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RESUMO 
 
A água encontrada na natureza nem sempre está adequada ao consumo humano. 
Exige a busca de um padrão de qualidade que pode ser feito, por meio da análise 
desse produto de elevado consumo. Existe no mercado uma série de kits para 
análise de água, sendo que no Brasil a maioria deles é de origem importada e de 
custo elevado. Esta pesquisa apresenta um kit para análises físico-químicas de 
amostras de água e foi desenvolvido com o objetivo de ampliar o acesso ao 
diagnóstico de qualidade deste produto. As análises em laboratório dos resultados 
do kit em destaque evidenciaram que a sua utilização poderá trazer a diminuição do 
consumo de reagentes, a manutenção dos parâmetros estipulados pelos órgãos que 
fiscalizam a qualidade dos efluentes. A redução do custo final na fabricação do kit 
poderá tornar mais acessível os resultados da análise da água para os 
consumidores, constituindo-se em alternativa simples e rápida na verificação de 
amostras, direcionando-as a um devido tratamento de efluentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: kit de análises; tratamento de efluentes; parâmetros físico-
químicos; qualidade da água; redução de custos. 
 
ABSTRACT 
 
The water found in nature is not always suitable for human consumption. It requires 
the search for a quality standard, which can be done through the analysis of this high 
consumption’s product. This research presents a range of kits for water’s analysis, 
and in Brazil most of them are by imported origin and expensive cost. This project 
presents a kit for physical-chemical analysis of water samples and was developed 
with the aim of expanding access to diagnostic’s quality of this product. The 
laboratory’s analysis of the featured kit’s results showed that his use could bring the 
decline in consumption of reagents, maintenance of the parameters stipulated by the 
agencies that oversee the quality of wastewater. The reduction of the final cost of the 
kit’s manufacturing can make more accessible the test results of water to consumers, 
constituting a simple and quick alternative in check samples, directing them to a 
proper treatment of wastewater. 
 
KEYWORDS: analysis’s kit; wastewater’s treatment; physical and chemical 
parameters; water’s quality; cost reduction. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A água é um recurso natural finito utilizado para consumo humano e componente 
essencial para a sobrevivência de todo ser vivo (ONU, 2010). Alterações em sua 
potabilidade interferem na sobrevivência animal, ocasionam em impactos ambientais 
e no crescimento, reprodução e sobrevivência de produtos agrícolas (Cavalcante, 
Hauser-Davis, Saraiva, Brandão, Oliveira & Silveira, 2014). 
 
De acordo com a portaria n° 518, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), para 
avaliar a qualidade da água em relação a sua potabilidade, pode-se utilizar 
parâmetros físico-químicos, que, além de indicarem algum tipo de poluição, podem 
representar uma característica de determinada área cujas variações afetam 
diretamente a biota local (Cavalcante, Hauser-Davis, Saraiva, Brandão, Oliveira & 
Silveira, 2014).  
 
Diante deste contexto se observa a necessidade de desenvolver um produto 
acessível para monitorar a qualidade hídrica, como no desenvolvimento de kits. 
Contudo, os existentes no mercado possuem reagentes importados e de alto custo, 
o que dificulta sua aquisição e, consequentemente, gera um declínio na avaliação da 
qualidade das águas (Randhir, 2013).  
 
Tendo em vista tais fatores, objetivou-se com esta pesquisa desenvolver um kit de 
baixo custo para análises físico-químicas de amostras de água com redução do 
volume de amostras e reagentes através da miniaturização das metodologias 
existentes.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS  
 
2.1. Reagentes 
 
Foram utilizados como reagentes o ácido sulfúrico 98 % (v/v) e hidróxido de sódio 
97 % (m/v) da Vetec (São Paulo, SP, Brasil). Nitrato de prata 99,8 % (m/m) da 
Cromoline (São Paulo, Brasil) e ácido etilenodiaminotereacético 99 % (m/m) da CRQ 
(São Paulo, Brasil). Álcool etílico 96 % (m/v) da Dinâmica (São Paulo, Brasil) e água 
destilada foram usados como solventes. 
 
 Os indicadores utilizados foram alaranjado de metila, fenolftaleína e petro de 
eriocromo (CRQ, São Paulo, Brasil), azul de timol, vermelho de metila e cromato de 
potássio (Cromoline, São Paulo, Brasil), azul de bromotimol (ISOFAR, Rio de 
Janeiro, Brasil), azul de bromofenol (Nuclear, São Paulo, Brasil) e verde de 
bromocresol (Cromato, São Paulo, Brasil).  
 
2.2. Parâmetros físico-químicos 
 
Para miniaturização dos métodos, os parâmetros alcalinidade, cloretos, dureza e gás 
carbônico livre foram determinados em triplicata, segundo normas analíticas 
propostas pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2004), além das bases metodológicas 
descritas pelo órgão internacional Standard Methods for Water and Wastewater 
(APHA, 2005), com alterações.  
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A alcalinidade foi medida por titulação com solução de ácido sulfúrico até o 
aparecimento da coloração do vermelho de metila. O teor de cloretos foi 
determinado por titulação com nitrato de prata e indicador cromato de potássio. A 
quantidade de gás carbônico livre foi obtida por titulação com hidróxido de sódio e 
ponto final indicado pela fenolftaleína. A dureza foi quantificada utilizando EDTA e 
preto de eriocromo T como indicador.  
 
2.3. Elaboração de fita colorimétrica indicadora de pH 
 

Para determinar o pH foi utilizado um potenciômetro com membrana de vidro 
(Quimis, Brasil). Dessa forma, o pH de amostras de água destilada foi ajustado para 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 utilizando soluções de ácido clorídrico e 
hidróxido de sódio 0,1 mol L-1, cada amostra foi particionada em cinco e em cada 
uma, foram avaliados os cinco indicadores (alaranjado de metila, azul de timol, azul 
de bromotimol, azul de bromofenol e verde de bromocresol) com adição de cinco 
gostas destes. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Análises físico-químicas 
 

Os volumes das soluções gastas nas análises físico-químicas necessários para 
determinação de alcalinida, dureza total, cloretos e gás carbônico livre para o 
método miniaturizado e para o kit Aquaral, utilizado como padrão comparativo, 
podem ser observados na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Quantidade gasta de reagentes por procedimento físico-químico. 

Parâmetro Químico Kit desenvolvido Kit Aquanal O.W.L 

Alcalinidade 0,1 mL 1 mL 

Dureza Total 0,366 mL 0,5 mL 

Cloretos Totais 0,05 mL 0,1 mL 

Gás Carbônico Livre 0,2 mL 0,5 mL 

 
A partir dos resultados obtidos, constata-se a redução significativa no uso de 
reagentes para a detecção dos mesmos parâmetros físico-químicos estipulados pelo 
Ministério da Saúde (2004), comparando-se com outro modelo de kit, Aquanal 
O.W.L., de origem importada. A diminuição no consumo de reagentes traz uma série 
de implicações, além do custo final em si na confecção do kit; mas, também 
demonstra que é possível obter resultados satisfatórios, utilizando uma menor 
quantidade da amostra. Este último fator sugere a utilização mais abrangente do kit 
desenvolvido, tendo em vista que a redução da quantidade necessária de amostra 
para a análise influencia para o consumidor final, que pode ter disponível um nível 
limitado de água para executar os testes físico-químicos.  
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3.2. Elaboração de fita colorimétrica indicadora de pH 
 
O teste de pH foi iniciado com a preparação de sete diferentes tipos de indicadores, 
em todas as classes para identificar as amostras em ácidas ou básicas, ou seja, 
utilizando-se os principais grupos: ftaleínas, sulfoftaleínas e azo compostos. Para 
isto, foram preparadas soluções de fnolftaleína, vermelho de metila, alaranjado de 
metila, verde de bromocresol, azul de timol, azul de bromofenol e azul de 
bromotimol. Inicialmente, os testes de pH com os indicadores fnolftaleína e vermelho 
de metila não apresentaram variações de cores perceptíveis, logo, estes foram 
descartados; restando apenas cinco indicadores que foram utilizados para a escala 
com quatorze valores de pH, a fim de confeccionar a fita colorimétrica. Ao final do 
teste, também foram averiguados que os indicadores verde de bromocresol, azul de 
bromotimol e azul de bromofenol não trouxeram distinção de cores na escala de pH, 
por isso seus resultados não foram utilizados para comparação. 
 
A partir dos testes de pH, constatou-se durante a pesquisa que o indicador azul de 
timol e alaranjado de metila foram os melhores para diferenciar os estados de 
alcalinidade e basicidade das amostras (Tabela 2). Tendo em vista que o uso de 
azul de timol trouxe maior sensibilidade na variação de cores dentro da escala de 
pH, sendo esta diferença a mais significativa e perceptível ao consumidor ao 
constatá-la a olho nu, este foi selecionado. Houve também uma pequena distinção 
de tons claro-escuros para a cor amarela durante a progressão da escala de pH, 
utilizando o indicador alaranjado de metila; contudo, seus resultados não atingiram a 
eficácia esperada como foi para o azul de timol. 
 
Tabela 2. Amostras nas escalas de pH (1 a 14) utilizando os indicadores alaranjado de metila e 

azul de timol. 

 
3.3. Confecção do kit para análises de água 
 
O kit desenvolvido e detalhado na Figura 1 tem como princípio básico o uso de 
materiais recicláveis. 
 

 
Figura 1. Representação da estrutura do kit e seus suplementos. 
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O procedimento de confecção do kit consiste nas seguintes etapas: 
 

1) Confecção da base da caixa e seu revestimento todo em material de papelão. 
Umedecendo o papel com água e unindo-o lentamente durante esta etapa 
para ser colocado na forma; 
 

2) O material úmido é inserido em uma forma quadrática e espera-se sua 
secagem completa; 
 

3) Com o material seco, inicia-se a pintura da caixa. Cores escolhidas: laranja e 
azul; 
 

4) Montagem da alça para manuseio, a base de palitos de picolé, utilizando cola 
de secagem rápida; 
 

5) No fundo da caixa, foram usadas quatro tampinhas de garrafa pet para 
montagem dos pés, evitando assim o contato do fundo com qualquer 
superfície. O processo utilizou também a cola de secagem rápida. As 
tampinhas foram pintadas na cor azul; 
 

6) O separador, no interior da caixa, foi confeccionado para organizar os itens e 
materiais para coleta da amostra. O mesmo foi feito a partir de palitos de 
picolé, ajustando-os uns sobre os outros e foi usada a cola de secagem 
rápida. 

 
As principais vantagens observadas neste equipamento frente aos já existentes e 
reportados na literatura são o baixo custo de construção, a simples operação e a 
redução de vidrarias. O equipamento apresentado tem boa aplicabilidade.  
 
3.4. Custos do equipamento 
 
Equipamentos comerciais para análise de água têm seus preços muito elevados, 
variando entre R$300,00 e R$3.000,00. Por outro lado, o equipamento desenvolvido 
neste trabalho possui um custo reduzido que será analisado neste tópico. 
 
Para construção do equipamento, foram utilizados materiais de fácil acesso e sem 
nenhuma especificidade. Tal condição facilita a instalação do equipamento em 
qualquer laboratório e reduz o custo de sua elaboração. Os materiais utilizados para 
construção do equipamento, bem como os seus valores unitários, estão descritos na 
Tabela 3. 

 
Tabela 3. Custos dos materiais necessários para a confecção do kit. 

Material Quantidade (unidade) Custo (reais) 

Caixa de papelaão 1 4,30 
Palito de picolé 100 Reciclado 
Cola de secagem rápida 1 5,00 
Tinta azul 1 6,00 
Tinta laranja 1 6,00 
Tampa de Garrafa  4 Reciclado 
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Após análise das informações de custos (Tabela 3), fica evidente que o equipamento 
proposto apresenta maior viabilidade econômica em comparação com valor unitário 
dos equipamentos tradicionais. Vale ressaltar, ainda, que o custo relativo por 
amostra após a confecção do equipamento é apenas o valor relacionado ao 
consumo dos reagentes, pois todo o equipamento é permanente. A única 
manutenção efetiva desse sistema é a troca do frasco onde é armazenada a 
amostra e sua lavagem e descontaminação após cada procedimento. 
 
 
4. CONCLUSÕES 

 

O kit desenvolvido foi capaz de reduzir os valores de custo finais, além de ser 
confeccionado a base de material reciclado. Em relação à seleção e o uso de 
reagentes para os testes laboratoriais, substituiu-se o uso de produtos importados 
por nacionais, com confiabilidade e reprodutibilidade, além de reduzir o consumo 
dos reagentes e o volume da amostra necessária.  
 
A simplificação dos testes para o kit desenvolvido, em relação ao seu uso e 
manuseio, geraram resultados de fácil interpretação, o que leva a um aumento na 
aplicabilidade do kit para um número maior de usuários. Os testes físicos-químicos 
permitiram a identificação rápida de substâncias em concentrações não adequadas 
e poderá ser aplicado em ambientes domésticos ou comerciais, onde o consumo de 
água é elevado.  
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