportar oxigênio.
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PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Nitrito MR (16) usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento descrito na seção Usando o 
Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Retire a tampa do HI96784V-0 Frasco de Reagente de Nitrito Faixa Média.

• Adicione 0.4 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em um 
ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa. Inverta várias vezes para misturar. Este é o 
branco.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Retire a tampa e adicione um sachê de HI96784-0 Reagente de Nitrito 
Faixa Média paro frasco. 

• Recoloque a tampa e inverta por 30 segundos para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.
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) • Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 10 
minutos e pressione Read. O instrumento exibirá o resultado em mg/L de nitrogênio nitrito (NO2

-

-N).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.
• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de nitrito (NO2

-) e nitrito de sódio 
(NaNO2).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloro, Sódio, Sulfato acima de 2000 mg/L
• Amônio, Cálcio, Nitrato, Fosfato, Potássio acima de 1000 mg/L
• Magnésio acima de 500 mg/L
• Cobre acima de 100 mg/L
• Manganês, Zinco acima de 25 mg/L
• Níquel acima de 10 mg/L
• Ferro acima de 5 mg/L
• O pH da amostra deve estar entre 2.0 e 3.0 após a adição dos reagentes
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Nitrito Faixa Alta
10.58. Nitrito Faixa Alta

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 150 mg/L (NO2

-)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±4 mg/L ±4% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm 
Método Adaptação do Método de Sulfato Ferroso

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93708-0 Reagente de Nitrito Faixa Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93708-01 Reagentes para 100 testes
HI93708-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Nitrito HR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL



192

PR
OC

ED
IM

EN
TO

S 
DE

 M
ÉT

OD
OS

192 
192

Ni
tri

to
 Fa

ix
a 

Al
ta • Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93708-0 Reagente de Nitrito 
Faixa Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite 
suavemente até dissolver completamente.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
10 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá a concentração em mg/L de nitrito (NO2

-).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 

• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de nitrogênio nitrito (NO2
--N) e 

nitrito de sódio (NaNO2).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.
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10.59. Nitrogênio Total Faixa Baixa (frasco de 16 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.0 a 25.0 mg/L (N)
Resolução 0.1 mg/L
Exatidão ±1.0 mg/L ou ±5% de leitura a 25 °C, o que for maior
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm 
Método Método Ácido Cromotrópico

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição   Quantidade
HI93767A-B* Frasco de Digestão de Nitrogênio Total Faixa Baixa 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada   2 mL
PERSULFATO/N Reagente de Persulfato de Potássio   2 sachês
BISULFITE/N Reagente de Metabissulfito de Sódio   2 sachês
HI93767-0 Reagente de Nitrogênio Total   2 sachês
HI93766V-0LR** Frasco de Reagente de Nitrogênio Total Faixa Baixa 2 frascos
* Identificação do frasco de reagente: N LR, rótulo verde
** Identificação do frasco de reagente: N LR, rótulo vermelho

KIT DE REAGENTES
HI93767A-50 Reagentes para até 49 testes
Box 1: HI93767A-50 Kit de Reagentes
Box 2: HI93767A&B-50 Kit de Reagentes, para Nitrogênio Total Faixa Baixa
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente as instruções e as Fichas de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção aos avisos, cuidados e notas. Não seguir as recomendações pode 
resultar em ferimentos sérios ao operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta 
zero mais de uma vez. O frasco zero fica estável por vários meses na temperatura ambiente. Para 
melhor exatidão, utilize uma cubeta zero para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote 
de reagentes para a medição zero e de amostras.
Pré-aqueça o Reator HI839800 a 105 °C (221 °F). O uso do escudo de segurança HI740217 
opcional é altamente recomendado.

Aviso: Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.
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) • Retire a tampa de dois HI93767A-B Frascos de Digestão de Nitrogênio Total Faixa Baixa.

   

• Adicione um sachê de PERSULFATO/N, Persulfato de Potássio a cado frasco.

   

• Adicione 2 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1, blank) e 2 mL de amostra ao segundo 
frasco (#2, amostra), sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus.

   

• Recoloque a tampa e agite vigorosamente por 30 segundos ou até o reagente ser completamente 
dissolvido.

   

• Insira os frascos no reactor e aqueça-os por 30 minutos a 105 °C.
Nota: Para obter os resultados mais precisos, é extremamente 
recomendado que os frascos sejam retirados do reator após 30 
minutos.
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• No final de período de digestão, desligue o reator, coloque os frascos 

no suporte do tubo de ensaio e aguarde até que eles resfriem até a 
temperatura ambiente.
Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com cuidado.

• Selecione o método Nitrogênio Total LR (16) usando o procedimento descrito na seção Seleção de 
Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento descrito na seção UsaNdo o 
Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Para este método, o instrumento fornece 3 timers de reação, que serão usados durante o 
procedimento.

• Retire as tampas dos frascos e adicione um sachê de BISULFITE/N em cado frasco. Recoloque a 
tampa e agite suavemente por 15 segundos.

        
• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de adicionar HI93767-0 Reagente 

de Nitrogênio Total ou aguarde 3 minutos.

 

• Retire as tampas dos frascos e adicione um sachê de HI93767-0 Reagente de Nitrogênio Total a 
cado frasco. Recoloque a tampa e agite suavemente por 15 segundos.
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frascos) para permitir a reação completa. 

 

• Retire a tampa de dois HI93766V-0LR Frascos de Reagente de Nitrogênio Total Faixa Baixa.

   
• Adicione 2 mL de zero digerido (#1) a um dos frascos de reagentes e 2 mL de amostra digerida 

(#2) ao segundo frasco de reagentes, sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa e inverta 10 vezes.

       
Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.
Nota: O método é sensível à técnica. Consulte o procedimento descrito na seção Preparação da 
Cubeta para obter uma técnica de mistura adequada.

• Insira o frasco zero (#1) no adaptador. 

• Pressione Continue e a tela exibirá a contagem regressiva ou aguarde 5 minutos.

 

#1
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• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

 

• Retire o frasco zero.

• Insira o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrogênio 
(N).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.

• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de amônia (NH3) e nitrato (NO3
-).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto acima de 1000 mg/L
• Bromide acima de 60 mg/L
• Crômio acima de 0.5 mg/L

#2
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 150 mg/L (N)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±3 mg/L ou ±4% de leitura a 25 °C, o que for maior
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm 
Método Método Ácido Cromotrópico

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição   Quantidade
HI93767B-B* Frasco de Digestão de Nitrogênio Total Faixa Alta 2 frascos
DEIONIZED120 Água Deionizada   0.5 mL
PERSULFATO/N Reagente de Persulfato de Potássio    2 sachês
BISULFITE/N Reagente de Metabissulfito de Sódio   2 sachês
HI93767-0 Reagente de Nitrogênio Total   2 sachês
HI93766V-0HR** Frasco de Reagente de Nitrogênio Total Faixa Alta 2 frascos
* Identificação do frasco de reagente: N HR, rótulo vermelho
** Identificação do frasco de reagente: N HR, rótulo verde

KIT DE REAGENTES
HI93767B-50 Reagentes para até 49 testes
Box 1: HI93767B-50 Kit de Reagentes
Box 2: HI93767A&B-50 Kit de Reagentes, para Nitrogênio Total Faixa Alta
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente as instruções e as Fichas de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção aos avisos, cuidados e notas. Não seguir as recomendações pode 
resultar em ferimentos sérios ao operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta 
zero mais de uma vez. O frasco zero fica estável por uma semana na temperatura ambiente. Para 
melhor exatidão, utilize uma cubeta zero para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo lote 
de reagentes para a medição zero e de amostras.
Pré-aqueça o Reator HI839800 a 105 °C (221 °F). O uso do escudo de segurança HI740217 
opcional é altamente recomendado.

Aviso: Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.
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• Retire a tampa de dois HI93767B-B Frascos de Digestão de Nitrogênio Total Faixa Alta.

 #1    #2

• Adicione um sachê de PERSULFATO/N a cado frasco.

 #1    #2

• Adicione 0.5 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1, blank) e 0.5 mL de amostra ao 
segundo frasco (#2, amostra), sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus.

0.5 mL
   

0.5 mL

• Recoloque as tampas e agite vigorosamente por cerca de 30 segundos ou até o reagente ser 
compeltamente dissolvido.

#1   #2

• Insira os frascos no reator e aqueça-os por 30 minutos a 105 °C.
Nota: Para obter os resultados mais precisos, é extremamente recomendado que os frascos 
sejam retirados do reator após 30 minutos.
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no suporte do tubo de ensaio e aguarde até que eles resfriem até a 
temperatura ambiente.
Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com cuidado.

• Selecione o método Nitrogênio Total HR (16) usando o procedimento descrito na seção Seleção 
de Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento descrito na seção Usando o 
Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Para este método, o instrumento fornece 3 timers de reação, que serão usados durante o 
procedimento.

• Retire as tampas dos frascos e adicione um sachê de BISULFITE/N em cado frasco. Recoloque a 
tampa e agite suavemente por 15 segundos.

        

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de adicionar HI93767-0 Reagente 
de Nitrogênio Total ou aguarde 3 minutos.

 

• Retire as tampas dos frascos e adicione um sachê de HI93767-0 Reagente de Nitrogênio Total em 
cado frasco. Recoloque as tampas e agite suavemente por 15 segundos.
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• Pressione Continue e a tela exibirá a contagem regressiva ou aguarde 2 minutos.

 

• Retire a tampa de dois HI93766V-0HR Frascos de Reagente de Nitrogênio Total Faixa Baixa.

 #1    #2

• Adicione 2 mL de zero digerido (#1) a um dos frascos de reagentes e 2 mL de amostra digerida 
(#2) ao segundo frasco de reagente, sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus.

       
• Feche as tampas bem fime e inverta os frascos 10 vezes.

Aviso: Os frascos ficarão quentes durante a mistura, manuseie com cuidado.
Nota: O método é sensível à técnica. Consulte o procedimento descrito na seção Preparação da 
Cubeta para obter uma técnica de mistura adequada.

• Coloque o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione Continue e a tela exibirá a contagem regressiva ou aguarde  5 minutos.

 

#1
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) • Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco zero.

• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de nitrogênio 
(N).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.
• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de amônia (NH3) e nitrato (NO3¯).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.
Nota: O método detecta todas as formas orgânicas e inorgânicas de nitrogênio presentes na 
amostra.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto acima de 3000 mg/L
• Brometo acima de 240 mg/L
• Crômio acima de 0.5 mg/L

#2
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Oxigênio Dissolvido 
10.61. Oxigênio Dissolvido 
ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.0 a 10.0 mg/L (O2)
Resolução 0.1 mg/L
Exatidão ±0.4 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm
Método  Adaptação do Método Winkler modificado por Azida dos Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater, 18ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93732A-0 Reagente A de Oxigênio Dissolvido  5 gotas
HI93732B-0 Reagente B de Oxigênio Dissolvido  5 gotas
HI93732C-0 Reagente C de Oxigênio Dissolvido  10 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93732-01 Reagentes para 100 testes
HI93732-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Oxigênio (dissolvido) usando o procedimento descrito na seção Seleção de 
Método.

• Encha um frasco de vidro de 60 mL completamente com amostra 
não reagida.

• Recoloque a tampa e garanta que um pouco da amostra 
transborde.

• Retire a tampa e adicione 5 gotas de HI93732A-0 e 5 gotas de 
HI93732B-0.

• Adicione mais amostra, para preencher o frasco completamente. 
Recoloque a rolha do frasco e garanta que um pouco da amostra 
transborde.
Nota: Isso garante que nenhuma bolha de ar fique presa dentro 
do frasco. Bolhas de ar presas podem alterar as leituras.

• Inverta o frasco várias vezes até a amostra se tornar laranja 
amarelada e um agente floculante aparecer.

×5 ×5
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• Deixa a amostra parada por aproximadamente 2 minutos para 
permitir que o agente floculante se estabilize.

• Quando a metade superior do frasco estiver limpa, adicione 10 
gotas de HI93732C-0 Reagente C de Oxigênio Dissolvido.

• Recoloque a tampa e inverta o frasco até que o agente floculante 
estabilizado dissolva completamente. A amostra estará pronta 
para a medição quando estiver amarela e completamente limpa.

• Encha a primeira cubeta (#1) com 10 mL de amostra não 
reagida (até a marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Encha a segunda cubeta (#2) com 10 mL da amostra reagida 
(até a marca). Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

×10

#1
10 mL

#1

#2
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• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de oxigênio 
(O2).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Materiais oxidantes e redutores

#2
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 1.50 mg/L (Carbohydrazide)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.02 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm
Método Adaptação do Método de Redução de Ferro

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante de Oxigênio 2 sachês
HI96773B-0 Reagente B de Sequestrante de Oxigênio 1 mL

KIT DE REAGENTES
HI96773-01 Reagentes para 50 testes
HI96773-03 Reagentes para 150 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Sequest. de Oxig. (Carbohi.) usando o procedimento descrito na seção Seleção 
de Método.

• Encha a primeira cubeta (#1) com 10 mL de água 
deionizada (até a marca).

• Encha segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra (até a 
marca).

• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de 
Sequestrante de Oxigênio à cubeta #1. Recoloque a rolha 
de plástico e a tampa. Inverta por 30 segundos.

10 mL
#1

10 mL
#2

#1
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• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de 
Sequestrante de Oxigênio à cubeta #2. Recoloque a 
rolha de plástico e a tampa. Inverta por 30 segundos.

• Adicione 0.5 mL de HI96773B-0 
Reagente B de Sequestrante de 
Oxigênio em cada cubeta usando a 
seringa de 1 mL.

• Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. Inverta por 
10 segundos.

• Insira a primeira cubeta zero (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes da medição zero ou aguarde 10 
minutos e pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para 
a medição.

  

#2

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL

#1
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• Retire a cubeta.

• Insira a segunda cubeta (#2) no suporte e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de 
carbohidrazida.

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Borato (Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (CaCO3), Luz, Lignossulfonatos, 

Manganês, Molibdênio, Níquel, Fosfato, Fosfonatos, Sulfato, Temperature e Zinco

#2
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10.63. Sequestrantes de Oxigênio (Dietil-Hidroxilamina) (DEHA)
ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 1000 µg/L (DEHA)
Resolução 1 µg/L
Exatidão ±5 µg/L ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm
Método Adaptação do Método de Redução de Ferro

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante de Oxigênio 2 sachês
HI96773B-0 Reagente B de Sequestrante de Oxigênio 1 mL
KIT DE REAGENTES
HI96773-01 Reagentes para 50 testes
HI96773-03 Reagentes para 150 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Sequest. de Oxig. (DEHA) usando o procedimento descrito na seção Seleção 
de Método.

• Encha a primeira cubeta (#1) com 10 mL de água deionizada 
(até a marca).

• Encha segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra (até a 
marca).

• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante 
de Oxigênio à cubeta #1. Recoloque a rolha de plástico e a 
tampa. Inverta por 30 segundos.

10 mL
#1

10 mL
#2

#1
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• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de 
Sequestrante de Oxigênio à cubeta #2. Recoloque a 
rolha de plástico e a tampa. Inverta por 30 segundos.

• Adicione 0.5 mL de HI96773B-0 
Reagente B de Sequestrante de 
Oxigênio em cada cubeta usando a 
seringa de 1 mL. 

• Recoloque as rolhas de plástico e as 
tampas. Inverta por 10 segundos.

• Insira a primeira cubeta (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes da medição zero ou aguarde  
10 minutos e pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto 
para a medição.

  

#2

#1
0.5 mL

#2
0.5 mL

#1
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Sequestrantes de Oxigênio (Dietil-Hidroxilam
ina) (DEHA)

• Retire a cubeta.

• Insira a segunda cubeta (#2) no suporte e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em µg/L de DEHA.

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Borato (Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (CaCO3), Luz, Lignossulfonatos, 

Manganês, Molibdênio, Níquel, Fosfato, Fosfonatos, Sulfato, Temperature e Zinco

#2
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 2.50 mg/L (Hidroquinona)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.04 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm
Método Adaptação do Método de Redução de Ferro

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante de Oxigênio 2 sachês
HI96773B-0 Reagente B de Sequestrante de Oxigênio 1 mL

KIT DE REAGENTES
HI96773-01 Reagentes para 50 testes
HI96773-03 Reagentes para 150 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Sequest. de Oxig. (Hidro) usando o procedimento descrito na seção Seleção 
de Método.

• Encha a primeira cubeta (#1) com 10 mL de água deionizada 
(até a marca).

• Encha a segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra (até a 
marca).

• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante 
de Oxigênio à cubeta #1. Recoloque a rolha de plástico e a 
tampa. Inverta por 30 segundos.

10 mL
#1

10 mL
#2

#1
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Sequestrantes de Oxigênio (Hidroquinona)

• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de 
Sequestrante de Oxigênio à cubeta #2. Recoloque a 
rolha de plástico e a tampa. Inverta por 30 segundos.

• Adicione 0.5 mL de HI96773B-0 
Reagente B de Sequestrante de 
Oxigênio em cada cubeta usando a 
seringa de 1 mL. 

• Recoloque as rolhas de plástico e as tampas e inverta 
por 10 segundos.

• Insira a primeira cubeta (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes da medição zero ou aguarde 2 
minutos e pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para 
a medição.

  

#2

0.5 mL
#1

0.5 mL
#2

#1
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• Insira a segunda cubeta (# 2) no suporte e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de 
hidroquinona.

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Borato (Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (CaCO3), Luz, Lignossulfonatos, 

Manganês, Molibdênio, Níquel, Fosfato, Fosfonatos, Sulfato, Temperature e Zinco

#2
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Sequestrantes de Oxigênio (Ácido Isoascórbico)
10.65. Sequestrantes de Oxigênio (Ácido Isoascórbico)

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 4.50 mg/L (Ácido Isoascórbico)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.03 mg/L ±3 % de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm
Método Adaptação do Método de Redução de Ferro

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante de Oxigênio 2 sachês
HI96773B-0 Reagente B de Sequestrante de Oxigênio 1 mL

KIT DE REAGENTES
HI96773-01 Reagentes para 50 testes
HI96773-03 Reagentes para 150 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Sequest. de Oxig. (ISA) usando o procedimento descrito na seção Seleção de 
Método.

• Encha a primeira cubeta (#1) com 10 mL de água deionizada (até 
a marca).

• Encha a segunda cubeta (#2) com 10 mL de amostra (até a marca).

• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de Sequestrante de 
Oxigênio à cubeta #1. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. 
Inverta por 30 segundos.

10 mL
#1

10 mL
#2

#1
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• Adicione um sachê de HI96773A-0 Reagente A de 
Sequestrante de Oxigênio à cubeta #2. Recoloque a 
rolha de plástico e a tampa. Inverta por 30 segundos.

• Adicione 0.5 mL de HI96773B-0 
Reagente B de Sequestrante de 
Oxigênio em cada cubeta usando a 
seringa de 1 mL. 

• Recoloque as rolhas de plástico e as tampas. Inverta por 
10 segundos.

• Insira a primeira cubeta (#1) no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes da medição zero ou aguarde  
10 minutos e pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto 
para a medição.

  

#2

0.5 mL
#1

0.5 mL
#2

#1
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Sequestrantes de Oxigênio (Ácido Isoascórbico)
• Retire a cubeta.

• Insira a segunda cubeta (#2) no suporte e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de ácido 
isoascórbico.

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Borato (Na2B4O7), Cobalto, Cobre, Ferro (Ferroso), Dureza (CaCO3), Luz, Lignossulfonatos, 

Manganês, Molibdênio, Níquel, Fosfato, Fosfonatos, Sulfato, Temperature e Zinco

#2
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 2.00 mg/L (O3)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.02 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método Método DPD Colorimétrico

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93757-0 Reagente de Ozônio 1 sachê
HI93703-52-0 Glicina em pó (Reagente Opcional) 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93757-01 Reagentes para 100 testes 
HI93757-03 Reagentes para 300 testes
HI93703-52 Reagentes para 100 testes (Opcional) 
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO PADRÃO

Para Amostras Sem Cloro

• Selecione o método Ozônio usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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Ozônio
• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93757-0 Reagente de Ozônio. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente 
por 20 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
2 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição. O 
instrumento exibirá o resultado em mg/L ozônio (O3) (apenas amostra sem cloro).Para amostras 
contendo cloro, registre este valor como A.

  

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO ADICIONAL

Para Amostras Contendo Cloro

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca).

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

10 mL
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• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93703-52-0 Glicina em Pó. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente 
até o pó ser completamente dissolvido.

• Adicione um sachê de HI93757-0 Reagente de Ozônio. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite suavemente 
por 20 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
2 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição. 
Registre este valor como B.

  

#1

#2
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Ozônio
• Para determinar a concentração de mg/L ozônio (O3) na amostra contendo cloro, subtraia o valor 

B (procedimento de medição adicional) do valor A (procedimento de medição padrão.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por: 
• Bromo, Dióxido de Cloro, Iodo
• Dureza maior que 500 mg/L CaCO3, agite a amostra por aproximadamente 2 minutos após 

adicionar o reagente em pó
• Alcalinidade acima de 250 mg/L CaCO3 não desenvolverá de maneira confiável a quantidade 

total de cores ou poderá desaparecer rapidamente. Para resolver isso, neutralize a amostra com 
HCl diluído.

• Se houver suspeita de que a amostra contenha resíduos de cloro (cloro livre ou total), siga o 
procedimento de medição alternativo descrito abaixo, pois o cloro é um forte interferente.

1. Execute o procedimento de medição padrão. Registre o resultado como Valor A.
2. Execute o procedimento de medição adicional. Registre o resultado como Valor B.
3. Para determinar a concentração de ozônio em mg / L, subtraia o Valor B do Valor A.

mg/L ozônio (O3) = Valor A – Valor B
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 6.5 a 8.5 pH
Resolução 0.1 pH
Exatidão ±0.1 pH at 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm
Método Adaptação do Método Vermelho de Fenol

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93710-0 Reagente de pH 5 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93710-01 Reagentes para 100 testes
HI93710-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método pH usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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• Retire a cubeta e adicione 5 gotas de HI93710-0 Reagente 
Indicator de pH. Recoloque a rolha de plástico e a tampa e 
misture a solução.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá o resultado em pH.

  

×5
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 200 µg/L (P)
Resolução 1 µg/L
Exatidão ±5 µg/L ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 610 nm 
Método  Adaptação do método de Ácido Ascórbico dos Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 20ª edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição   Quantidade
HI736-0 Reagente de Fósforo Marinho Faixa Ultra Baixa  1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI736-25 Reagentes para 25 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Selecione o método Fosfato Marinho ULR usando o procedimento descrito na seção Seleção de 

Método.

• Enxágue a cubeta várias vezes com amostra não reagida: encha a 
cubeta, recoloque a rolha de plástico e a tampa e agite várias vezes.

• Em seguida, encha a cubeta com 10 mL de amostra (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Adicione um sachê de HI736-25 Reagente de Fósforo 
Marinho Faixa Ultra Baixa. Recoloque a rolha de plástico e a 
tampa. Agite suavemente (por cerca de 2 minutos) até o pó 
ser completamente dissolvido.

10 mL
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Fosfato M
arinho Faixa Ultra Baixa

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
3 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá a concentração em µg/L de fósforo (P).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 

• Pressione Chem Frm para converter o resultado para µg/L de fosfato (PO4
3-) e pentóxido de 

fósforo (P2O5).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Ferro, Sílica acima de 50 mg/L
• Cobre, Silicato acima de 10 mg/L
• Sulfeto de hidrogênio, arseniato, amostra turva e amostras altamente tamponadas
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 2.50 mg/L (PO4

3-)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.04 mg/L ±4% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 610 nm 
Método Adaptação do Método Ácido Ascórbico

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93713-0 Reagente de Fosfato Faixa Baixa 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93713-01 Reagentes para 100 testes
HI93713-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Selecione o método Fosfato LR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Enxágue a cubeta várias vezes com amostra não reagida: encha a 
cubeta, recoloque a rolha de plástico e a tampa e agite várias vezes.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra (até a marca). Recoloque a 
rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta e adicione um sachê de HI93713-0 Reagente 
de Fosfato Faixa Baixa. Recoloque a rolha de plástico e a 
tampa. Agite suavemente (por cerca de 2 minutos) até o pó 
ser completamente dissolvido.

10 mL
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Fosfato Faixa Baixa

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
3 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá a concentração em mg/L de fosfato (PO4

3¯).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 
• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de fósforo (P) e pentóxido de 

fósforo (P2O5).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Ferro, Sílica acima de 50 mg/L
• Cobre, Silicato acima de 10 mg/L
• Arseniato, amostras altamente tamponadas, sulfeto de hidrogênio, amostras turvas 
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.0 a 30.0 mg/L (PO4

3-)
Resolução 0.1 mg/L
Exatidão ±1.0 mg/L ±4% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 525 nm 
Método  Adaptação do método de Ácido Amino dos Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 18ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93717A-0 Reagente A de Fosfato Faixa Alta  10 gotas
HI93717B-0 Reagente B de Fosfato Faixa Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93717-01 Reagentes para 100 testes
HI93717-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Fosfato HR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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Fosfato Faixa Alta

• Adicione 10 gotas de HI93717A-0 Reagente A de Fosfato Faixa Alta.

• Adicione um sachê de HI93717B-0 Reagente B de Fosfato 
Faixa Alta à cubeta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. 
Agite suavemente até dissolver completamente.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
5 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fosfato (PO4

3¯).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 
• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de fósforo (P) e pentóxido de 

fósforo (P2O5).

  

×10
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INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Sulfeto
• Cloreto acima de 150000 mg/L
• Magnésio acima de 40000 mg/L CaCO3

• Cálcio acima de 10000 mg/L CaCO3

• Ferro (Ferroso) acima de 100 mg/L
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Fósforo Reativo Faixa Baixa (frasco de 16 m
m

)
10.71. Fósforo Reativo Faixa Baixa (frasco de 16 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 1.60 mg/L (P)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.05 mg/L ou ±4% de leitura a 25 °C, o que for maior
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 610 nm 
Método  Adaptação do Método 365.2 da EPA & do Método Ácido Ascórbico, 4500-P E, 

dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI93758A-0* Frasco de Reagente de Fósforo Reativo 1 frasco
HI93758-0 Reagente de Fósforo  1 sachê 
* Identificação do frasco de reagente: P R, rótulo vermelho

KIT DE REAGENTES
HI93758A-50 Reagentes para 50 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Fósforo Reativo LR (16) usando o procedimento descrito na seção Seleção de 
Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento 
descrito na seção Usando o Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Retire a tampa do HI93758A-0 Frasco de Reagente de Fósforo 
Reativo.

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco 
em um ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa. Inverta várias vezes para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.
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) • Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Retire a tampa e adicione um sachê de HI93758-0 Reagente de 
Fósforo.

• Recoloque a tampa agite suavemente por 2 minutos até a maior 
parte do reagente ser dissolvido.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
3 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição. 
O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fósforo (P).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.
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• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de fosfato (PO4

3¯) e pentóxido de 
fósforo (P2O5).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Arseniato deve estar ausente
• Sílica acima de 50 mg/L
• Sulfeto acima de 6 mg/L, para eliminar o interferente, adicione água de bromo gota a gota até que 

uma cor amarela pálida se desenvolva; remova o excesso de água de bromo adicionando solução 
de fenol gota a gota até a solução ficar limpa

• Turbidez e matéria suspensa em grandes quantidades, trate a amostra com carvão ativo e filtre, 
antes de realizar uma medição



234

PR
OC

ED
IM

EN
TO

S 
DE

 M
ÉT

OD
OS

234 
234

Fó
sfo

ro
 R

ea
tiv

o 
Fa

ix
a 

Al
ta

 (f
ra

sc
o 

de
 1

6 
m

m
) 10.72. Fósforo Reativo Faixa Alta (frasco de 16 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.0 a 32.6 mg/L (P)
Resolução 0.1 mg/L
Exatidão ±0.5 mg/L ou ±4% de leitura a 25 °C, o que for maior
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm 
Método  Adaptação do Método Ácido Vanadomolibdofosfórico, 4500-P C, dos Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20ª edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93763A-0* Frasco de Reagente de Fósforo Reativo Faixa Alta 2 frascos
Deionized120 Água Deionizada 5 mL
*Identificação do frasco de reagente: P RHR, rótulo verde

KIT DE REAGENTES
HI93763A-50 Reagentes para até 49 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Cubeta Zero:Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como zero 
mais de uma vez; o frasco braco fica estável por até duas semanas (em temperatura ambiente).  
Para melhor exatidão, utilize uma cubeta zero para cada conjunto de medição e sempre use o mesmo 
lote de reagentes para a medição zero e de amostras.

• Selecione o método Fósforo Reativo HR (16) usando o procedimento descrito na seção Seleção de 
Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento descrito na seção Usando o 
Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Retire a tampa de dois HI93763A-0 Frascos de Reagente de Fósforo Reativo Faixa Alta.

 #1    #2
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• Adicione 5 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 5 mL de amostra ao segundo frasco 

(#2), sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus. Recoloque as tampas e inverta 
várias vezes para misturar.

#1
 

#2
   

• Coloque o frasco zero (#1) no adaptador e empurre até o final.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes da medição zero ou espere 7 minutos 
e pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco zero.

• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione Read para iniciar a medição. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fósforo 
(P).

  

#1

#2



236

PR
OC

ED
IM

EN
TO

S 
DE

 M
ÉT

OD
OS

236 
236

Fó
sfo

ro
 R

ea
tiv

o 
Fa

ix
a 

Al
ta

 (f
ra

sc
o 

de
 1

6 
m

m
) • Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.

• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de fosfato (PO4 
3¯) e pentóxido de 

fósforo (P2O5).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Bismuto, Fluoreto
• A amostra deve ter um pH neutro
• Sulfeto, para eliminar o interferente, adicione água de bromo gota a gota até que uma cor amarela 

pálida se desenvolva; remova o excesso de água de bromo adicionando solução de fenol gota a 
gota

• O método é sensível à temperatura. Recomenda-se realizar medições entre 20 e 25 °C, temperaturas 
abaixo de 20 °C causam um erro negativo, temperaturas acima de 25 °C causam um erro positivo

• Turbidez e matéria suspensa em grandes quantidades, trate a amostra com carvão ativo e filtre, 
antes de realizar uma medição
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10.73. Fósforo Ácido Hidrolisável (frasco de 16 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 1.60 mg/L (P)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.05 mg/L ou ±5% de leitura a 25 °C, o que for maior
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 610 nm 
Método Adaptação do Método 365.2 da EPA e do Método Ácido Ascórbico, 4500-P E, dos 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93758V-0AH* Frasco de Reagente de Fósforo 1 frasco
HI93758B-0 Solução NaOH 1.20N 2 mL
HI93758-0 Reagente de Fósforo 1 sachê
* Identificação do frasco de reagente: P AH, rótulo branco

KIT DE REAGENTES
HI93758B-50 Reagentes para 50 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente as instruções e as Fichas de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção aos avisos, cuidados e notas. Não seguir as recomendações pode 
resultar em ferimentos sérios ao operador.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O uso do escudo de segurança HI740217 
opcional é altamente recomendado.
Aviso: Não use um forno ou microondas! As amostras podem vazar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa do HI93758V-0AH Frasco de Reagente de Fósforo. 

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em um 
ângulo de 45 graus.
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• Recoloque a tampa e inverta para misturar.

• Insira o frasco no reator e aqueça-o por 30 minutos a 150 °C.

• No final da digestão, coloque os frascos no suporte de tubo de ensaio 
e aguarde até que os frascos resfriem até a temperatura ambiente.
Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com cuidado.

• Selecione o método Fósforo Ácido Hidrolisável (16) usando o 
procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento descrito 
na seção Usando o AdaptadOr de Frasco de 16 mm. 

• Retire a tampa do frasco e adicione 2 mL de HI93758B-0 Solução 
NaOH 1.20N sempre mantendo o frasco em um ângulo de 45 graus.

• Recoloque a tampa e inverta para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.
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• Retire o frasco.

• Retire a tampa e adicione um sachê de HI93758-0 Reagente de 
Fósforo.

• Recoloque a tampa e agite suavemente por 2 minutos até a maior 
parte do reagente ser dissolvido.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde  
3 minutos e pressione Read. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fósforo (P).

  

Nota: O método detecta formas livres (ortofosfato) e inorgânicas condensadas (meta-, piro- e 
outros polifosfatos) de fosfatos presentes na amostra.

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.
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3¯) e mg/L pentóxido 

de fósforo (P2O5).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Arseniato deve estar ausente
• Sílica acima de 50 mg/L
• Sulfeto, para eliminar o interferente, adicione água de bromo gota a gota até que uma cor amarela 

pálida se desenvolva; remova o excesso de água de bromo adicionando solução de fenol gota a 
gota

• Turbidez e matéria suspensa em grandes quantidades, trate a amostra com carvão ativo e filtre, 
antes de realizar uma medição
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10.74. Fósforo Total Faixa Baixa (frasco de 16 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 1.15 mg/L (P)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.05 mg/L ou ±6% de leitura a 25 °C, o que for maior
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 610 nm 
Método Adaptação do Método 365.2 da EPA e do Método Ácido Ascórbico, 4500-P E, dos 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93758V-0* Frasco de Reagente de Fósforo 1 frasco
HI93758C-0 Solução de NaOH 1.54N 2 mL
HI93758-0 Reagente de Fósforo  1 sachê
PERSULFATO/P Persulfato de Potássio 1 sachê
* Identificação do frasco de reagente: P TLR, rótulo vermelho

KIT DE REAGENTES
HI93758C-50 Reagentes para 50 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente as instruções e as Fichas de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção aos avisos, cuidados e notas. Não seguir as recomendações pode 
resultar em ferimentos sérios ao operador.

• Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O uso do escudo de segurança HI740217 
opcional é altamente recomendado.
Aviso: Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.

• Retire a tampa do HI93758V-0 Frasco de Reagente de Fósforo.

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco em um 
ângulo de 45 graus.



242

PR
OC

ED
IM

EN
TO

S 
DE

 M
ÉT

OD
OS

242 
242

Fó
sfo

ro
 To

ta
l F

ai
xa

 B
ai

xa
 (f

ra
sc

o 
de

 1
6 

m
m

)

• Adicione um sachê de PERSULFATO/P Persulfato de Potássio. 
Recoloque a tampa e agite suavemente o frasco até todo o reagente 
ser completamente dissolvido.

• Insira o frasco no reator e aqueça-o por 30 minutos a 150 °C.

• No final da digestão, coloque os frascos no suporte de tubo de ensaio 
e aguarde até que os frascos resfriem até a temperatura ambiente.
Aviso: Os frascos ainda estarão quentes, manuseie com cuidado.

• Selecione o método Fósforo Total LR (16) usando o procedimento 
descrito na seção Seleção de Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento descrito 
na seção Usando o Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Retire a tampa do frasco e adicione exatamente 2 mL de HI93758C-0 
Solução de NaOH 1.54N, sempre mantendo o frasco em um ângulo 
de 45 graus.

• Recoloque a tampa e inverta o frasco várias vezes para misturar.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.
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• Retire o frasco.

• Retire a tampa e adicione um sachê de HI93758-0 Reagente de 
Fósforo.

• Recoloque a tampa e agite por 2 minutos até o pó ser completamente 
dissolvido.

• Insira o frasco no adaptador.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
3 minutos e pressione Read. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fósforo (P).

  

Nota: O método detecta formas livres (ortofosfato) e inorgânicas condensadas (meta-, piro- e 
outros polifosfatos) de fosfatos presentes na amostra.

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.
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3¯) e pentóxido de 

fósforo (P2O5).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Arseniato deve estar ausente
• Sílica acima de 50 mg/L
• Sulfeto, para eliminar o interferente, adicione água de bromo gota a gota até que uma cor amarela 

pálida se desenvolva; remova o excesso de água de bromo adicionando solução de fenol gota a 
gota

• Turbidez e matéria suspensa em grandes quantidades, trate a amostra com carvão ativo e filtre, 
antes de realizar uma medição
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10.75. Fósforo Total Faixa Alta (frasco de 16 mm)

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.0 a 32.6 mg/L (P)
Resolução 0.1 mg/L
Exatidão ±0.5 mg/L ou ±5% de leitura a 25 °C, o que for maior
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm 
Método  Adaptação do Método Ácido Vanadomolibdofosfórico, 4500-P C, dos Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20ª edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93758V-0HR* Frasco de Reagente de Fósforo 2 frascos
HI93758C-0 Solução de NaOH 1.54N 4 mL
HI93763B-0 Reagente B de Fósforo Total Faixa Alta 1 mL
DEIONIZED120 Água Deionizada 5 mL
PERSULFATO/P Persulfato de Potássio 2 sachês
*Identificação do frasco de reagente: P THR, rótulo verde

KIT DE REAGENTES
HI93763B-50 Reagentes para até 49 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não usados em local frio e escuro.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente as instruções e as Fichas de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção aos avisos, cuidados e notas. Não seguir as recomendações pode 
resultar em ferimentos sérios ao operador.

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco pode ser usado como a cubeta 
zero mais de uma vez. O frasco zero fica estável por um dia na temperatura ambiente.
Pré-aqueça o Reator HI839800 a 150 °C (302 °F). O uso do escudo de segurança HI740217 
opcional é altamente recomendado.

Aviso: Não use um forno nem um micro-ondas; as amostras podem vazar e gerar uma atmosfera 
corrosiva e possivelmente explosiva.
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 #1    #2

• Adicione 5 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 5 mL de amostra ao segundo frasco 
(#2), sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus.

#1
 

#2

• Adicione um sachê de PERFSULFATO/P Persulfato de Potássio em cado frasco. Recoloque as tampas 
e agite suavemente até todo o reagente ser completamente dissolvido.

#1
 

#2
   

#1
 

#2

• Insira o frascos no reator e aqueçaos por 30 minutos a 150 °C.

• No final da digestão, coloque os frascos no suporte de tubo de 
ensaio e aguarde até que os frascos resfriem até a temperatura 
ambiente.
Aviso: Os frascos ainda estão quentes, manuseie com cuidado.
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• Selecione o método Fósforo Total HR (16) usando o procedimento descrito na seção Seleção de 

Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento descrito na seção Usando o 
Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Retire as tampas dos frascos e adicione 2 mL de 
HI93758C-0 Solução de NaOH 1.54N em cado 
frasco, sempre mantendo os frascos em um ângulo 
de 45 graus. Feche a tampa bem firme e inverta os 
frascos várias vezes para misturar.

• Retire as tampas dos frascos e adicione 0.5 mL de 
HI93763B-0 Reagente B de Fósforo Total Faixa Alta 
em cado frasco, sempre mantendo o frasco em um 
ângulo de 45 graus. Recoloque a tampa. Inverta 
várias vezes para misturar.

• Coloque o frasco zero (#1) no adaptador.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
7 minutos e pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para 
a medição.

  

#1 #2

#1
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• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione Read. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de fósforo (P).

  

Nota: O método detecta formas livres (ortofosfato), inorgânicas condensadas (meta-, piro- e 
outros polifosfatos) e orgânicas de fosfatos presentes na amostra.

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 

• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de fosfato (PO4
3¯) e pentóxido de 

fósforo (P2O5).

  

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Arseniato
• A amostra deve ter um pH neutro
• O método é sensível à temperatura. Recomenda-se adicionar um Reagente de Molibdovanadato 

e realizar medições entre 20 e 25 °C, temperaturas abaixo de 20 °C causam um erro negativo, 
temperaturas acima de 25 °C causam um erro positivo

• Turbidez e matéria suspensa em grandes quantidades, trate a amostra com carvão ativo e filtre, 
antes de realizar uma medição

#2
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Potássio
10.76. Potássio

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.0 a 20.0 mg/L (K)
Resolução 0.1 mg/L
Exatidão ±3.0 mg/L ±7% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 466 nm 
Método Adaptação do Método Turbidimétrico de Tetrafenilborato

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93750A-0 Reagente A de Potássio 6 gotas
HI93750B-0 Reagente B de Potássio 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93750-01  Reagentes para 100 testes
HI93750-03  Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Potássio usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra (até a marca).

• Adicione 6 gotas de HI93750A-0 Reagente A de Potássio. 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Gire a solução.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

10 mL

×6
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io • Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Adicione um sachê de HI93750B-0 Reagente B de 
Potássio. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. 
Agite suavemente por 1 minuto.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
3 minutos. 

• Após transcorridos os 3 minutos, inverta a cubeta 5 vezes para misturar.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de potássio 
(K).
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Potássio
• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 
• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de óxido de potássio (K2O).

 

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto acima de 12000 mg/L
• Cálcio acima de 10000 mg/L CaCO3

• Magnésio acima de 8000 mg/L CaCO3

• Sódio acima de 8000 mg/L
• Amônio acima de 10 mg/L
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 2.00 mg/L (SiO2)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.03 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 610 nm 
Método Adaptação do Método do Heteropólio Molibdênio Azul D859 do ASTM Manual 

of Water and Environmental Technology

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93705A-0 Reagente A de Sílica Faixa Baixa 6 gotas
HI93705B-0 Reagente B de Sílica Faixa Baixa 1 sachê
HI93705C-0 Reagente C de Sílica Faixa Baixa 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93705-01 Reagentes para 100 testes
HI93705-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Sílica LR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até 
a marca).

• Adicione 6 gotas de HI93705A-0 Reagente A de Sílica 
Faixa Baixa. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. 
Gire a solução.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva 
antes do HI93705B-0 Reagente B de Sílica Faixa Baixa 
ser adicionar ou espere 4 minutos.

• Adicione um sachê de HI93705B-0 Reagente B de Sílica 
Faixa Baixa e agite até ele ser completamente dissolvido.

• Pressione Continue e a tela exibirá a contagem 
regressiva ou aguarde 1 minuto.

10 mL

×6



253

PROCEDIM
ENTOS DE M

ÉTODOS

253
253

Sílica Faixa Baixa

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI93705C-0 Reagente C de Sílica 
Faixa Baixa e agite até ele ser completamente dissolvido.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
3 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibe o resultado em mg/L de sílica (SiO2).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível.
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• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Fosfato acima de 75 mg/L, provoca uma redução de 11% na leitura
• Fosfato acima de 60 mg/L, provoca uma redução de 2% na leitura
• Sulfeto e alta concentração de ferro
• Elimine interferências de cor e turbidez zerando o medidor com a amostra de água original
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Sílica Faixa Alta
10.78. Sílica Faixa Alta
ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 200 mg/L (SiO2)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±1 mg/L ±5% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 466 nm 
Método  Adaptação do Método 370.1 da EPA para água potável, águas superficiais e 

salinas, resíduos domésticos e industriais e Método Padrão 4500-SiO2 

REAGENTES NECESSÁRIOSS
Código Descrição Quantidade
HI96770A-0 Reagente A de Sílica Faixa Alta 1 sachê
HI96770B-0 Reagente B de Sílica Faixa Alta 1 sachê
HI96770C-0 Reagente C de Sílica Faixa Alta 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI96770-01 Reagentes para 100 testes
HI96770-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Sílica HR usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha a cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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ta • Retire a cubeta.

• Adicione um sachê de HI96770A-0 Reagente A de Sílica 
Faixa Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite 
vigorosamente até dissolver completamente.

• Adicione um sachê de HI96770B-0 Reagente B de Sílica 
Faixa Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite 
vigorosamente até dissolver completamente.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes do HI96770C-0 Reagente C de Sílica 
Faixa Alta ser adicionar ou espere 10 minutos.

 

• Adicione um sachê de HI96770C-0 Reagente C de Sílica 
Faixa Alta. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Agite 
vigorosamente até dissolver completamente.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.
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Sílica Faixa Alta
• Pressione Continue e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 

2 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá os resultados em mg/L sílica (SiO2).

  

• Pressione  ou  para acessar as funções de segundo nível. 

• Pressione Chem Frm para converter o resultado para mg/L de silício (Si).

 

• Pressione  ou  para voltar à tela de medição.

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Fosfato acima de 75 mg/L, provoca uma redução de 11% na leitura
• Fosfato acima de 60 mg/L, provoca uma redução de 2% na leitura
• Sulfeto e alta concentração de ferro
• Elimine interferências de cor e turbidez zerando o medidor com a amostra de água original
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ESPECIFICAÇÕES 
Faixa 0.000 a 1.000 mg/L (Ag)
Resolução 0.001 mg/L
Exatidão ±0.020 mg/L ±5% de leitura a 25 °C 
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm
Método Adaptação do Método PAN

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93737A-0 Reagente A de Prata 1 mL
HI93737B-0 Reagente B de Prata 1 mL
HI93737C-0 Reagente C de Prata 2 mL
HI93737D-0 Reagente D de Prata 2 mL
HI93703-51 Agente Dispersante 6 gotas

KIT DE REAGENTES
HI93737-01 Reagentes para 50 testes
HI93737-03 Reagentes para 150 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Para melhores resultados, realize os testes entre 20 °C e 24 °C.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Prata usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha dois béquers graduados com 25 mL de amostra.

• Adicione 1 mL de HI93737A-0 Reagente A de 
Prata ao béquer #1 (zero) e gire suavemente 
para misturar.

• Adicione 1 mL de HI93737B-0 Reagente 
B de Prata ao béquer #2 (amostra) e gire 
suavemente para misturar.

#2
25 mL

#1
25 mL

#1 blank

1 mL

#2 amostra

1 mL
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Prata
• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes do HI93737C-0 Reagente C de Prata 

ser adicionado ou espere 2 minutos.

 

• Adicione 1 mL de HI93737C-0 Reagente C de Prata a 
cada béquer e gire.

• Pressione Continue e a tela exibirá a contagem regressiva antes do HI93737D-0 Reagente D de 
Prata ser adicionar ou aguarde 2 minutos.

 

• Adicione 1 mL de HI93737D-0 Reagente D de Prata a 
cada béquer e gire.

• Pressione Continue ea tela exibirá a contagem regressiva ou aguarde 2 minutos.

 

#1 blank

1 mL

#2 amostra

1 mL

#1 blank

1 mL

#2 amostra

1 mL
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• Encha uma cubeta (#1) com 10 mL da solução zero (até 
a marca).

• Adicione 3 gotas de HI93703-51 Agente Dispersante, 
recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta sauvemente 
por 10 segundos.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

 

• Encha a segunda cubeta (#2) com 10 mL da amostra 
reagida (até a marca).

• Adicione 3 gotas de HI93703-51 Agente Dispersante, 
recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta suavemente 
por 10 segundos.

• Insira a segunda cubeta (#2) no suporte e feche a tampa.

#1
10 mL

×3

#1

#2
10 mL

×3

#2
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Prata
• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de prata (Ag).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto acima de 8000 mg/L
• Sódio acima de 5000 mg/L
• Cálcio, Magnésio acima de 1000 mg/L CaCO3

• Potássio acima de 500 mg/L
• Alumínio, Zinco acima de 30 mg/L
• Crômio(VI) acima de 40 mg/L
• Manganês acima de 25 mg/L
• Cádmio, Crômio(III), Fluoreto, Chumbo acima de 20 mg/L
• Cobre acima de 15 mg/L
• Ferro (Férrico) acima de 10 mg/L
• Cobalto, Ferro (Ferroso), Níquel acima de 1.5 mg/L



262

PR
OC

ED
IM

EN
TO

S 
DE

 M
ÉT

OD
OS

262 
262

Su
lfa

to 10.80. Sulfato

ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0 a 150 mg/L (SO4

2-)
Resolução 1 mg/L
Exatidão ±5 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 466 nm 
Método O sulfato é precipitado com cristais de cloreto de bário 

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93751-0 Reagente de Sulfato 1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI93751-01 Reagentes para 100 testes
HI93751-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Sulfato usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha uma cubeta com 10 mL de amostra não reagida (até a marca). 
Recoloque a rolha de plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

10 mL
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Sulfato
• Adicione um sachê de HI93751-0 Reagente de Sulfato.

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Inverta 
suavemente por 1 minuto (cerca de 30 inversions).

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
5 minutos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará a medição.  
O instrumento exibirá a concentração em mg/L de sulfato (SO4

2-).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto acima de 40000 mg/L
• Cálcio acima de 20000 mg/L CaCO3

• Magnésio acima de 10000 mg/L MgCO3

• Sílica acima de 500 mg/L SiO2 

• Cor ou matéria em suspensão, filtre a amostra antes da análise
• Matéria orgânica em grandes quantidades pode impedir a precipitação do sulfato de bário
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 3.50 mg/L (SDBS)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.04 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 610 nm 
Método  Adaptação do Método 425.1 da USEPA e do Método 5540C de Surfactantes 

Aniônicos como MBAS dos Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater, 20ª edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição  Quantidade
HI95769A-0 Reagente A de Surfactantes Aniônicos 4 gotas
HI95769B-0 Reagente B de Surfactantes Aniônicos 2 gotas
- Reagente de Clorofórmio  10 mL
DEIONIZED120 Água Deionizada  15 mL 

KIT DE REAGENTES
HI95769-01 Reagentes para 40 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Surfactantes (Aniônicos) usando o procedimento descrito na seção Seleção de 
Método.

• Encha o cilindro de mistura graduado com 25 mL de amostra.
Nota: Para melhor exatidão, use pipetas classe A para laboratório.

• Adicione 2 gotas de HI95769A-0 Reagente A de Surfactantes 
Aniônicos e 2 gotas de HI95769B-0 Reagente B de Surfactantes 
Aniônicos.

• Recoloque a tampa e inverta para misturar, a solução ficará azul.

25 mL

×2 ×2
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Surfactantes Aniônicos
• Adicione 10 mL de Clorofórmio.

Nota: Clorofórmio é mais denso do que água e ficará no fundo do 
cilindro..

• Inverta o cilindro duas vezes e retire a tampa para liberar qualquer 
pressão que tenha se acumulado.

• Recoloque a tampa e agite vigorosamente por 30 segundos.
Nota: Verifique se o recipiente está completamente fechado antes de agitar.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva ou espere 2 minutos.Durante este período a 
camada de clorofórmio irá se separar da camada aquosa; a cor da camada aquosa irá desaparecer 
aos poucos enquanto a camada de clorofórmio ficará azul.

 

• Retire a tampa.

• Retire a camada superior aquosa usando a pipeta longa de plástico, 
não retire a camada inferior de clorofórmio.

• Adicione 15 mL de água deionizada ao cilindro (até a marca de 25 mL).

• Adicione 2 gotas de HI95769A-0 Reagente A de Surfactantes 
Aniônicos.

• Inverta o cilindro duas vezes e retire a tampa para liberar qualquer 
pressão que tenha se acumulado.

• Recoloque a tampa e agite vigorosamente por  30 segundos.
Nota: Verifique se o recipiente está completamente fechado antes de agitar.

10 mL

×2
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período, a camada de clorofórmio irá se separar da camada aquosa.

 

• Retire a tampa.

• Insira uma pipeta de plástico limpa abaixo da camada superior aquosa 
para transferir a camada inferior de clorofórmio para uma cubeta. Não 
transfira nada da camada superior aquosa.

Notas: A solução na cubeta deve estar clara. Se a solução estiver turva, a separação entre as 
camadas aquosa e de clorofórmio pode ser melhorada se a cubeta for levemente aquecida 
(segure-a na mão). Se a camada de clorofórmio conter algumas gotas aquosas nas paredes 
da cubeta, agite suavemente ou inverta a cubeta. É importante transferir pelo menos 7 mL da 
camada de clorofórmio para a cubeta de medição, portanto, até 0.5 cm abaixo da marca de  
10 mL. Se o volume transferido for menor que 7 mL, a exatidão do teste pode ser afetada. 
Repita o teste aguardando mais de 2 minutos para permitir uma separação completa entre as 
duas fases.

• Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Esta é a amostra reagida (#2).

• Encha outra cubeta com 10 mL (até a marca) de Reagente de 
Clorofórmio. Recoloque a rolha de plástico e a tampa. Este é o 
branco (#1).

• Insira o branco (cubeta #1) no suporte e feche a tampa.

#2

#1

#1
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Surfactantes Aniônicos
• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire a cubeta.

• Insira a amostra reagida (cubeta #2) no instrumento e feche a tampa.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá o resultado em mg/L como SDBS.

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Absorção de matéria particulada, Surfactantes Catiônicos, Fortes Oxidantes (Cl2, H2O2, S2O8

2- etc.), 
Sulfeto provocam interferência negativa

• Sulfatos orgânicos, Sulfonatos provocam interferência positiva
• Amostras altamente tamponadas ou com pH extremo podem exceder a capacidade de 

tamponamento do reagente: o pH deve ser ajustado entre 4 e 9 com NaOH ou HCl diluído antes 
da adição do reagente

#2
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 3.50 mg/L (SDBS)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.10 mg/L ± 5% de leitura
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 610 nm
Método  Adaptação do Método Surfactantes Aniônicos como MBAS, 5540C, Standard 

Method for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição   Quantidade
HI96782V-0* Frasco de Reagente de Surfactantes Aniônicos   1 frasco
HI96782A-0 Reagente Buffer A de Surfactantes Aniônicos   0.6 mL
HI96782B-0 Reagente Indicador B de Surfactantes Aniônicos 0.2 mL
*Identificação do frasco de reagente: ANIONIC, rótulo branco

KIT DE REAGENTES
HI96782-25 Reagentes para 25 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro, entre 15 e 25 °C.

PRINCÍPIO
Determinação de surfactantes aniônicos por medição do índice de substâncias ativas de azul de 
metileno (MBAS). Os surfactantes aniônicos reagem com o azul de metileno em um meio alcalino, 
essa reação resulta em sais que são extraídos usando clorofórmio. A cor azul da fase orgânica é 
determinada fotometricamente.

APLICAÇÃO
Água, efluentes, água superficial, formulações, banhos desengordurantes, soluções de lavagem, 
análise de processos

SIGINIFICADO & USO 
Os surfactantes diminuem a tensão superficial na interface entre um líquido e outro sólido, líquido 
ou gasoso, são usados na indústria, agricultura, estudos científicos e no dia a dia (agentes de 
limpeza, removedores de manchas, cosméticos, etc.). Os surfactantes aniônicos mais amplamente 
usados incluem dodecil sulfato de sódio (SDS), dodecilbenzeno sulfonato de sódio (SDBS), dodecano 
sulfonato de sódio (SDSA), dioctil sulfossuccinato de sódio (SDOSSA).
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Surfactantes Aniônicos (frasco de 16 m
m
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PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Surfactantes (Aniônicos) (16) usando o procedimento descrito na seção 
Seleção de Método.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento 
descrito na seção Usando o Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Insira a HI96782V-0 Frasco de Reagente de Surfactantes 
Aniônicos no adaptador.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco zero.

• Adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre mantendo o frasco 
em um ângulo de 45 graus.

• Adicione 0.6 mL de HI96782A-0 Reagente Buffer A de Surfactantes Aniônicos e 0.2 mL de 
HI96782B-0 Reagente Indicador B de Surfactantes Aniônicos.

HI96782A-0   HI96782B-0
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) • Recoloque a tampa e inverta por 1 minuto (cerca de 45 inversions).

Nota: Este método é sensível à técnica. Consulte o procedimento 
descrito na seção Preparação da Cubeta para obter a técnica de 
mistura adequada. Se o frasco for invertido muito lentamente, a 
extração pode ser incompleta, resultando em leituras baixas.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva ou espere 1 minuto. Durante este período 
a camada orgânica irá se separar da camada aquosa.

 

• Inverta o frasco suavemente duas vezes.

• Pressione Continue e a tela exibirá a contagem regressiva ou espere 30 segundos. Durante este 
período a camada orgânica irá se separar da camada aquosa.

 

• Insira o frasco no adaptador.

Nota: A separação de fases deve ser concluída antes que a medição seja feita. Se a solução 
estiver turva, a separação entre a camada orgânica e aquosa pode ser melhorada aquecendo 
suavemente o frasco (segurando o frasco nas mãos). Se a camada orgânica conter algumas 
gotas aquosas penduradas na parede do frasco, suavemente gire ou inverta o frasco. 
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Surfactantes Aniônicos (frasco de 16 m
m

)
• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá o resultado em mg/L como SDBS.

   

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Surfactantes Catiônicos provocam interferência negativa
• Bicarbonato acima de 2000 mg/L
• Potássio, Sódio, Sulfato, Cloreto acima de 1000 mg/L
• Fosfato acima de 300 mg/L
• Magnésio acima de 250 mg/L
• Cálcio, Nitrato acima de 100 mg/L
• Crômio(VI), Cobre acima de 10 mg/L
• Níquel, Zinco, Ferro (Férrico) acima de 5 mg/L
• 
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 2.50 mg/L (CTAB)
Resolução 0.01 mg/L
Precisão               ±0.15 ppm ± 3 % de leitura
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 420 nm
Método  Método do Azul de Bromofenol

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição   Quantidade
HI96785V-0 Frasco de Reagente de Surfactantes Catiônicos  1 frasco
HI96785-0 Reagente de Surfactantes Catiônicos   1 sachê

KIT DE REAGENTES
HI96785-25 Reagentes para 25 testes
Para mais acessórios, ver página 288.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro, entre 15 e 25 °C.

PRINCÍPIO
Determinação de surfactantes catiônicos por medição do índice de Substâncias Ativas do Azul de 
Metileno (MBAS). Os surfactantes catiônicos reagem com o azul de metileno em meio ácido, esta 
reação resulta em sais que são extraídos usando clorofórmio. A cor amarela da fase orgânica é 
determinada fotometricamente.

Nota: A temperatura da amostra deve estar entre 20 e 22 °C, e o pH entre 4 e 9.

APLICAÇÃO
Água, efluentes, água superficial, formulações, banhos desengordurantes, soluções de lavagem, 
análise de processos

IMPORTÂNCIA E USO 
Os surfactantes catiônicos são carregados positivamente em suas extremidades hidrofílicas e, como 
tal, são agentes ativos em amaciantes de roupas, um importante grupo de produtos detergentes.
A maioria dos surfactantes catiônicos são usados como desinfetantes e sanitizantes e incluem: 
Brometo de hexadeciltrimetilamônio (CTAB), cloreto de benzalcônio (BAC), cloreto de cetilpiridino 
(CPC), cloreto de benzetônio (BZT).
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PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO
• Selecione o método Surfactantes (Catiônicos) (16) usando o procedimento descrito na seção 

Seleção de Métodos.

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento 
descrito na seção Usando o Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Insira o HI96785V-0 Frasco de Reagente de Surfactantes 
Catiônicos no suporte.

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco.

• Retire a tampa e adicione 5 mL de amostra ao frasco, sempre 
mantendo o frasco em um ângulo de 45 graus.

• Adicione um sachê de HI96785-0 Reagente de Surfactantes Catiônicos.

• Recoloque a tampa e inverta por 2 minutos para misturar.

Nota: Este método é sensível à técnica. Veja a técnica de mistura adequada na seção Preparação 
da Cubeta. Se o frasco for invertido muito devagar, a extração pode ser incompleta, resultado 
em leituras baixas.

Sample
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) • Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva ou aguarde 30 segundos. Durante este 
período a camada orgânica irá se eparar da camada aquosa.

 

• Inverta o frasco suavemente 2 vezes.

• Aguarde a separação de fase.

• Seque o frasco cuidadosamente com HI731318 pano de microfibra 
ou um lenço sem fiapos antes de inserir o frasco novamente no 
medidor.

• Insira o frasco no suporte.

Nota: A separação de fases deve ser concluída antes que a medição seja feita. Se a solução 
estiver turva, a separação entre a camada orgânica e aquosa pode ser melhorada aquecendo 
levemente o frasco tampado (segurando o frasco na mão). Se a camada orgânica contiver 
algumas gotas aquosas penduradas na parede do frasco, gire suavemente ou inverta o frasco. 
A separação de fases pode demorar várias horas se o frasco for invertido ou agitado com muita 
força!

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de CTAB.
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Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto acima de 3000 mg/L
• Sódio acima de 2000 mg/L
• Carbonato, Sulfato, Potássio, Nitrato acima de 1000 mg/L
• Cálcio acima de 500 mg/L
• Fosfato acima de 300 mg/L
• Amônio, Magnésio acima de 250 mg/L
• Ferro (Férrico), Nitrito acima de 100 mg/L
• Zinco, Níquel, Cobre, Ferro (Ferroso), Peróxido de hidrogênio (H2O2), Disulfito (S2O5

2 –) acima de 
50 mg/L

• Cloro, Crômio (VI), Crômio (III) acima de 10 mg/L
• Surfactantes Aniônicos provoca interferência negativa
Interferências verificadas individualmente em solução contendo 1 mg/L de CTAB (brometo de 
hexadeciltrimetilamônio).
Os efeitos cumulativos não foram determinados, mas não podem ser excluídos.
A determinação ainda não sofre interferência até as concentrações de substâncias estranhas indicadas 
acima.
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 6.00 mg/L (TRITON X-100)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.10 mg/L ± 5% de leitura
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 610 nm
Método Método TBPE

REAGENTES NECESSÁRIOSS
Código Descrição  Quantidade
HI96780V-0* Frasco de Reagente de Surfactantes Não Iônicos 1 frasco
*Identificação do frasco de reagente: NON IONIC, rótulo azul

KIT DE REAGENTES
HI96780-25 Reagentes para 24 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

Nota: Armazene os frascos não utilizados em um lugar frio e escuro, entre 15 e 25 °C.

PRINCÍPIO
Os surfactantes não-iônicos (etoxilatos com 3 a 20 pontes de éter) reagem com o indicador TBPE para 
formar um complexo verde, que é então extraído em diclorometano e avaliado fotometricamente.  
Este método tem uma forte dependência da temperatura e do pH. A temperatura da amostra deve 
estar entre 20 e 22 ° C e o pH entre 4 e 9.

APLICAÇÃO
Água, efluentes, água superficial, formulações, banhos desengordurantes, soluções de lavagem, 
análise de processos

SIGINIFICADO & USO 
Os surfactantes são um dos muitos compostos diferentes que constituem um detergente. Os surfactantes 
não-iônicos não carregam carga elétrica e são frequentemente usados junto com os surfactantes 
aniônicos. Os surfactantes não-iônicos são responsáveis por quase 50% da produção de surfactantes. 
Os surfactantes não-iônicos são mais tensoativos e melhores emulsionantes do que os surfactantes 
aniônicos em concentrações semelhantes. Eles são menos solúveis do que os surfactantes aniônicos 
em água quente e produzem menos espuma. Eles são mais eficientes na remoção de sujeira oleosa 
e orgânica. Os não-iônicos são usados em detergentes para lavagem de tecidos, produtos de limpeza 
de superfícies duras e em muitos processos industriais, como polimerização em emulsão e formulações 
agroquímicas. 
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Antes de usar o kit de reagentes, leia atentamente as instruções e as Fichas de Segurança 
(FISPQ). Preste atenção aos avisos, cuidados e notas. Não seguir as recomendações pode 
resultar em ferimentos sérios ao operador. 

Cubeta Zero: Este método requer uma cubeta zero. Um único frasco zero pode ser usado mais de 
uma vez. Para maior precisão, realize uma medição zero para cada conjunto de medições e sempre 
use o mesmo lote de reagentes para o zero e as amostras.

• Selecione o método Surf. (Não-Iônicos) (16) usando o procedimento descrito na seção Seleção 
de Método.

• Retire a tampa de dois HI96780V-0 Frascos de Reagente de Surfactantes Não Iônicos.

 #1    #2

• Adicione 3 mL de água deionizada ao primeiro frasco (#1) e 3 mL de amostra ao segundo frasco 
(#2), sempre mantendo os frascos em um ângulo de 45 graus.

#1
 

#2

• Recoloque a tampa e inverta por 2 minutos (cerca de 2 inversões por segundo).

Nota: O método é sensível à técnica. Consulte o procedimento descrito na seção Preparação da 
Cubeta para obter uma técnica de mistura adequada. Se o frasco for invertido muito lentamente, 
a extração pode ser incompleta resultando em leituras baixas.
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camada orgânica irá se separar da camada aquosa.

 

Nota: A separação de fases deve ser concluída antes que a 
medição seja feita. Se a camada orgânica contiver algumas gotas 
aquosas penduradas na parede do frasco, suavemente gire ou 
inverta o frasco. 

• Insira o adaptador de frasco de 16 mm usando o procedimento descrito na seção Usando o 
Adaptador de Frasco de 16 mm.

• Coloque o frasco zero (#1) no adaptador.

  #1

• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Retire o frasco zero.
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• Coloque o frasco de amostra (#2) no adaptador.

• Pressione Read para iniciar a leitura. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de TRITON 
X-100.

   

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Cloreto, Nitrato, Sulfato, acima de 20000 mg/L
• Cálcio acima de 500 mg/L
• Alumínio, Amônio, Magnésio acima de 200 mg/L
• Cobre, Ferro (Férrico), Zinco acima de 50 mg/L
• Surfactantes Catiônicos provocam interferência positiva
• Surfactantes Aniônicos provocam interferência negativa

#2
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ESPECIFICAÇÕES
Faixa 0.00 a 3.00 mg/L (Zn)
Resolução 0.01 mg/L
Exatidão ±0.03 mg/L ±3% de leitura a 25 °C
Fonte de Luz LED com filtro de interferência de banda estreita a 575 nm 
Método Adaptação do Método Zincon dos Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, 18ª Edição

REAGENTES NECESSÁRIOS
Código Descrição Quantidade
HI93731A-0 Reagente A de Zinco 1 sachê
HI93731B-0 Reagente B de Zinco 0.5 mL

KIT DE REAGENTES
HI93731-01 Reagentes para 100 testes
HI93731-03 Reagentes para 300 testes
Para mais acessórios, veja a página 288.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

• Selecione o método Zinco usando o procedimento descrito na seção Seleção de Método.

• Encha o cilindro de mistura graduado até a 
marca de 20 mL com a amostra.

• Adicione um sachê de HI93731A-0 Reagente A 
de Zinco, feche o cilindro. Inverta várias vezes 
para misturar até dissolver completamente.

• Encha uma cubeta com 10 mL da amostra 
reagida (até a marca). Recoloque a rolha de 
plástico e a tampa.

• Insira a cubeta no suporte e feche a tampa.

20 mL

10 mL
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• Pressione Zero. A tela exibirá “-0.0-” quando o medidor estiver zerado e pronto para a medição.

  

• Adicione 0.5 mL de HI93731B-0 Reagente B 
de Zinco à cubeta. Recoloque a rolha de plástico 
e a tampa. Gire suavemente for 15 segundos.

• Insira a amostra no instrumento e feche a 
tampa.

• Pressione Timer e a tela exibirá a contagem regressiva antes de iniciar a medição ou aguarde 
3 minutos e 30 segundos e pressione Read. Quando o temporizador finalizar, o medidor realizará 
a medição. O instrumento exibirá os resultados em mg/L de zinco (Zn).

  

INTERFERÊNCIAS
Interferências podem ser causadas por:
• Ferro acima de 7 mg/L
• Alumínio acima de 6 mg/L
• Cobre, Manganês, Níquel acima de 5 mg/L
• Cádmio acima de 0.5 mg/L 
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Mensagens de aviso são exibidas quando condições errôneas aparecem e quando os valores de 
medição estão fora da faixa esperada.
As mensagens de aviso e erro estão descritas abaixo, assim como as ações recomendadas.

Há um excesso de luz ambiente atingindo o detector. 
Verifique se a tampa está fechada antes de realizar medições. 
Se o problema persistir, entre em contato com a assistência técnica 
da Hanna Instruments.

As cubetas zero e de amostra estão invertidas.
Troque as cubetas e repita a medição.

Há muita luz ou o instrumento não pode ajustar nível de luz.
Por favor verifique a preparação da cubeta zero e se a amostra não 
contém detritos.

O medidor pode estar superaquecendo ou sua temperatura está 
muito baixa para operar dentro das especificações. 
O medidor deve estar entre 0 e 50 °C para realizar as medições.

A temperatura do medidor mudou significativamente após a 
realização da medição zero. 
A medição zero deve ser realizada novamente.

O valor medido está fora dos limites do método. 
Se possível, altere a faixa do método. Verifique se a amostra não 
contém nenhum fragmento. Verifique a preparação da amostra e a 
preparação da medição. 
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O valor medidor não pode ser calculado.
Verifique a preparação da amostra e o procedimento de medição.

Os resultados armazenados das medições CAL Check foram perdidos.
Refaça as medições CAL Check para garantir resultados precisos

As configurações de usuário foram perdidas. 
Redefina os valores. Se o problema persistir, entre em contato com a 
assistência técnica da Hanna Instruments. 

O pen drive não foi reconhecido ou pode estar danificado. 
Insira um novo pen drive na entrada USB.

O registro de dados está cheio. 
Revise os dados armazenados e apague registros desnecessários.

As configurações de data e hora foram perdidas. 
Redefina os valores. Se o problema persistir, entre em contato com a 
assistência técnica da Hanna Instruments. 

O nível de bateria está muito baixo para garantir o funcionamento 
normal e o medidor será desligado. 
Conecte o adaptador USB para carregar a bateria.

Inglês é o único idioma disponível. A função de ajuda não está 
disponível. 
Reinicie o medidor. Se o problema persistir, entre em contato com a 
assistência técnica da Hanna Instruments. 
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O relógio de tempo real não está preciso. Alguns recursos podem 
estar indisponíveis.
Reinicie o medidor. Se o problema persistir, entre em contato com a 
assistência técnica da Hanna Instruments. 

O número de série do dispositivo não pode ser identificado. Alguns 
recursos podem estar indisponíveis.
Reinicie o medidor. Se o problema persistir, entre em contato com a 
assistência técnica da Hanna Instruments. 

Os dados registrados não estão mais acessíveis. Alguns recursos 
podem estar indisponíveis.
Reinicie o medidor. Se o problema persistir, entre em contato com a 
assistência técnica da Hanna Instruments. 

O nível de carga da bateria não é preciso. Alguns recursos podem 
estar indisponíveis.
Reinicie o medidor. Se o problema persistir, entre em contato com a 
assistência técnica da Hanna Instruments. 

Um erro crítico ocorreu. 
Reinicie o medidor. Se o problema persistir, entre em contato com a 
assistência técnica da Hanna Instruments. 
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Descrição Faixa Método
Alcalinidade 0 a 500 mg/L (CaCO3) Colorimétrico 

Alcalinidade Marinha 0 a 300 mg/L (CaCO3) Colorimétrico

Alumínio 0.00 a 1.00 mg/L (Al3+) Aluminon

Amônia LR 0.00 a 3.00 mg/L (NH3-N) Nessler

Amônia LR (16 mm) 0.00 a 3.00 mg/L (NH3-N) Nessler

Amônia MR 0.00 a 10.00 mg/L (NH3-N) Nessler

Amônia HR 0.0 a 100.0 mg/L (NH3-N) Nessler

Amônia HR (16 mm) 0.0 a 100.0 mg/L (NH3-N) Nessler

Bromo 0.00 a 8.00 mg/L (Br2) DPD

Cálcio 0 a 400 mg/L (Ca2+) Oxalate

Cálcio Marinho 200 a 600 mg/L (Ca2+) Zincon 

Cloreto 0.0 a 20.0 mg/L (Cl –) Tiocianato de Mercúrio(II)

Dióxido de Cloro 0.00 a 2.00 mg/L (ClO2) Vermelho de Clorofenol

Dióxido de Cloro Método Rápido 0.00 a 2.00 mg/L (ClO2) DPD

Cloro Livre 0.00 a 5.00 mg/L (Cl2) DPD

Cloro Livre ULR 0.000 a 0.500 mg/L (Cl2) DPD

Cloro Total 0.00 a 5.00 mg/L (Cl2) DPD

Cloro Total ULR 0.000 a 0.500 mg/L (Cl2) DPD

Cloro Total UHR 0 a 500 mg/L (Cl2) Standard Methods 4500-Cl

Crômio(VI) LR 0 a 300 µg/L (Cr (VI)) Difenilcarbohidrazida

Crômio(VI) HR 0 a 1000 µg/L (Cr(VI)) Difenilcarbohidrazida

Crômio(VI)/Total (16 mm) 0 a 1000 µg/L (Cr) Difenilcarbazida

DQO LR (16 mm) 0 a 150 mg/L (O2) EPA 410.4

DQO MR (16 mm) 0 a 1500 mg/L (O2) EPA 410.4

DQO HR (16 mm) 0 a 15000 mg/L (O2) EPA 410.4

DQO UHR (16 mm) 0 a 60.0 g/L (O2) EPA 410.4

Cor da Água 0 a 500 PCU Colorimétrico Platina Cobalto

Cobre LR 0.000 a 1.500 mg/L (Cu2+) Bicinchoninato

Cobre HR 0.00 a 5.00 mg/L (Cu2+) Bicinchoninato

Ácido Cianúrico 0 a 80 mg/L (CYA) Turbidimétrico

Fluoreto LR 0.00 a 2.00 mg/L (F –) SPADNS
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Fluoreto HR 0.0 a 20.0 mg/L (F –) SPADNS

Dureza de Cálcio 0.00 a 2.70 mg/L (CaCO3) Calmagita

Dureza de Magnésio 0.00 a 2.00 mg/L (CaCO3) EDTA

Dureza Total LR 0 a 250 mg/L (CaCO3) EPA 130.1

Dureza Total MR 200 a 500 mg/L (CaCO3) EPA 130.1

Dureza Total HR 400 a 750 mg/L (CaCO3) EPA 130.1

Hidrazina 0 a 400 µg/L (N2H4) p-Dimetilaminobenzaldeído

Iodo 0.0 a 12.5 mg/L (I2) DPD

Ferro LR 0.000 a 1.600 mg/L (Fe) TPTZ

Ferro HR 0.00 a 5.00 mg/L (Fe) Fenantrolina

Ferro(II) 0.00 a 6.00 mg/L (Fe2+) EPA 315B

Ferro(II)/(III) 0.00 a 6.00 mg/L (Fe) EPA 315B

Ferro (16 mm) 0.00 a 6.00 mg/L (Fe) Fenantrolina

Ferro Total (16 mm) 0.00 a 7.00 mg/L (Fe) EPA 315B

Magnésio 0 a 150 mg/L (Mg2+) Calmagita

Manganês LR 0 a 300 µg/L (Mn) PAN

Manganês HR 0.0 a 20.0 mg/L  (Mn) Periodato

Molibdênio 0.0 a 40.0 mg/L (Mo6+) Ácido Mercaptoacético

Níquel LR 0.000 a 1.000 mg/L (Ni) PAN

Níquel HR 0.00 a 7.00 g/L (Ni) Colorimétrico

Nitrato 0.0 a 30.0 mg/L (NO3
–- N) Redução de Cádmio

Nitrato (16 mm) 0.0 a 30.0 mg/L (NO3
–- N) Ácido Cromotrópico

Nitrito Marinho ULR 0 a 200 µg/L (N02
–-N) Diazotização

Nitrito LR 0 a 600 µg/L (N02
–-N) Diazotização

Nitrito LR (16 mm) 0 a 600 µg/L (N02
–-N) Diazotização

Nitrito MR (16 mm) 0.00 a 6.00 mg/L (N02
–-N) Diazotização

Nitrito HR 0 a 150 mg/L (NO2
–) Sulfato Ferroso

Nitrogênio Total LR (16 mm) 0.0 a 25.0 mg/L (N) Ácido Cromotrópico

Nitrogênio Total HR (16 mm) 10 a 150 mg/L (N) Ácido Cromotrópico

Oxigênio Dissolvido 0.0 a 10.0 mg/L (O2) Winkler

Sequestrantes de Oxigênio (Carbohidrazida) 0.00-1.50mg/L (Carbohidrazida) Redução de Ferro

Sequestrantes de Oxigênio (DEHA) 0 a 1000 µg/L (DEHA) Redução de Ferro

Sequestrantes de Oxigênio (Hidroquinona) 0.00-2.50mg/L (Hidroquinona) Redução de Ferro
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Descrição Faixa Método
Sequestrantes de Oxigênio (Isoascórbico) 0.00-4.50mg/L (Ácido Isoascórbico) Redução de Ferro

Ozônio 0.00 a 2.00 mg/L (O3) DPD

pH 6.5 a 8.5 pH Phenol Red

Fosfato Marinho ULR 0 a 200 µg/L (P) Ácido Ascórbico

Fosfato LR 0.00 a 2.50 mg/L (PO4
3–) Ácido Ascórbico

Fosfato HR 0.0 a 30.0 mg/L (PO4
3–) Ácido Amino

Fósforo Reativo LR (16 mm) 0.00 a 1.60 mg/L (P) Ácido Ascórbico

Fósforo Reativo HR (16 mm) 0.0 a 32.6 mg/L (P) Ácido Vanadomolibdofosfórico

Fósforo Ácido Hidrolisável (16 mm) 0.00 a 1.60 mg/L (P) Ácido Ascórbico

Fósforo Total LR (16 mm) 0.00 a 1.15 mg/L (P) Ácido Ascórbico

Fósforo Total HR (16 mm) 0.0 a 32.6 mg/L (P) Ácido Vanadomolibdofosfórico

Potássio 0.0 a 20.0 mg/L (K) Tetrafenilborato

Sílica LR 0.00 a 2.00 mg/L (SiO2) Azul de Heteropólio

Sílica HR 0 a 200 mg/L (SiO2) EPA

Prata 0.000 a 1.000 mg/L (Ag) PAN

Sulfato 0 a 150 mg/L (SO4
2–) Cloreto de Bário

Surfactantes Aniônicos 0.00 a 3.50 mg/L (SDBS) EPA 425.1

Surfactantes Aniônicos (16 mm) 0.00 a 3.50 mg/L (SDBS) EPA 425.1

Surfactantes Catiônicos (16 mm) 0.00 a 2.50 mg/L (CTAB) Azul de Bromofenol

Surfactantes Não Iônicos (16 mm) 0.00 a 6.00 mg/L (TRITON X-100) TBPE

Zinco 0.00 a 3.00 mg/L (Zn) Zincon
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13.1. Kits de Reagentes

Código Descrição
HI736-25 25 testes de fósforo marinho FUB
HI755-26 25 testes de alcalinidade marinha
HI758-26 25 testes de cálcio marinho
HI764-25 25 testes de nitrito marinho ULR
HI775-26 25 testes de alcalinidade em água doce
HI93700-01 100 testes de amônia LR
HI93700-03 300 testes de amônia LR
HI93701-01 100 testes de cloro livre (reagente em pó)
HI93701-03 300 testes de cloro livre (reagente em pó)
HI93701-F 300 testes de cloro livre (líquido)
HI93701-T 300 testes de cloro total (líquido)
HI93702-01 100 testes de cobre HR
HI93702-03 300 testes de cobre HR
HI93703-52 100 testes de ozônio
HI93704-01 100 testes de hidrazina
HI93704-03 300 testes de hidrazina
HI93705-01 100 testes de sílica LR
HI93705-03 300 testes de sílica LR
HI93707-01 100 testes de nitrito LR
HI93707-03 300 testes de nitrito LR
HI93708-01 100 testes de nitrito HR
HI93708-03 300 testes de nitrito HR
HI93709-01 100 testes de manganês HR
HI93709-03 300 testes de manganês HR
HI93710-01 100 testes de pH
HI93710-03 300 testes de pH
HI93711-01 100 testes de cloro total (reagente em pó)
HI93711-03 300 testes de cloro total (reagente em pó)
HI93712-01 100 testes de alumínio
HI93712-03 300 testes de alumínio
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Código Descrição
HI93713-01 100 testes de fosfato LR
HI93713-03 300 testes de fosfato LR
HI93715-01 100 testes de amônia MR
HI93715-03 300 testes de amônia MR
HI93716-01 100 testes de bromo
HI93716-03 300 testes de bromo
HI93717-01 100 testes de fosfato HR
HI93717-03 300 testes de fosfato HR
HI93718-01 100 testes de iodo
HI93718-03 300 testes de iodo
HI93719-01 100 testes de dureza de magnésio
HI93719-03 300 testes de dureza de magnésio
HI93720-01 100 testes de dureza de cálcio
HI93720-03 300 testes de dureza de cálcio
HI93721-01 100 testes de ferro HR
HI93721-03 300 testes de ferro HR
HI93722-01 100 testes de ácido cianúrico
HI93722-03 300 testes de ácido cianúrico
HI93723-01 100 testes de crômio(VI) HR
HI93723-03 300 testes de crômio(VI) HR
HI93726-01 100 testes de níquel HR
HI93726-03 300 testes de níquel HR
HI93728-01 100 testes de nitrato
HI93728-03 300 testes de nitrato
HI93729-01 100 testes de fluoreto LR
HI93729-03 300 testes de fluoreto LR
HI93730-01 100 testes de molibdênio
HI93730-03 300 testes de molibdênio
HI93732-01 100 testes de oxigênio dissolvido
HI93732-03 300 testes de oxigênio dissolvido
HI93731-01 100 testes de zinco
HI93731-03 300 testes de zinco
HI93733-01 100 testes de amônia HR
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HI93733-03 300 testes de amônia HR
HI93735-01 100 testes de dureza total MR (200 a 500 mg/L)
HI93735-02 100 testes de dureza total HR (400 a 750 mg/L)
HI93735-0 300 testes de dureza total (LR - 100 testes, MR - 100 testes, HR - 100 testes)
HI93735-00 100 testes de dureza total LR (0 a 250 mg/L)
HI93737-01 50 testes de prata
HI93737-03 150 testes de prata
HI93738-01 100 testes de dióxido de cloro
HI93738-03 300 testes de dióxido de cloro
HI93739-01 100 testes de fluoreto HR
HI93739-03 300 testes de fluoreto HR
HI93740-01 50 testes de níquel LR
HI93740-03 150 testes de níquel LR
HI93746-01 50 testes de ferro LR
HI93746-03 150 testes de ferro LR
HI93748-01 50 testes de manganês LR
HI93748-03 150 testes de manganês LR
HI93749-01 100 testes de crômio(VI) LR
HI93749-03 300 testes de crômio(VI) LR
HI93750-01 100 testes de potássio
HI93750-03 300 testes de potássio
HI93751-01 100 testes de sulfato
HI93751-03 300 testes de sulfato
HI937520-01 50 testes de magnésio
HI937520-03 150 testes de magnésio
HI937521-01 50 testes de cálcio
HI937521-03 150 testes de cálcio
HI93753-01 100 testes de cloreto
HI93753-03 300 testes de cloreto
HI93754A-25 24 testes de demanda química de oxigênio EPA LR (frasco)
HI93754B-25 24 testes de demanda química de oxigênio EPA MR (frasco)
HI93754C-25 24 testes de demanda química de oxigênio HR (frasco)
HI93754D-25 24 testes de demanda química de oxigênio Hg Livre LR (frasco)
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Código Descrição
HI93754E-25 24 testes de demanda química de oxigênio Hg Livre MR (frasco)
HI93754F-25 24 testes de demanda química de oxigênio ISO LR (frasco)
HI93754G-25 24 testes de demanda química de oxigênio ISO MR (frasco)
HI93754J-25 24 testes de demanda química de oxigênio UHR (frasco)
HI93757-01 100 testes de ozônio
HI93757-03 300 testes de ozônio
HI93758A-50 50 testes de fósforo reativo LR (frasco)
HI93758B-50 50 testes de fósforo ácido hidrolisável (frasco)
HI93758C-50 50 testes de fósforo total LR (frasco) 
HI93763A-50 49 testes de fósforo reativo HR (frasco)
HI93763B-50 49 testes de fósforo total HR (frasco)
HI93764A-25 25 testes de amônia LR (frasco)
HI93764B-25 25 testes de amônia HR (frasco)
HI93766-50 50 testes de nitrato (frasco)
HI93767A-50 49 testes de nitrogênio total LR (frasco)
HI93767B-50 49 testes de nitrogênio total HR (frasco)
HI95747-01 100 testes de cobre LR
HI95747-03 300 testes de cobre LR
HI95761-01 100 testes de cloro total ULR
HI95761-03 300 testes de cloro total ULR
HI95762-01 100 testes de cloro livre ULR
HI95762-03 300 testes de cloro livre ULR
HI95769-01 40 testes de surfactantes aniônicos
HI96770-01 100 testes de sílica HR
HI96770-03 300 testes de sílica HR
HI95771-01 100 testes de cloro total UHR
HI95771-03 300 testes de cloro total UHR
HI96773-01 50 testes de sequestrantes de oxigênio
HI96773-03 150 testes de sequestrantes de oxigênio
HI96776-01 100 testes de ferro(II)  
HI96776-03 300 testes de ferro(II) 
HI96777-01 100 testes de ferro(II)/(III) 
HI96777-03 300 testes de ferro(II)/(III) 
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HI96778-25 25 testes de ferro total testes (frasco)
HI96779-01 100 testes de dióxido de cloro (rápido) 
HI96779-03 300 testes de dióxido de cloro (rápido) 
HI96780-25 24 testes de surfactantes não-iônicos (frasco)
HI96781-25 25 testes de crômio VI/total (frasco)
HI96782-25 25 testes de surfactantes aniônicos (frasco)
HI96783-25 25 testes de nitrito LR (frasco)
HI96784-25 25 testes de nitrito MR (frasco)
HI96785-25 25 testes de surfactantes catiônicos (frasco)
HI96786-25 25 testes de ferro (frasco)

13.2. Eletrodos de pH 

Código Descrição

HI10530
Eletrodo de pH recarregável com cerâmica tripla, junção dupla, vidro de baixa 
temperatura, ponta cônica e sensor de temperatura

HI10430
Eletrodo de pH recarregável com cerâmica tripla, junção dupla, vidro de baixa 
temperatura e sensor de temperatura

HI11310 Eletrodo de pH/temperatura recarregável com corpo de vidro e junção dupla

HI11311
Eletrodo de pH/temperatura recarregável com corpo de vidro, junção dupla e 
diagnósticos avançados

HI12300
Eletrodo de pH/temperatura não recarregável com corpo de plástico, junção 
dupla e preenchimento de gel

HI12301
Eletrodo de pH/temperatura não recarregável com corpo de plástico, junção 
dupla, preenchimento de gel e diagnósticos avançados

HI10480
Eletrodo de pH com corpo de vidro, junção dupla com sensor de temperatura 
para análise de vinho

FC2320
Eletrodo de pH/temperatura com junção dupla, referência aberta, não 
recarregável, eletrólitos de viscoleno, corpo de PVDF com ponta cônica

FC2100
Eletrodo de pH/temperatura com junção dupla, referência aberta, não 
recarregável, eletrólitos de viscoleno, corpo de vidro com ponta cônica

FC2020
Eletrodo de pH/temperatura com junção dupla, referência aberta, não 
recarregável, eletrólitos de viscoleno, corpo de PVDF com ponta cônica

Nota: As informações de diagnóstico avançado não são exibidas pelo medidor.
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13.3. Soluções de pH

SOLUÇÕES BUFFER

Código Descrição
HI70004P Solução Buffer de pH 4.01, 25 sachês de 20 mL
HI70007P Solução Buffer de pH 7.01, 25 sachês de 20 mL
HI70010P Solução Buffer de pH 10.01, 25 sachês de 20 mL
HI7001L Solução Buffer de pH 1.68, frasco de 500 mL
HI7004L Solução Buffer de pH 4.01, frasco de 500 mL
HI7006L Solução Buffer de pH 6.86, frasco de 500 mL
HI7007L Solução Buffer de pH 7.01, frasco de 500 mL
HI7009L Solução Buffer de pH 9.18, frasco de 500 mL
HI7010L Solução Buffer de pH 10.01, frasco de 500 mL
HI8004L Solução Buffer de pH 4.01 frasco aprovado pela FDA, frasco de 500 mL
HI8006L Solução Buffer de pH 6.86 frasco aprovado pela FDA, frasco de 500 mL
HI8007L Solução Buffer de pH 7.01 frasco aprovado pela FDA, frasco de 500 mL
HI8009L Solução Buffer de pH 9.18 frasco aprovado pela FDA, frasco de 500 mL
HI8010L Solução Buffer de pH 10.01 frasco aprovado pela FDA, frasco de 500 mL

SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE ELETRODO

Código Descrição
HI70300L Solução de Armazenamento, 500 mL
HI80300L Solução de Armazenamento frasco aprovado pela FDA, 500 mL



294

AC
ES

SÓ
RI

OS SOLUÇÕES DE LIMPEZA DE ELETRODO

Código Descrição
HI70000P Solução de Enxágue de Eletrodo, 25 sachês de 20 mL
HI7061L Solução de Limpeza Geral, 500 mL
HI7073L Solução de Limpeza de Proteína, 500 mL
HI7074L Solução de Limpeza Inorgânico, 500 mL
HI7077L Solução de Limpeza de Óleo & Gordura, 500 mL
HI8061L Solução de Limpeza Geral frasco aprovado pela FDA, 500 mL
HI8073L Solução de Limpeza de Proteína frasco aprovado pela FDA, 500 mL
HI8077L Solução de Limpeza de Óleo & Gordura frasco aprovado pela FDA, 500 mL

SOLUÇÕES DE PREENCHIMENTO DE ELETRODO

Código Descrição

HI7082 Solução Eletrolítica 3.5M KCl, 4x30 mL, para eletrodos de junção dupla

HI8082
Solução Eletrolítica 3.5M KCl frasco aprovado pela FDA, 4x30 mL, para 
eletrodos de junção dupla
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13.4. Outros Acessórios

Code Descrição

HI72083300 maleta de transporte

HI731311 cubetas de 16 mm diam (5 unid.)

HI731318 pano para a limpeza de cubetas (4 unid.)

HI731331 cubetas de vidro (4 unid.)

HI731335N tampa para cubeta (4 unid.)

HI731340 pipeta automática de 200 µL

HI731341 pipeta automática de 1000 µL

HI731342 pipeta automática de 2000 µL

HI740034P tampa para béquer de 100 mL (10 unid.)

HI740036P béquer de plástico de 100 mL (10 unid.)

HI740038 frasco de vidro de 60 mL com rolha

HI740142P seringa graduada de 1 mL (10 unid.)

HI740143 seringa graduada de 1 mL (6 unid.)

HI740144P ponta de pipeta (10 unid.)

HI740157P pipeta de plástico (20 unid.)

HI740216 suporte de resfriamento

HI740217 escudo de proteção para reator

HI740220 frasco de vidro graduado de 25 mL (2 unid.)

HI740224 béquer de plástico de 170 mL (12 unid.)

HI740225 seringa graduada de 60 mL

HI740226 seringa graduada de 5 mL

HI740227 filtro

HI740228 discos de filtro (25 unid.)

HI740229 cilindro graduado de 100 mL

HI74083300 Adaptador de DQO

HI75110/220E adaptador de energia USB, plug europeu

HI75110/220U adaptador de energia USB, plug americano



296

AC
ES

SÓ
RI

OS Code Descrição

HI76404A suporte de eletrodo

HI83399-11 kit de cubetas CAL Check™ para HI83399

HI83300-100

Kit de preparação de amostras composto por carvão ativado para  
50 testes, frasco de desmineralizador para 10 L de água, béquer 
graduado de 100 mL com tampa, béquer graduado de 170 mL com 
tampa, pipeta de 3 mL, seringa de 60 mL, seringa de 5 mL, cilindro 
graduado, colher, funil, filtro de papel (25 unid.).

HI839800-01 reator, plug europeu

HI839800-02 reator, plug americano

HI920015 conector USB para cabo micro USB

HI93703-50 solução de limpeza de cubeta (230 mL)

HI93703-55 carbono ativado (50 unid.)
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CERTIFICAÇÃO
Todos os equipamentos da Hanna Instruments estão em conformidade com as CE European 
Directives.

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. O produto não deve ser tratado como lixo 
doméstico. Entregue-o em um ponto de coleta de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.
Descarte de pilhas usadas. Este produto contém pilhas, não descarte-as no lixo doméstico. 
Entregue-as em pontos de coleta de reciclagem.
Assegurar o descarte correto dos produtos e das pilhas evita possíveis consequências negativas para 
o meio ambiente e para a saúde humana. Para mais informações, contate sua cidade ou seu serviço 
local de coleta de lixo.

RECOMENDAÇÕES AOS USUÁRIOS
Antes de utilizar este produto, verifique se ele é completamente adequado para a sua aplicação 
específica e para o ambiente em que será utilizado. Qualquer alteração no equipamento feita pelo 
usuário pode prejudicar o desempenho do medidor. Para a sua segurança, não use ou armazene o 
medidor em ambientes perigosos.
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O HI83399 possui garantia de 90 dias para defeitos de fabricação, quando usado para a finalidade 
pretendida e mantido de acordo com as instruções deste manual.
Esta garantia é limitada ao conserto ou troca, sem custo – desde que esteja dentro do prazo.
Visando a excelência dos nossos produtos e serviços, bem como a oferta de um benefício mútuo e 
legítimo, clientes da Hanna Instruments Brasil podem estender a garantia deste produto para
2 anos.
A solicitação de extensão de Garantia da Hanna Instruments Brasil é muito simples e 
não tem custo, para ativá-la basta preencher corretamente o formulário de Garantia 
Estendida. 
Para acessá-lo utilize o QR CODE ao lado ou acesse https://hannainst.com.br/garantia.
Caso necessite acionar nossos serviços, entre em contato com a assistência técnica informando o 
código do produto, número do lote, número de série e a natureza do problema.
Se for necessário o envio do produto à Hanna Instruments Brasil, primeiro obtenha o Formulário de 
Assistência Técnica e a NF de Remessa, antes do envio, certifique-se que o material está corretamente 
embalado e protegido.
Para consultar as despesas de postagem e demais orientações, verifique a política de garantia da 
Hanna Instruments Brasil, disponível em nosso site.
Importante: Danos causados por acidentes, mau uso, adulteração ou falta de manutenção 
recomendada não serão cobertos e você será notificado de todos os custos.
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A Hanna Instruments® reserva o direito de modificar o design, construção 
e aparência dos produtos sem aviso prévio.
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