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o cuidado de garantir que o caudal do jacto seja tal que o peneiro inferior não se encha de
água.

Quando o resíduo no peneiro superior parecer mais ou menos constante, retirar este peneiro e
guardá-lo, entretanto, num recipiente de recolha.

Continuar a peneiração húmida sobre o peneiro inferior durante alguns minutos, até que a
água passe praticamente límpida.

Voltar a colocar o peneiro de 0,125 mm por cima do peneiro de 0,063 mm. Transferir o
eventual depósito existente no fundo do recipiente de recolha para o peneiro superior e
retomar a peneiração húmida sob um pequeno jacto de água até que esta se tenha tornado
novamente límpida.

Transferir quantitativamente cada um dos resíduos para um copo diferente, servindo-se do
funil. Repô-los em suspensão enchendo os copos com água. Após cerca de um minuto de
repouso, decantar, eliminando o mais possível a água.

Colocar os copos na estufa a 105°C durante duas horas.

Deixar arrefecer, retirar os resíduos com o auxílio de um pincel e pesá-los.

7. EXPRESSÃO DO RESULTADO

Os resultados são arredondados para a unidade superior.

% finura do resíduo retido no peneiro de 0,125 mm = (50 – M1) × 2

% finura do resíduo retido no peneiro de 0,063 mm = [50 – (M1 + M2)] × 2

em que:

M1 = massa, em g, do resíduo retido no peneiro de 0,125 mm,

M2 = massa, em g, do resíduo retido no peneiro de 0,630 mm.

8. OBSERVAÇÕES

Se no fim da peneiração se observar a presença de grumos, convém recomeçar a análise da
forma seguinte.

Lentamente, deitar 50 g da amostra dentro de um frasco de 1 litro contendo 500 ml da solução
de hexametafosfato de sódio, mexendo continuamente. Rolhar o frasco e agitar vigorosamente
à mão para desagregar os grumos. Transferir toda a suspensão para o peneiro superior e lavar
o frasco cuidadosamente. Prosseguir a análise segundo o método 6.2.
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MÉTODOS 8
NUTRIENTES SECUNDÁRIOS

MÉTODO 8.1
EXTRACÇÃO DO CÁLCIO TOTAL, DO MAGNÉSIO TOTAL,

 DO SÓDIO TOTAL E DO ENXOFRE TOTAL PRESENTE SOB A
FORMA DE SULFATO

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece o método de extracção do cálcio total, do magnésio total e
do sódio total, assim como de extracção do enxofre total presente sob a forma de sulfato, de
modo a apenas efectuar uma só extracção para a determinação de cada um destes nutrientes.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O método aplica-se aos adubos CE em relação aos quais o presente regulamento prevê a
declaração do cálcio total, do magnésio total, do sódio total e do enxofre total presente sob a
forma de sulfato.

3. RESUMO DO PROCESSO

Solubilização mediante a ebulição em ácido clorídrico diluído.

4. REAGENTES

4.1. Ácido clorídrico diluído

1 volume de ácido clorídrico (d20 = 1,18 g/ml) com 1 volume de água.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Placa de aquecimento eléctrica de temperatura regulável.

6. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Ver método 1.

7. TÉCNICA

7.1. Amostra para análise

As extracções do cálcio, do magnésio, do sódio e do enxofre sob a forma de sulfato serão
efectuadas numa amostra para ensaio de 5 g, pesada com a precisão de 1 mg.
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No entanto, quando o adubo contiver mais de 15 % de enxofre (S), ou seja, 37,5 % de SO3 e
mais de 18,8 % de cálcio (Ca), ou seja, 26,3 % de CaO, a extracção do cálcio e do enxofre
será efectuada num amostra para ensaio de 1 g, pesada com a precisão de 1 mg. Colocar a
amostra para ensaio num copo de 600 ml.

7.2. Preparação da solução

Adicionar cerca de 400 ml de água e 50 ml de ácido clorídrico diluído (4.1), em pequenas
porções e com precaução se o produto contiver uma quantidade importante de carbonatos.
Levar a ebulição durante 30 minutos. Deixar arrefecer, agitando de vez em quando. Decantar
quantitativamente para um balão graduado de 500 ml. Perfazer o volume com água e
homogeneizar. Filtrar através de um filtro seco para um recipiente seco, rejeitando a primeira
porção. O extracto deve ser perfeitamente límpido. Fechar o recipiente com uma rolha no caso
de o filtrado não ser utilizado imediatamente.
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MÉTODO 8.2
EXTRACÇÃO DO ENXOFRE TOTAL
PRESENTE SOB DIVERSAS FORMAS

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece o método de extracção do enxofre total presente nos adubos
sob forma elementar e/ou sob diversas formas.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O método aplica-se aos adubos CE para os quais o presente regulamento prevê a declaração
do enxofre total quando este elemento estiver presente sob formas diferentes (elementar,
tiossulfato, sulfito, sulfato).

3. RESUMO DO PROCESSO
Transformação em meio alcalino do enxofre elementar em polissulfuretos e tiossulfato,
seguida de uma oxidação destes últimos e dos sulfitos eventualmente presentes, pelo peróxido
de hidrogénio. As diferentes formas de enxofre são assim levadas ao estado de sulfato que é
determinado por precipitação do sulfato de bário (método 8.9).

4. REAGENTES

4.1. Ácido clorídrico diluído:

1 volume de ácido clorídrico (d = 1,18) com 1 volume de água.

4.2. Solução de hidróxido de sódio contendo, pelo menos, 30 % de NaOH (d = 1,33)

4.3. Solução de peróxido de hidrogénio a 30 % em massa

4.4. Solução aquosa de cloreto de bário BaCl2, 2H2O, 122 g/l

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Placa de aquecimento eléctrica de temperatura regulável.

6. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Ver método 1.
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7. TÉCNICA

7.1. Amostra para análise

Pesar, com a precisão de 1 mg, uma quantidade de adubo que contenha entre 80 e 350 mg de
enxofre (S), ou entre 200 e 875 mg de SO3.

Regra geral (quando S < 15 %), pesar 2,5 g. Colocar a amostra para ensaio num copo de
400 ml.

7.2. Oxidação

Adicionar 20 ml de solução de hidróxido de sódio (4.2) e 20 ml de água. Cobrir com um vidro
de relógio. Levar a ebulição durante 5 minutos sobre a placa de aquecimento (5.1). Retirar da
placa. Recolher, com um jacto de água quente, o enxofre aderente às paredes do copo e ferver
durante 20 minutos. Deixar arrefecer.

Adicionar por várias vezes 2 ml de peróxido de hidrogénio (4.3) até deixar de haver uma
reacção visível. Em geral, são necessários 6 a 8 ml de peróxido de hidrogénio. Deixar
prosseguir a oxidação durante 1 hora. De seguida, ferver durante 30 minutos. Deixar
arrefecer.

7.3. Preparação da solução para ensaio

Adicionar cerca de 50 ml de água e 50 ml da solução de ácido clorídrico (4.1).

– Se o teor de enxofre (S) for inferior a 5 %:
filtrar, recolhendo a solução num copo de 600 ml. Lavar várias vezes o resíduo no
filtro com água fria. No fim da lavagem, verificar a ausência de sulfato nas últimas
gotas do filtrado através de uma solução de cloreto de bário (4.4). O filtrado deve ser
perfeitamente límpido. A determinação dos sulfatos efectuar-se-á na totalidade do
filtrado segundo o método 8.9.

– Se o teor de enxofre (S) for superior a 5 %:
transferir quantitativamente o conteúdo do copo para um balão volumétrico de
250 ml, perfazer o volume com água e homogeneizar. Filtrar através de um filtro
seco para um recipiente seco; o filtrado deve ser perfeitamente límpido. Rolhar no
caso de a solução não ser utilizada imediatamente. A determinação dos sulfatos
efectuar-se-á numa alíquota desta solução por precipitação sob a forma de sulfato de
bário (método 8.9).
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MÉTODO 8.3
EXTRACÇÃO DAS FORMAS SOLÚVEIS EM ÁGUA DO CÁLCIO,

 DO MAGNÉSIO, DO SÓDIO E DO ENXOFRE
(SOB A FORMA DE SULFATOS)

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece o método de extracção das formas solúveis em água do
cálcio, do magnésio, do sódio e do enxofre presente sob a forma de sulfato, de modo a que a
mesma extracção possa ser utilizada para determinar cada nutriente necessário.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente método aplica-se unicamente aos adubos em relação aos quais o Anexo I prevê a
declaração das formas solúveis em água do cálcio, do magnésio, do sódio e do enxofre
presente sob a forma de sulfato.

3. RESUMO DO PROCESSO

Os nutrientes são dissolvidos em água fervente.

4. REAGENTES

Água destilada ou água desmineralizada de qualidade equivalente.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Placa de aquecimento eléctrica de temperatura regulável.

6. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Ver método 1.

7. TÉCNICA

7.1. Amostra para análise

a) Adubos que não contenham enxofre ou adubos que contenham simultaneamente, no
máximo, 3 % de enxofre (S) (= 7,5 % SO3) e, no máximo, 4 % de cálcio (Ca) (=
5,6 % CaO): pesar 5 g de adubo, com a precisão de 1 mg.

b) Adubos que contenham mais de 3 % de enxofre (S) e mais de 4 % de cálcio (Ca):
pesar 1 g de adubo, com a precisão de 1 mg.

Colocar a amostra para ensaio num copo de 600 ml.
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7.2. Preparação da solução

Adicionar cerca de 400 ml de água e levar a ebulição durante 30 minutos. Deixar arrefecer,
agitando de vez em quando, e decantar quantitativamente para um balão graduado de 500 ml.
Perfazer o volume com água e homogeneizar.

Filtrar através de um filtro seco para um recipiente seco. Rejeitar as primeiras porções do
filtrado. O filtrado deve ser totalmente límpido.

Rolhar no caso de a solução não ser utilizada imediatamente.
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MÉTODO 8.4
EXTRACÇÃO DO ENXOFRE SOLÚVEL EM ÁGUA QUANDO O

ENXOFRE ESTIVER PRESENTE SOB DIVERSAS FORMAS

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece o método de extracção do enxofre solúvel em água quando
este estiver presente no adubo sob diversas formas.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente método é aplicável aos adubos para os quais o Anexo I prevê a declaração do
trióxido de enxofre solúvel em água.

3. RESUMO DO PROCESSO

O enxofre é dissolvido em água fria e depois transformado em sulfato por oxidação pelo
peróxido de hidrogénio em meio alcalino.

4. REAGENTES

4.1. Ácido clorídrico diluído

1 volume de ácido clorídrico (d20 = 1,18 g/ml) com 1 volume de água.

4.2. Solução de hidróxido de sódio contendo, pelo menos, 30 % de NaOH (d20 =
1,33 g/ml)

4.3. Solução de peróxido de hidrogénio a 30 % em massa

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1. Balão graduado de 500 ml (Stohmann)

5.2. Agitador rotativo regulado para 30/40 rotações por minuto

5.3. Placa de aquecimento eléctrica de temperatura regulável

6. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Ver método 1.



12733/2/02 REV 2 ILC/ip 121
ANEXO IV DG C II   PT

7. TÉCNICA

7.1. Amostra para análise

a) Adubos que contenham simultaneamente, no máximo, 3 % de enxofre (S) (= 7,5 %
SO3) e, no máximo, 4 % de cálcio (Ca) (= 5,6 % CaO): pesar 5 g de adubo, com a
precisão de 1 mg.

b) Adubos que contenham mais de 3 % de enxofre (S) e mais de 4 % de cálcio (Ca):
pesar 1 g de adubo, com a precisão de 1 mg.

Colocar a amostra para ensaio num balão de 500 ml (5.1.).

7.2. Preparação da solução

Adicionar cerca de 400 ml de água, rolhar e agitar (5.2) durante 30 minutos. Perfazer o
volume com água e homogeneizar. Filtrar através de um filtro seco para um recipiente seco.
Rolhar no caso de a solução não ser utilizada imediatamente.

7.3. Oxidação da parte alíquota a analisar

Tomar uma parte alíquota da solução de extracção não excedendo 50 ml e, se possível,
contendo entre 20 e 100 mg de enxofre (S).

Se necessário, juntar água até obter cerca de 50 ml. Adicionar 3 ml de solução de hidróxido
de sódio (4.2) e 2 ml de solução de peróxido de hidrogénio (4.3). Cobrir com um vidro de
relógio e ferver suavemente durante uma hora sobre a placa de aquecimento (5.3). Adicionar
por várias vezes 1 ml de solução de peróxido de hidrogénio enquanto houver reacção (5 ml no
máximo).

Deixar arrefecer. Retirar o vidro de relógio e lavar a sua parte inferior para o copo. Adicionar
cerca de 20 ml de ácido clorídrico diluído (4.1). Juntar água até obter cerca de 300 ml.

A determinação dos sulfatos efectuar-se-á na totalidade da solução oxidada segundo o método
8.9.
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MÉTODO 8.5
EXTRACÇÃO E DETERMINAÇÃO DO ENXOFRE ELEMENTAR

AVISO

O presente método de análise utiliza dissulfureto de carbono (CS2). Tal exige disposições de
segurança especiais, nomeadamente:

– o armazenamento do CS2,

– o equipamento de protecção do pessoal,

– a higiene do trabalho,

– a prevenção de incêndios e explosões,

– a eliminação do reagente.

A aplicação do método exige um pessoal altamente qualificado, bem como um equipamento
de laboratório apropriado.

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece o método de extracção e determinação do enxofre elementar
contido nos adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente método é aplicável aos adubos CE em relação aos quais o Anexo I prevê a
declaração do enxofre total sob a forma elementar.

3. RESUMO DO PROCESSO

Após eliminação dos compostos solúveis, extracção do enxofre elementar com dissulfureto de
carbono e determinação gravimétrica do enxofre extraído.

4. REAGENTES

Dissulfureto de carbono.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1. Balão de extracção de 100 ml com tampa esmerilada

5.2. Aparelho de Soxhlet com os respectivos cartuchos filtrantes

5.3. Evaporador rotativo sob vácuo
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5.4. Estufa eléctrica, dotada de ventilação, regulada a 90 ±±±± 2 °C

5.5. Placas de Petri em porcelana, com um diâmetro de 5 a 7 cm e uma altura de
bordo que não exceda 5 cm

5.6. Placa de aquecimento eléctrica de temperatura regulável

6. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Ver método 1.

7. TÉCNICA

7.1. Amostra para análise

Pesar 5 a 10 g da amostra com a precisão de 1 mg e colocá-los num cartucho de um aparelho
de Soxhlet (5.2).

7.2. Extracção do enxofre

O conteúdo do cartucho é lavado cuidadosamente com água quente para eliminar todos os
compostos solúveis. Seca-se na estufa a 90 °C (5.4) durante pelos menos 1 hora. Colocar o
filtro no aparelho de Soxhlet (5.2).

Colocar algumas esferas de vidro no balão do aparelho (5.1) e pesá-lo (P0), em seguida
acrescentar 50 ml de dissulfureto de carbono (4.1).

Ligar o aparelho e deixar que o enxofre elementar seja extraído durante 6 horas. Desligar a
fonte de calor e, após arrefecimento, retirar o balão. Adaptar o balão ao evaporador rotativo
(5.3) e evaporar até que o conteúdo do balão esteja solidificado sob forma em massa
esponjosa.

Secar o balão na estufa a 90 °C (5.4) (em geral é necessário uma hora) até obter uma massa
constante (P1).

7.3. Determinação da pureza do enxofre elementar

Determinadas substâncias podem ter sido extraídas pelo dissulfureto de carbono
simultaneamente com o enxofre elementar. A pureza do enxofre elementar determina-se do
seguinte modo:

Após ter homogeneizado, o melhor possível, o conteúdo do balão, tomar 2 a 3 g de substância
que serão pesados com a precisão de 1 mg (n). Colocar a substância pesada na placa de Petri
(5.5). Pesar o conjunto (P2). Colocá-lo sobre a placa de aquecimento (5.6) regulada de modo a
não exceder 220 °C para não provocar a combustão do enxofre. Prosseguir a sublimação
durante 3 a 4 horas até obter uma massa constante (P3).

N o ta

Para determinados adubos, pode não ser necessário determinar o grau de pureza do enxofre.
Neste caso, omitir o passo 7.2.
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8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

A percentagem de enxofre elementar (S) contida no adubo é igual a:

S impuro ( %) do adubo =
m

PP 01 − × 100

Pureza do enxofre extraído ( %) =
n

PP 12 −
× 100

S puro ( %) do adubo =
nm

)PP()PP( 3201

×
−−

×100

em que:

m = massa da amostra para ensaio do adubo, em g.

P0 = massa do balão de Soxhlet, em g.

P1 =massa do balão de Soxhlet e do enxofre impuro após secagem.

n = massa de enxofre impuro a ser purificado, em g.

P2 = massa da placa de Petri.

P3 = massa da placa de Petri, após sublimação do enxofre.
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MÉTODO 8.6
DETERMINAÇÃO MANGANIMÉTRICA DO CÁLCIO EXTRAÍDO

APÓS PRECIPITAÇÃO SOB A FORMA DE OXALATO

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece o método de determinação do cálcio nos extractos de
adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente método é aplicável aos adubos CE em relação aos quais o Anexo I prevê a
declaração do cálcio total e/ou solúvel em água.

3. RESUMO DO PROCESSO

Precipitação do cálcio contido numa alíquota da solução de extracção sob a forma de oxalato,
que é determinado por titulação utilizando permanganato de potássio.

4. REAGENTES

4.1. Ácido clorídrico diluído

1 volume de ácido clorídrico (d20 = 1,18g/ml) com 1 volume de água.

4.2. Ácido sulfúrico diluído (1:10)

1 volume de ácido sulfúrico (d20 = 1,84 g/ml) com 10 volumes de água.

4.3. Solução diluída de hidróxido de amónio (1:1)

1 volume de hidróxido de amónio (d20 = 0,88 g/ml) com 1 volume de água.

4.4. Solução saturada de oxalato de amónio [(NH4)2 C2O4 H2O] a temperatura
ambiente (cerca de 40 g/l).

4.5. Solução de ácido cítrico a 30 % (m/v)

4.6. Solução de cloreto de amónio a 5 % (m/v)

4.7. Solução de azul de bromotimol a 0,1 % (m/v) em etanol a 95 %

4.8. Solução de verde de bromocresol a 0,04 % (m/v) em etanol a 95 %

4.9. Solução-padrão de permanganato de potássio 0,02 mol/l
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5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1. Cadinho filtrante de vidro sinterizado com uma porosidade de 5 a 20 µ

5.2. Banho-maria

6. PREPARAÇÃO DA ALÍQUOTA A ANALISAR

Por meio de uma pipeta, tomar uma alíquota da solução de extracção, obtida por um dos
métodos 8.1 ou 8.3, contendo entre 15 e 50 mg de Ca (= 21 e 70 mg de CaO). Seja v2 o
volume desta alíquota. Transferi-la para um copo de 400 ml. Se necessário, neutralizar
[viragem do verde a azul do indicador (4.7)] com algumas gotas de solução de hidróxido de
amónio (4.3).

Adicionar 1 ml da solução de ácido cítrico (4.5) e 5 ml de solução de cloreto de amónio (4.6).

7. PRECIPITAÇÃO DO OXALATO DE CÁLCIO

Adicionar cerca de 100 ml de água. Levar a ebulição, adicionar 8 a 10 gotas da solução de
indicador (4.8) e, lentamente, 50 ml de uma solução quente de oxalato de amónio (4.4). Caso
se forme um precipitado, dissolvê-lo adicionando algumas gotas de ácido clorídrico (4.1).
Neutralizar muito lentamente com a solução de hidróxido de amónio (4.3), agitando
continuamente até obter um pH de 4,4 a 4,6 [viragem do verde a azul do indicador (4.8)].
Colocar o copo num banho-maria em ebulição (5.2) durante cerca de 30 minutos.

Retirar o copo do banho, deixar repousar durante uma hora e filtrar pelo cadinho (5.1).

8. TITULAÇÃO DO OXALATO PRECIPITADO

Lavar o copo e o cadinho até à eliminação completa do excesso de oxalato de amónio (o que
se pode verificar pela ausência de cloreto na água de lavagem). Colocar o cadinho no copo de
400 ml e dissolver o precipitado com 50 ml de ácido sulfúrico quente (4.2). Adicionar água
até obter um volume de cerca de 100 ml. Levar à temperatura de 70 a 80 °C e titular, gota a
gota, com uma solução de permanganato (4.9) até obter uma cor rosa que se mantém durante
um minuto. Seja n esse volume.

9. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

O teor de cálcio (Ca) do adubo é igual a:

mv
vtnCa
×

×××=
2

1

02,0
2004,0(%)

em que:

n = número de ml de permanganato utilizados,

m = massa da amostra para ensaio em g,
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v2 =volume da alíquota em ml,

v1 = volume da solução de extracção em ml,

t = concentração da solução de permanganato em moles por litro.

CaO ( %) = Ca ( %) × 1,400
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MÉTODO 8.7
DETERMINAÇÃO DO MAGNÉSIO

POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÓMICA

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece o método de determinação do magnésio nos extractos de
adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente método é aplicável aos extractos de adubos CE obtidos pelos métodos 8.1 e 8.3,
relativamente aos quais se prevê a declaração do magnésio total e/ou do magnésio solúvel em
água à excepção dos seguintes adubos que figuram no Anexo I D relativo aos nutrientes
secundários:

– tipo 4 (kieserite),

– tipo 5 (sulfato de magnésio) e tipo 5.1 (solução de sulfato de magnésio),

e à excepção do seguinte adubo que figura no Anexo I A.3 relativo aos adubos potássicos:

– tipo 7 (kieserite com sulfato de potássio)

aos quais se aplicará o método 8.8.

O presente método é aplicável a todos os extractos de adubos que contenham elementos em
tal quantidade que haja o risco de interferirem na determinação complexométrica do
magnésio.

3. RESUMO DO PROCESSO

Após diluição conveniente do extracto, determinação do magnésio por espectrometria de
absorção atómica.

4. REAGENTES

4.1. Ácido clorídrico, solução 1 mol/l

4.2. Ácido clorídrico, solução 0,5 mol/l

4.3. Solução-padrão de magnésio a 1,00 mg por ml

4.3.1. Dissolver 1,013 g de sulfato de magnésio (MgSO4, 7H2O) na solução de ácido
clorídrico 0,5 mol/l (4.2)

4.3.2. Pesar 1,658 g de óxido de magnésio (MgO), previamente calcinado para eliminar
quaisquer vestígios de carbonatação. Colocar num copo contendo 100 ml de água e
120 ml de ácido clorídrico 1 mol/l (4.1). Após dissolução, decantar
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quantitativamente para um balão graduado de 1000 ml. Perfazer o volume e
homogeneizar

ou

4.3.3. Solução comercial padronizada

A responsabilidade do controlo destas soluções incumbe ao laboratório.

4.4. Solução de cloreto de estrôncio

Dissolver 75 g de cloreto de estrôncio (SrCl2 6H2O) numa solução de ácido clorídrico (4.2) e
perfazer o volume a 500 ml com a mesma solução de ácido.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Espectrómetro de absorção atómica provido de uma lâmpada de magnésio regulada para
285,2 nm.

Chama de ar-acetileno.

6. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Ver métodos 8.1 e 8.3.

7. TÉCNICA

7.1. Se o adubo tiver um teor declarado de magnésio (Mg) superior a 6 % (= 10 % de
MgO), tomar 25 ml (V1) da solução de extracção (6). Transferir para um balão
graduado de 100 ml, perfazer o volume com água e homogeneizar. O factor de
diluição é D1 = 100/V1

7.2. Tomar com uma pipeta 10 ml da solução de extracção (6) ou da solução (7.1).
Transferir para um balão graduado de 200 ml. Perfazer o volume com a solução de
ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) e homogeneizar. Factor de diluição: 200/10

7.3. Diluir esta solução (7.2) com a solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) para obter
uma concentração que se situe no intervalo de medição óptimo do espectrómetro
(5.1). V2 é o volume da amostra em 100 ml. O factor de diluição é D2 = 100/V2

A solução final deve conter 10 % v/v da solução de cloreto de estrôncio (4.4).

7.4. Preparação da solução em branco

Preparar uma solução em branco, repetindo todo o processo desde a extracção (método 8.1 ou
8.3), omitindo unicamente a amostra para ensaio de adubo.



12733/2/02 REV 2 ILC/ip 130
ANEXO IV DG C II   PT

7.5. Preparação das soluções de calibração

Diluindo a solução-padrão (4.3) com o ácido clorídrico 0,5 mol/l, preparar, pelo menos, 5
soluções de calibração de concentrações crescentes que se situem no intervalo de medição
óptimo do aparelho (5.1).

Estas soluções deverão conter 10 % v/v da solução de cloreto de estrôncio (4.4).

7.6. Medições

Preparar o espectrómetro (5.1) para um comprimento de onda de 285,2 nm.

Pulverizar sucessivamente as soluções de calibração (7.5), a solução a medir (7.3) e a solução
em branco (7.4), lavando o instrumento com a solução cuja medição se efectuará de seguida.
Repetir 3 vezes esta operação. Traçar a curva de calibração utilizando em ordenadas as
absorvâncias médias de cada uma das calibrações (7.5) e em abcissas a concentração
correspondente de magnésio expressa em µg/ml. A partir desta, determinar a concentração de
magnésio na solução de ensaio (7.3), Xs e na concentração da solução em branco (7.4), Xb.

8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Calcular a quantidade de magnésio (Mg) ou de óxido de magnésio (MgO) da amostra a partir
das soluções de calibração, tendo em conta o ensaio em branco.

A percentagem de magnésio (Mg) contida no adubo é igual a:

Mg ( %) = M1000.1000
100.500D)10/200(D)XX( 21bs −

em que:

Xs = concentração da solução a analisar registada na curva de calibração, em µg/ml.

Xb = concentração da solução em branco registada na curva de calibração, em µg/ml.

D1 = factor de diluição, caso se realize a diluição (7.1.).

– É igual a 4, caso se tome 25 ml.

– É igual a 1, caso não se efectue esta diluição.

D2 = factor de diluição do ponto 7.3.

M = massa da amostra para ensaio aquando da extracção, em g.

– MgO ( %) =  Mg ( %)/0,6
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MÉTODO 8.8
DETERMINAÇÃO DO MAGNÉSIO POR COMPLEXOMETRIA

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece o método de determinação do magnésio nos extractos de
adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente método é aplicável aos seguintes extractos de adubos CE para os quais se prevê a
determinação do magnésio total e/ou do magnésio solúvel em água:

– adubos que figuram no Anexo I: adubos elementares azotados, tipo 1b + 1c (nitrato de
cálcio e de magnésio), tipo 7 (sulfonitrato de magnésio), tipo 8 (adubos azotados com
magnésio) e os adubos elementares potássicos, tipo 2 (cainite enriquecida), tipo 4
(cloreto de potássio contendo magnésio), tipo 6 (sulfato de potássio contendo sal de
magnésio),

– adubos que figuram no Anexo I D relativo aos nutrientes secundários.

3. RESUMO DO PROCESSO

Dissolução do magnésio por um dos métodos 8.1 e/ou 8.3. Primeira titulação: com EDTA do
Ca e Mg na presença do negro de eriocromo T. Segunda titulação: com EDTA do Ca em
presença de calceína ou de ácido calconcarbónico. Determinação do magnésio por diferença.

4. REAGENTES

4.1. Solução-padrão de magnésio 0,05 mol/l:

4.1.1. Dissolver 1,232 g de sulfato de magnésio (MgSO4 7H2O) na solução de ácido
clorídrico 0,5 mol/l (4.11) e perfazer o volume de 100 ml com este mesmo ácido

ou

4.1.2. Pesar 2,016 g de óxido de magnésio, previamente calcinado de modo a eliminar
qualquer vestígio de carbonatação. Colocar num copo com 100 ml de água

Adicionar, agitando, cerca de 120 ml de ácido clorídrico, aproximadamente 1 mol/l (4.12).

Após dissolução, transferir quantitativamente para um balão graduado de 1000 ml. Perfazer o
volume e homogeneizar.

1 ml destas soluções deve conter 1,216 mg de Mg (= 2,016 mg de MgO).

Incumbe aos laboratórios controlar o título desta solução-padrão.
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4.2. Solução 0,05 molar de EDTA

Pesar 18,61 g de sal dissódico di-hidratado do ácido etilenodiaminotetracético
(C10H14N2Na2O8,2H2O) que se colocam num copo de 1000 ml e que se dissolvem em 600 a
800 ml de água. Transferir a solução quantitativamente para um balão graduado de 1000 ml.
Perfazer o volume e homogeneizar. Aferir esta solução com a solução-padrão (4.1), tomando
20 ml desta última e titulando pela técnica analítica descrita em 7.2.

1 ml da solução de EDTA deve corresponder a 1,216 mg de Mg (= 2,016 mg de MgO) e a
2,004 mg de Ca (= 2,804 mg de CaO) (ver observações 10.1 e 10.6).

4.3. Solução-padrão de cálcio 0,05 molar

Pesar 5,004 g de carbonato de cálcio seco. Colocar num copo com 100 ml de água. Adicionar
progressivamente, agitando, 120 ml de ácido clorídrico aproximadamente 1 mol/l (4.12).

Levar a ebulição para expulsar o dióxido de carbono, arrefecer, transferir quantitativamente
para um balão graduado de 1 l, perfazer o volume com água e homogeneizar. Aferir esta
solução com a solução de EDTA (4.2), seguindo a técnica analítica (7.3). 1 ml desta solução
deve conter 2,004 mg de Ca (= 2,804 mg de CaO) e corresponder a 1 ml da solução 0,05
molar de EDTA (4.2).

4.4. Indicador de calceína

Misturar cuidadosamente num almofariz 1 g de calceína com 100 g de cloreto de sódio.
Utilizar 0,010 g desta mistura. O indicador vira de verde a laranja. Deve titular-se até à
obtenção de um laranja isento de reflexos verdes.

4.5. Indicador de ácido calconcarbónico

Dissolver 0,40 g de ácido calconcarbónico em 100 ml de metanol. Esta solução só se conserva
durante cerca de 4 semanas. Utilizar três gotas desta solução. O indicador vira de vermelho a
azul. Deve titular-se até à obtenção de um azul isento de reflexos vermelhos.

4.6. Indicador de negro de eriocromo T

Dissolver 0,30 g de negro de eriocromo T numa mistura de 25 ml de propanol-1 e de 15 ml de
trietanolamina. Esta solução só se conserva durante cerca de 4 semanas. Utilizar três gotas
desta solução. Este indicador vira de vermelho a azul e deve titular-se até obter um azul isento
de reflexos vermelhos. A viragem só se dá na presença de magnésio. Se necessário, adicionar
1 ml da solução-padrão (4.1).

Na presença simultânea de cálcio e de magnésio, o EDTA complexa primeiro o cálcio e
depois o magnésio. Neste caso, estes dois elementos são determinados paralelamente.

4.7. Solução de cianeto de potássio

Solução aquosa de KCN a 2 %. (Não pipetar com a boca e ver ponto 10.7).

4.8. Solução de hidróxido de potássio e de cianeto de potássio

Dissolver 280 g de KOH e 66 g de KCN em água, levar o volume a 1 litro e homogeneizar.
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4.9. Solução tampão de pH 10,5

Num balão graduado de 500 ml, dissolver 33 g de cloreto de amónio em 200 ml de água,
juntar 250 ml de hidróxido de amónio (d20 = 0,91 g/ml), perfazer o volume com água e
homogeneizar. Controlar regularmente o pH desta solução.

4.10. Ácido clorídrico diluído: 1 volume de ácido clorídrico (d20= 1,18 g/ml) com 1
volume de água.

4.11. Solução de ácido clorídrico aproximadamente 0,5 mol/l

4.12. Solução de ácido clorídrico aproximadamente 1 mol/l

4.13. Solução de hidróxido de sódio 5 mol/l

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1. Agitador magnético ou mecânico

5.2. Medidor de pH

6. ENSAIO DE CONTROLO

Efectuar uma determinação sobre alíquotas das soluções (4.1 e 4.3) de forma a ter uma
relação Ca/Mg aproximadamente igual à da solução a analisar. Para este efeito, tomar (a) ml
da solução-padrão de Ca (4.3) e (b-a) ml da solução-padrão de Mg (4.1.). (a) e (b) são os
mililitros da solução de EDTA utilizados nas duas titulações efectuadas na solução a analisar.
Esta maneira de proceder só é correcta se as soluções de EDTA, de cálcio e de magnésio
forem exactamente equivalentes. Caso contrário, é necessário efectuar correcções.

7. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

Ver métodos 8.1 e 8.3.

8. DETERMINAÇÃO

8.1. Partes alíquotas a colher

A parte alíquota conterá, tanto quanto possível, entre 9 e 18 mg de magnésio (= 15 a 30 mg de
MgO).

8.2. Titulação em presença de negro de eriocromo T

Tomar com uma pipeta uma parte alíquota (8.1) da solução a analisar e introduzi-la num copo
de 400 ml. Neutralizar o ácido em excesso com a solução de hidróxido de sódio 5 mol/l (4.12)
utilizando o medidor de pH. Diluir com água até cerca de 100 ml. Adicionar 5 ml da
solução-tampão (4.9). O pH medido no medidor deve ser 10,5 ± 0,1. Adicionar 2 ml da
solução de cianeto de potássio (4.7) e 3 gotas de indicador negro de eriocromo T (4.6). Titular
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com a solução de EDTA (4.2). Agitar suavemente com o agitador (5.1) (ver os pontos 10.2,
10.3, 10.4). Seja "b" o número de ml de solução de EDTA 0,05 mol/l .

8.3. Titulação na presença de calceína ou de ácido calconcarbónico

Tomar com uma pipeta uma parte alíquota da solução a analisar igual à empregada para a
titulação anterior e introduzi-la num copo de 400 ml. Neutralizar o ácido em excesso com a
solução de hidróxido de sódio 5 mol/l (4.13) utilizando o medidor de pH. Diluir com água até
cerca de 100 ml. Adicionar 10 ml de solução de KOH/KCN (4.8) e o indicador (4.4 ou 4.5).
Agitando suavemente com o agitador (5.1), titular a solução de EDTA (4.2) (ver os pontos
10.2, 10.3, 10.4). Seja "a" o número de ml de solução de EDTA 0,05 mol/l.

9. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Para os adubos CE que se inserem no âmbito de aplicação do método (5 g de adubo em
500 ml de extracto), o teor do adubo em percentagem é igual a:

MgO ( %) no adubo =
M

T)ab( ×−

Mg ( %) no adubo =
M

'T)ab( ×−

em que:

a = número de ml de solução de EDTA 0,05 mol/l utilizados para a titulação na presença de
calceína ou de ácido calconcarbónico,

b = número de ml da solução de EDTA 0,05 mol/l utilizados para a titulação na presença de
negro de eriocromo T,

M = massa de amostra presente na parte alíquota colhida (em g),

T = 0,2016 × mol/l da solução de EDTA/0,05 (ver 4.2),

T' = 0,1216 × mol/l da solução de EDTA/0,05 (ver 4.2)
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10. OBSERVAÇÕES

10.1. A relação estequiométrica EDTA-metal nas análises complexométricas é sempre de
1:1, seja qual for a valência do metal e ainda que o EDTA seja quadrivalente. A
solução de titulação de EDTA e as soluções-padrão serão, portanto, molares e não
normais

10.2. Os indicadores complexométricos são muitas vezes sensíveis à acção do ar. A
solução pode tornar-se mais clara durante a titulação. É preciso adicionar então uma
ou duas gotas de indicador. É sobretudo o caso para o negro de eriocromo e também
para o ácido calconcarbónico

10.3. Os complexos metal-indicador são muitas vezes relativamente estáveis e a viragem
pode ser demorada. As últimas gotas de EDTA devem, portanto, ser adicionadas
lentamente e deve-se assegurar que não se exceda a viragem, adicionando uma gota
da solução de magnésio 0,05 mol/l (4.1) ou de cálcio (4.3). Este é o caso, em
especial, do complexo eriocromo-magnésio

10.4. A viragem do indicador não deve ser observada verticalmente, mas horizontalmente
através da solução, e o copo deve ser colocado sobre um fundo branco numa posição
favorável em relação à luz. A viragem observa-se também facilmente colocando o
copo sobre um vidro fosco, iluminado moderadamente por baixo (lâmpada de 25 W)

10.5. A execução desta análise exige uma certa experiência. A tarefa envolverá, inter alia,
as viragens das soluções-padrão 4.1 e 4.3. Aconselha-se que as determinações sejam
efectuadas pelo mesmo químico do laboratório

10.6. O emprego de uma solução de EDTA de título garantido (Titrisol, Normex, por
exemplo) pode simplificar o controlo da equivalência das soluções-padrão 4.1, 4.2 e
4.3

10.7. As soluções que contenham cianeto de potássio não devem ser vazadas nos esgotos
sem se ter transformado previamente o cianeto em composto não nocivo, por
exemplo, por oxidação pelo hipoclorito de sódio após alcalinização
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MÉTODO 8.9
DETERMINAÇÃO DOS SULFATOS

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece o método de determinação do enxofre presente sob a forma
de sulfato nos extractos de adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente método aplica-se à determinação dos sulfatos presentes nas extracções efectuadas
segundo os métodos 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4.

3. RESUMO DO PROCESSO

Determinação gravimétrica sob a forma de sulfato de bário.

4. REAGENTES

4.1. Ácido clorídrico diluído

1 volume de ácido clorídrico (d20 = 1,18 g/ml) com 1 volume de água.

4.2. Solução de cloreto de bário BaCl22H2O: 122 g/l

4.3. Solução de nitrato de prata: 5 g/l

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1. Cadinhos de porcelana

5.2. Banho-maria

5.3. Estufa de secagem regulada para 105 °C (±±±± 1) °C

5.4. Forno eléctrico regulado para 800 °C (±±±± 50) °C

6. TÉCNICA

6.1. Amostra da solução

Com o auxílio de uma pipeta, tomar de uma das soluções de extracção indicadas no ponto 2,
uma parte alíquota contendo entre 20 a 100 mg de S ou 50 a 250 mg de SO3.

Introduzir esta alíquota num copo de capacidade adequada. Adicionar 20 ml de ácido
clorídrico diluído (4.1). Acrescentar água até perfazer cerca de 300 ml.



12733/2/02 REV 2 ILC/ip 137
ANEXO IV DG C II   PT

6.2. Preparação do precipitado

Levar a solução à ebulição. Adicionar, gota a gota, cerca de 20 ml de solução de cloreto de
bário (4.2) agitando vigorosamente a solução contida no copo. Ferver durante alguns minutos.

Colocar o copo, tapado com um vidro de relógio, em banho-maria fervente (5.2) durante 1
hora. De seguida, deixar repousar a quente (± 60 °C) até que o licor sobrenadante fique
límpido. Decantar a solução límpida através de um filtro sem cinzas de filtração lenta. Lavar o
precipitado várias vezes com água quente. Continuar a lavagem do precipitado no filtro até à
eliminação dos cloretos. Isto pode ser verificado com a solução de nitrato de prata (4.3).

6.3. Incineração e pesagem do precipitado

Introduzir o filtro de papel com o precipitado num cadinho de porcelana (5.1), previamente
tarado com uma aproximação de 0,1 mg. Secar na estufa (5.3) e calcinar meia hora a cerca de
800 °C (5.4). Deixar arrefecer num exsicador e pesar com a precisão de 0,1 mg.

7. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

1 mg de sulfato de bário corresponde a 0,137 mg de S ou a 0,343 mg de SO3.

A percentagem de S contida no adubo é igual a:

S ( %) = w × 0,0137 × mv
v

2

1

×

SO3 ( %) = S ( %) × 2,5

em que:

w = massa do precipitado de sulfato de bário em mg,

v1 = volume da solução de extracção em ml,

v2 =volume da alíquota em ml,

m = massa da amostra para ensaio em g.
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MÉTODO 8.10
DETERMINAÇÃO DO SÓDIO EXTRAÍDO

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece o método de determinação do sódio nos extractos de
adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente método é aplicável aos adubos CE para os quais o Anexo I prevê a declaração do
sódio.

3. RESUMO DO PROCESSO

Após conveniente diluição do extracto obtido pelos métodos 8.1 e/ou 8.3 determina-se o teor
de sódio da solução por espectrometria de emissão de chama.

4. REAGENTES

4.1. Ácido clorídrico diluído

1 volume de ácido clorídrico pró-análise (d20 = 1,18 g/ml) com 1 volume de água.

4.2. Nitrato de alumínio, Al(NO3)3, 9H2O

4.3. Cloreto de césio, CsCl

4.4. Cloreto de sódio anidro, NaCl

4.5. Solução de cloreto de césio e de nitrato de alumínio

Num balão graduado de 1000 ml, dissolver em água 50 g de cloreto de césio (4.3) e 250 g de
nitrato de alumínio (4.2). Perfazer o volume com água e homogeneizar.

4.6. Solução-padrão de sódio com 1 mg/ml de Na

Num balão graduado de 1000 ml dissolver em água 2,542 g de cloreto de sódio (4.4).
Adicionar 10 ml de ácido clorídrico (4.1). Perfazer o volume com água e homogeneizar.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Espectrómetro equipado para a emissão de chama, regulado para uma radiação de 589,3 nm.
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6. SOLUÇÕES DE CALIBRAÇÃO

6.1. Introduzir 10 ml de solução-padrão (4.6) num balão graduado de 250 ml.
Perfazer o volume e homogeneizar. Concentração da solução: 40 µg/ml de Na

6.2. Colocar 0, 5, 10, 15, 20 e 25 ml da solução intermédia (6.1) em balões graduados
de 100 ml. Adicionar 10 ml da solução (4.5). Perfazer o volume e homogeneizar.
Concentração das soluções: 0, 2, 4, 6, 8, 10 µg/ml de Na

7. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES A DOSEAR

De acordo com o teor de sódio previsível da solução de extracção (5 g de adubo em 500 ml),
obtido segundo o método 8.1 ou 8.3, efectuar as diluições com base no seguinte no quadro:

DILUIÇÃO INTERMÉDIA DILUIÇÃO FINAL

Na2O ( %) Na ( %) Amostra (ml)
(v2)

Diluição a ml
(v3)

Amostra (ml)
(v4)

Diluição a ml
GRAU DE
DILUIÇÃO

3 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 38

2,2 – 3,7

3,7 – 7,4

7,4 – 15

15 - 28

10

10

10

5

50

100

100

100

10

10

5

5

100

100

100

100

50

100

200

400

A diluição intermédia far-se-á com água. Para a diluição final, acrescentar 10 ml da solução
(4.5) no balão graduado de 100 ml.

Para uma amostra de ensaio de 1 g, multiplicar por 5 o volume da diluição final (v4).

8. DETERMINAÇÃO

Preparar o espectrómetro (5.1) para as leituras no comprimento de onda 589,3 nm. Calibrar o
aparelho medindo a resposta das soluções de calibração (6.2). Em seguida, regular a
sensibilidade do aparelho de modo a utilizar completamente a sua escala quando for utilizada
a solução de calibração mais concentrada. Medir em seguida a resposta da solução da amostra
a analisar (7). Repetir 3 vezes esta operação.

9. CÁLCULO DOS RESULTADOS

Determinar a curva de calibração, colocando no eixo das ordenadas as médias das respostas
para cada uma das soluções de calibração e no eixo das abcissas as concentrações
correspondentes expressas em µg por ml. A partir desta curva, determinar a concentração de
sódio na solução de ensaio. Calcular a quantidade de sódio a partir das soluções-padrão, tendo
em conta os níveis de diluição. Exprimir os resultados em termos de percentagem da amostra.

O percentagem de sódio (Na) contida no adubo é igual a:

Na ( %) = 
mv

v
v
vx

2

2

1

4

3 10.
−
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Na2O ( %) = Na ( %) × 1,348

em que:

x = concentração da solução introduzida no espectrómetro em µg/ml,

v1 = volume da solução de extracção em ml,

v2 = volume da alíquota para a diluição intermédia em ml,

v3 = volume da diluição intermédia em ml,

v4 = volume da alíquota em ml para a diluição final (para 100 ml),

m = massa da amostra para ensaio em g.
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MÉTODOS 9
MICRONUTRIENTES EM CONCENTRAÇÕES

INFERIORES OU IGUAIS A 10 %

MÉTODO 9.1
EXTRACÇÃO DOS MICRONUTRIENTES TOTAIS

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece o método de extracção dos seguintes micronutrientes: boro
total, cobalto total, cobre total, ferro total, manganês total, molibdénio total e zinco total. O
objectivo é proceder a um mínimo de extracções, por forma a utilizar tanto quanto possível o
mesmo extracto na determinação do teor total de cada um dos micronutrientes enumerados.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A técnica descrita é aplicável aos adubos CE abrangidos pelo Anexo I E que contenham um
ou mais dos seguintes micronutrientes: boro, cobalto, cobre, ferro, manganês, molibdénio e
zinco. Aplica-se na determinação de cada micronutriente cujo teor declarado é inferior ou
igual a 10 %.

3. RESUMO DO PROCESSO

Dissolução em ácido clorídrico diluído em ebulição.

N o ta

A extracção é empírica e poderá não ser quantitativa, dependendo do produto e dos outros
componentes do adubo. Em particular, no caso de alguns óxidos de manganês, a quantidade
extraída pode ser bastante inferior à quantidade total de manganês do produto. Cabe aos
fabricantes dos adubos providenciar para que o teor declarado corresponda de facto à
quantidade extraída nas condições previstas no método.

4. REAGENTES

4.1. Solução diluída de ácido clorídrico (HCl), aproximadamente 6 mol/l

Misturar 1 volume de ácido clorídrico (d20 = 1,18 g/ml) com 1 volume de água.

4.2. Solução concentrada de hidróxido de amónio (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml).

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Placa de aquecimento eléctrica com regulação de temperatura.
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N o ta

No caso de estar prevista a determinação do teor de boro no extracto, não utilizar material de
vidro borossilicatado. Recomenda-se a utilização de material de teflon ou de sílica, visto que
o método implica ebulição. Caso se utilizem detergentes com boratos na lavagem do material
de vidro, este deve ser cuidadosamente passado por água.

6. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Ver método 1.

7. TÉCNICA

7.1. Amostra para análise

Tomar uma quantidade de adubo de peso compreendido entre 2 e 10 g, de acordo com o teor
declarado do elemento no produto. O quadro seguinte deve ser utilizado para se obter uma
solução final que, após diluição conveniente, se situe no intervalo de medida de cada método.
As amostras devem ser pesadas com a precisão de 1 mg.

Teor declarado do micronutriente no adubo ( %) < 0,01 0,01 - < 5 ≥ 5-10

Massa da amostra para análise (g) 10 5 2

Massa do elemento na amostra (mg) 1 0,5-250 100-200

Volume do extracto V (ml) 250 500 500

Concentração do elemento no extracto (mg/l) 4 1-500 200-400

Colocar a amostra num copo de 250 ml.

7.2. Preparação da solução

Caso seja necessário, humedecer a amostra com um pouco de água, juntar, em pequenas
quantidades e com precaução, um volume de ácido clorídrico diluído (4.1) determinado com
base na proporção de 10 ml por grama de adubo e, em seguida, acrescentar cerca de 50 ml de
água. Tapar o copo com um vidro de relógio e homogeneizar. Colocar o copo numa placa de
aquecimento e levar o conteúdo a ebulição durante 30 minutos. Deixar arrefecer, agitando de
vez em quando. Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 250 ou 500 ml
(ver quadro). Completar o volume com água e homogeneizar. Filtrar através de um filtro seco
para um recipiente seco. Rejeitar a primeira porção. O extracto deve ficar perfeitamente
límpido.

É aconselhável proceder à determinação o mais rapidamente possível, utilizando partes
alíquotas do filtrado límpido. Caso contrário, tapar o recipiente.

O b s er v a ç ão

Extractos em que se deve determinar o boro: levar a um pH entre 4 e 6 com hidróxido de
amónio concentrado (4.2).
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8. DETERMINAÇÃO

A determinação dos micronutrientes é feita individualmente nas partes alíquotas indicadas nos
métodos específicos para cada micronutriente.

Se necessário, eliminar os agentes quelatantes ou complexantes orgânicos numa parte alíquota
do extracto, de acordo com o método 9.3. Nas determinações por espectrometria de absorção
atómica, esta eliminação pode não ser necessária.
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MÉTODO 9.2
EXTRACÇÃO DOS MICRONUTRIENTES SOLÚVEIS EM ÁGUA

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece o método de extracção das formas solúveis em água dos
seguintes micronutrientes: boro, cobalto, cobre, ferro, manganês, molibdénio e zinco. O
objectivo é proceder a um mínimo de extracções, procurando utilizar tanto quanto possível o
mesmo extracto na determinação do teor de cada um dos micronutrientes enumerados.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A técnica descrita é aplicável aos adubos CE abrangidos pelo Anexo I contendo um ou mais
dos seguintes micronutrientes: boro, cobalto, cobre, ferro, manganês, molibdénio e zinco.
Aplica-se na determinação de cada micronutriente cujo teor declarado é inferior ou igual a
10 %.

3. RESUMO DO PROCESSO

Os micronutrientes são extraídos por agitação do adubo em água à temperatura de 20 °C ±
2 °C.

N o ta

A extracção é empírica e poderá ser ou não quantitativa.

4. REAGENTES

4.1. Solução diluída de ácido clorídrico (HCl), aproximadamente 6 mol/l

Misturar 1 volume de ácido clorídrico (d20 = 1,18 g/ml) com 1 volume de água.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1. Agitador rotativo, regulado para cerca de 35 a 40 rotações por minuto

5.2. Medidor de pH

N o ta

No caso de estar prevista a determinação do teor de boro do extracto, não utilizar material de
vidro borossilicatado. Recomenda-se a utilização de material de teflon ou de sílica. Caso se
utilizem detergentes com boratos na lavagem do material de vidro, este deve ser
cuidadosamente passado por água.
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6. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Ver método 1.

7. TÉCNICA

7.1. Amostra para análise

Tomar uma quantidade de adubo com peso compreendido entre 2 e 10 g, de acordo com o
teor declarado do elemento no produto. O quadro seguinte deve ser utilizado para se obter
uma solução final que, após diluição conveniente, se situe no intervalo de medida de cada
método. As amostras devem ser pesadas com a precisão de 1 mg.

Teor declarado do micronutriente no adubo ( %) < 0,01 0,01 - < 5 ≥ 5-10

Massa da amostra para análise (g) 10 5 2

Massa do elemento na amostra (mg) 1 0,5 – 250 100-200

Volume do extracto V (ml) 250 500 500

Concentração do elemento no extracto (mg/l) 4 1-500 200-400

Coloca-se a amostra num balão de 250 ml ou de 500 ml (de acordo com o quadro).

7.2. Preparação da solução

Caso se utilize um balão de 250 ml, adicionar cerca de 200 ml de água; caso se utilize um
balão de 500 ml, adicionar cerca de 400 ml de água.

Rolhar bem o balão. Agitar vigorosamente à mão para dispersar bem o produto e, em seguida,
colocar o balão no agitador. Deixar o aparelho a agitar durante 30 minutos.

Completar o volume com água e homogeneizar.

7.3. Preparação da solução para ensaio

Filtrar imediatamente para um balão limpo e seco. Rolhar o balão. Efectuar a determinação
imediatamente após a filtração.

N o ta

Se o filtrado turvar progressivamente, proceder a nova extracção, de acordo com os pontos
7.1 e 7.2, num balão de volume Ve. Filtrar para um balão calibrado de volume W, seco, no
qual se introduzem previamente 5,00 ml de ácido clorídrico diluído (4.1). Interromper a
filtração no preciso momento em que se atinge o traço de referência do balão. Homogeneizar.

Neste caso, o valor do parâmetro V que figura na expressão de cálculo dos resultados será:

V = Ve × W / (W – 5)

É sobre este valor que incidem as diluições que figuram na referida expressão.
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8. DETERMINAÇÃO

A determinação dos micronutrientes é feita individualmente nas partes alíquotas indicadas nos
métodos específicos para cada micronutriente.

Se necessário, eliminam-se os agentes quelatantes ou complexantes orgânicos numa parte
alíquota, de acordo com o método 9.3. Recorda-se que, nas determinações por espectrometria
de absorção atómica, esta eliminação pode não ser necessária.
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MÉTODO 9.3
ELIMINAÇÃO DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS

 PRESENTES NOS EXTRACTOS DE ADUBOS

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece um método de eliminação dos compostos orgânicos
presentes nos extractos de adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A técnica descrita é aplicável aos extractos de amostras de adubos obtidos pelos métodos 9.1
ou 9.2, nos casos em que o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração de
elementos totais e/ou de elementos solúveis em água.

N o ta

Na maior parte dos casos, a presença de uma pequena quantidade de matéria orgânica não
influencia as determinações por espectrometria de absorção atómica.

3. RESUMO DO PROCESSO

Oxidação dos compostos orgânicos presentes numa parte alíquota do extracto com peróxido
de hidrogénio.

4. REAGENTES

4.1. Solução diluída de ácido clorídrico (HCl), aproximadamente 0,5 mol/l

Misturar 1 volume de ácido clorídrico (d20 = 1,18 g/ml) com 20 volumes de água.

4.2. Solução de peróxido de hidrogénio (30 % H2O2, d20 = 1,11 g/ml), isenta de
micronutrientes.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Placa de aquecimento eléctrica com regulação de temperatura.

6. TÉCNICA

Num copo de 100 ml, introduzir 25 ml da solução de extracção obtida pelos métodos 9.1 ou
9.2. No caso do método 9.2, adicionar 5 ml da solução diluída de ácido clorídrico (4.1). Em
seguida, adicionar 5 ml da solução de peróxido de hidrogénio (4.2). Cobrir com um vidro de
relógio. Deixar oxidar à temperatura ambiente durante cerca de uma hora e depois aquecer
lentamente até à ebulição, fervendo durante 30 minutos. Se necessário, adicionar mais 5 ml de
peróxido de hidrogénio depois de a solução ter arrefecido. Eliminar por ebulição o peróxido
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de hidrogénio em excesso. Deixar arrefecer e transferir quantitativamente o conteúdo para um
balão volumétrico de 50 ml, completando em seguida o volume. Se for necessário, filtrar.

Esta diluição deve ser tida em conta na constituição das partes alíquotas e no cálculo das
percentagens de micronutrientes dos produtos.
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MÉTODO 9.4
DETERMINAÇÃO DOS MICRONUTRIENTES EM EXTRACTOS DE

ADUBOS POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO
ATÓMICA(TÉCNICA GERAL)

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece uma técnica geral de determinação dos teores de certos
micronutrientes presentes em extractos de adubos por espectrometria de absorção atómica.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A técnica descrita é aplicável aos extractos de amostras de adubos obtidos pelos métodos 9.1
ou 9.2, nos casos em que o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração de
elementos totais e/ou de elementos solúveis em água.

As adaptações desta técnica a cada um dos micronutrientes são descritas nos métodos
respectivos.

N o ta

Na maior parte dos casos, a presença de uma pequena quantidade de matéria orgânica não
influencia as determinações por espectrometria de absorção atómica.

3. RESUMO DO PROCESSO

Após um eventual tratamento do extracto para reduzir ou eliminar as espécies químicas
interferentes, diluição do extracto por forma a situar a sua concentração na zona de resposta
óptima do espectrómetro, num comprimento de onda ajustado ao micronutriente a determinar.

4. REAGENTES

4.1. Solução diluída de ácido clorídrico (HCl), aproximadamente 6 mol/l

Misturar 1 volume de ácido clorídrico (d20= 1,18 g/ml) com 1 volume de água.

4.2. Solução diluída de ácido clorídrico (HCl), aproximadamente 0,5 mol/l

Misturar 1 volume de ácido clorídrico (d20 = 1,18 g/ml) com 20 volumes de água.

4.3. Soluções de sal de lantânio (10 g de La por litro)

Este reagente é utilizado nas determinações do cobalto, do ferro, do manganês e do zinco.
Pode ser preparado das seguintes formas:

a) Dissolvendo óxido de lantânio em ácido clorídrico (4.1): num balão volumétrico de 1
l, preparar uma suspensão de 11,73 g de óxido de lantânio (La2O3) em 150 ml de
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água e adicionar depois 120 ml de ácido clorídrico 6 mol/l (4.1). Deixar dissolver e
completar a 1 litro com água. Homogeneizar. A concentração desta solução é
aproximadamente 0,5 mol/l em ácido clorídrico

b) ou utilizando soluções de cloreto de lantânio, sulfato de lantânio ou nitrato de
lantânio: dissolvem-se 26,7 g de cloreto de lantânio hepta-hidratado (LaCl3 7H2O) ou
31,2 g de nitrato de lantânio hexa-hidratado [La(NO3)3 6H2O] ou 26,2 g de sulfato de
lantânio nona-hidratado [La2(SO4)3 9H2O] em 150 ml de água e adicionam-se 85 ml
de ácido clorídrico 6 mol/l (4.1). Deixar dissolver totalmente e completar o volume a
1 litro com água. Homogeneizar. A concentração desta solução é aproximadamente
0,5 mol/l em ácido clorídrico.

4.4. Soluções de calibração

Para a sua preparação, ver o método específico de cada micronutriente.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Espectrómetro de absorção atómica equipado com fontes emissoras da radiação característica
dos micronutrientes a determinar.

O operador deve seguir as instruções do fabricante do aparelho e estar familiarizado com o
seu funcionamento. O aparelho deve permitir efectuar a correcção de fundo da chama, sempre
que necessário (Co e Zn). Os gases utilizados serão ar e acetileno.

6. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1. Preparação das soluções de extractos dos micronutrientes a determinar.

Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 9.3.

6.2. Tratamento da solução para ensaio

Diluir uma alíquota do extracto obtido segundo 9.1, 9.2 ou 9.3, com água e/ou ácido
clorídrico (4.1) ou (4.2), de modo a que, na solução final sobre a qual se farão as leituras, se
obtenha uma concentração do elemento a determinar ajustada à gama de concentrações de
calibração utilizada (7.2) e uma concentração de ácido clorídrico de, pelo menos 0,5 mol/l,
não excedendo 2,5 mol/l. Esta operação pode exigir uma ou mais diluições sucessivas.

Transferir uma alíquota da solução final obtida por diluição do extracto para um balão
volumétrico de 100 ml. Seja (a) o seu volume em ml. Para a determinação dos teores de
cobalto, ferro, manganês e zinco, adicionam-se 10 ml da solução do sal de lantânio (4.3).
Completar o volume com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) e homogeneizar. Será
esta a solução final sobre a qual se farão as leituras. Seja D o factor de diluição.
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7. TÉCNICA

7.1. Preparação da solução em branco

Preparar uma solução em branco, repetindo todo o processo a partir da extracção e suprimindo
unicamente a amostra para ensaio do adubo.

7.2. Preparação das soluções de calibração

A partir da solução de calibração de trabalho, preparada pelo método descrito para cada
micronutriente, preparar, em balões volumétricos de 100 ml, uma série de, pelo menos, 5
soluções de calibração de concentração crescente que correspondam à zona de resposta
óptima do aparelho. Se necessário, ajustar as concentrações de ácido clorídrico por forma a
aproximá-las o mais possível da concentração da solução para ensaio diluída (6.2). Para a
determinação dos teores de cobalto, ferro, manganês e zinco, adicionar 10 ml da mesma
solução de um sal de lantânio (4.3) utilizada em (6.2). Completar o volume com solução de
ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) e homogeneizar.

7.3. Determinação

Preparar o espectrómetro (5) para as leituras e ajusta-se o comprimento de onda ao valor
indicado no método relativo ao micronutriente a determinar.

Pulverizar sucessivamente as soluções de calibração (7.2), a solução para ensaio (6.2) e a
solução em branco (7.1), lavando cuidadosamente o dispositivo com água destilada entre as
pulverizações; pulverizar cada solução três vezes e registar todos os resultados obtidos.

Traçar a curva de calibração, pondo em ordenadas o valor médio das leituras no
espectrómetro para cada solução de calibração (7.2) e em abcissas as concentrações
correspondentes do elemento a determinar, expressas em µg/ml.

A partir desta curva, determinar as concentrações do micronutriente na solução para ensaio
(6.2), xs, e na solução em branco (7.1), xb, expressas em µg/ml.

8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

A percentagem do micronutriente (E) contida no adubo é dada por:

E ( %) = [(xs – xb) × V × D] / (M × 104)

Se o método 9.3 tiver sido utilizado, será:

E ( %) = [(xs – xb) × V × 2D] / (M × 104)

em que:

E é a quantidade do micronutriente determinado, expressa em percentagem do adubo;

xs é a concentração da solução para ensaio (6.2), em µg/ml;

xb é a concentração da solução em branco (7.1), em µg/ml;
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V é o volume do extracto obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml;

D é o factor correspondente à diluição efectuada no ponto 6.2;

M é a massa da amostra para ensaio recolhida pelos métodos 9.1 ou 9.2, em g.

Cálculo do factor de diluição D:

Se (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) e (a) forem as partes alíquotas e (v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) e (100)
forem os volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor de diluição, D, será:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . × . × (vi/ai) × (100/a)
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MÉTODO 9.5
DETERMINAÇÃO DO BORO EM EXTRACTOS DE ADUBOS

POR ESPECTROMETRIA COM A AZOMETINA-H

1. OBJECTIVO

O presente documento descreve um método de determinação do boro em extractos de adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente método é aplicável aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos
9.1 e 9.2, relativamente aos quais o Anexo I do presente regulamento prevê a declaração do
boro total e/ou do boro solúvel em água.

3. RESUMO DO PROCESSO

Numa solução de azometina-H, o ião borato forma um complexo amarelo cuja concentração é
determinada por espectrometria de absorção molecular a 410 nm. Os iões eventualmente
interferentes são mascarados com EDTA.

4. REAGENTES

4.1. Solução-tampão de EDTA

Introduzir num balão volumétrico de 500 ml, já contendo 300 ml de água:

– 75 g de acetato de amónio (NH4OOCCH3);

– 10 g do sal dissódico do ácido etilenodiaminotetracético (Na2EDTA);

– 40 ml de ácido acético (CH3COOH d20 = 1,05 g/ml).

Completar o volume com água e homogeneizar. O pH da solução, determinado com um
eléctrodo de vidro, deve ser 4,8 + 0,1.

4.2. Solução de azometina-H

Introduzir, num balão volumétrico de 200 ml:

– 10 ml da solução tampão (4.1);

– 400 mg de azometina-H (C17H12NaO8S2);

– 2 g de ácido ascórbico (C6H8O6).

Perfazer o volume e homogeneizar. Não se preparam grandes quantidades deste reagente que
só se mantém estável apenas durante alguns dias.
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4.3. Soluções de calibração de boro

4.3.1. Solução-mãe de boro (100 µg/ml)

Num balão volumétrico de 1000 ml, dissolver em água 0,5719 g de ácido bórico (H2BO3).
Completar o volume com água e homogeneizar. Transferir a solução para um frasco de
plástico e conservar no frigorífico.

4.3.2. Solução de trabalho de boro (10 µg/ml)

Transferir 50 ml da solução-mãe (4.3.1) para um balão volumétrico de 500 ml. Completar o
volume com água e homogeneizar.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Espectrómetro de absorção molecular com células de percurso óptico de 10 mm, regulado
para um comprimento de onda de 410 nm.

6. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1. Preparação da solução de boro

Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 9.3.

6.2. Preparação da solução para ensaio

Diluir uma alíquota do extracto (6.1), de modo a obter uma concentração de boro tal como
especificado em 7.2. Poderão ser necessárias duas diluições sucessivas. Seja D o factor de
diluição.

6.3. Preparação da solução correctora

Se a solução para ensaio (6.2) for corada, prepararr a correspondente solução correctora. Para
o efeito, introduzir, num balão de plástico, 5 ml da solução para ensaio (6.2), 5 ml da solução-
tampão de EDTA (4.1), 5 ml de água e homogeneizar.

7. TÉCNICA

7.1. Preparação da solução em branco

Preparar uma solução em branco, repetindo todo o processo a partir da extracção e suprimindo
unicamente a amostra para ensaio do adubo.

7.2. Preparação das soluções de calibração

Numa série de balões volumétricos de 100 ml, introduzir 0, 5, 10, 15, 20 e 25 ml da solução
de trabalho (4.3.3). Completar o volume com água a 100 ml e homogeneizar. Estas soluções
contêm boro em concentrações que vão de 0 a 2,5 µg/ml.
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7.3. Desenvolvimento da cor

Numa série de balões de plástico, introduzir 5 ml das soluções de calibração (7.2), das
soluções para ensaio (6.2) e da solução em branco (7.1). Adicionar5 ml da solução-tampão de
EDTA (4.1). Adicionar 5 ml da solução de azometina-H (4.2).

Homogeneizar e aguardar o desenvolvimento da coloração na obscuridade, durante duas horas
e meia a três horas.

7.4. Determinação

Medir as absorvâncias das soluções obtidas em 7.3 e, se for caso disso, da solução correctora
(6.3) no comprimento de onda de 410 nm, utilizando água como referência. Lavar as células
com água antes de proceder à leitura da solução seguinte.

8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Traçar a curva de calibração, pondo em abcissas as concentrações das soluções de calibração
(7.2) e em ordenadas as leituras espectrométricas das absorvâncias (7.4) correspondentes.

A partir da curva de calibração, determinar a concentração de boro da solução em branco
(7.1), a concentração de boro da solução para ensaio (6.2) e, se esta for corada, a concentração
corrigida da solução para ensaio. Para calcular esta última concentração, subtrair o valor da
absorvância da solução correctora (6.3) ao valor da absorvância da solução para ensaio (6.2) e
determinar a concentração corrigida da solução para ensaio. Registar a concentração da
solução para ensaio (6.2), com ou sem correcção, (xs) e a concentração da solução em branco
(xb).

A percentagem de boro contida no adubo é dada por:

B % = [(xs – xb) × V × D] / (M × 104)

Se o método 9.3 for utilizado, será:

B % = [(xs – xb) × V × 2D] / (M × 104)

em que:

B é a quantidade de boro no adubo expressa em percentagem;

xs é a concentração (µg/ml) da solução para ensaio (6.2), com ou sem correcção;

xb é a concentração (µg/ml) do ensaio em branco (7.1);

V é o volume do extracto obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml;

D é o factor correspondente à diluição efectuada no ponto 6.2;

M é a massa da amostra para ensaio recolhida pelos métodos 9.1 ou 9.2, em g.
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Cálculo do factor de diluição D: se (a1) e (a2) forem as partes alíquotas sucessivas e (v1) e
(v2) forem os volumes das respectivas diluições, o factor de diluição D é:

D = (v1/a1) × (v2/a2)
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MÉTODO 9.6
DETERMINAÇÃO DO COBALTO EM EXTRACTOS DE ADUBOS

POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÓMICA

1. OBJECTIVO

O presente documento descreve um método de determinação do cobalto em extractos de
adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente método é aplicável aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos
9.1 e 9.2, relativamente aos quais o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração do
cobalto total e/ou do cobalto solúvel em água.

3. RESUMO DO PROCESSO

Após tratamento e diluição adequados dos extractos, determinação do teor de cobalto por
espectrometria de absorção atómica.

4. REAGENTES

4.1. Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 6 mol/l

Ver ponto 4.1 do método 9.4.

4.2. Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 0,5 mol/l

Ver ponto 4.2 do método 9.4.

4.3. Soluções de sal de lantânio (10 g de La por litro)

Ver ponto 4.3 do método 9.4.

4.4. Soluções de calibração de cobalto

4.4.1. Solução-mãe de cobalto (1000 µg/ml)

Num copo de 250 ml, colocar 1 g de cobalto, pesado com uma aproximação de 0,1 mg,
adicionar 25 ml de ácido clorídrico 6 mol/l (4.1) e aquecer numa placa de aquecimento até
dissolução completa do cobalto. Deixar arrefecer e transferir a solução para um balão
volumétrico de 1000 ml. Completar o volume com água e homogeneizar.

4.4.2. Solução de trabalho de cobalto (100 µg/ml)

Introduzir 10 ml da solução-mãe (4.4.1) num balão volumétrico de 100 ml. Completar o
volume com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) e homogeneizar.
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5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Espectrómetro de absorção atómica: ver ponto 5 do método 9.4. O aparelho deve estar
equipado com uma fonte emissora das riscas espectrais características do cobalto (240,7 nm).
O aparelho deverá permitir efectuar uma correcção de fundo.

6. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1. Solução de extracto de cobalto

Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 9.3.

6.2. Preparação da solução para ensaio

Ver ponto 6.2 do método 9.4. A solução para ensaio deve conter 10 % (v/v) de uma solução
de sal de lantânio (4.3).

7. TÉCNICA

7.1. Preparação da solução em branco

Ver ponto 7.1 do método 9.4. A solução em branco deve conter 10 % (v/v) da solução de sal
de lantânio utilizada em 6.2.

7.2. Preparação das soluções de calibração

Ver ponto 7.2 do método 9.4.

Para obter um intervalo óptimo para as determinações, compreendido entre 0 e 5 µg/ml de
cobalto, introduzir, numa série de balões volumétricos de 100 ml, respectivamente, 0, 0,5, 1,
2, 3, 4 e 5 ml da solução de trabalho (4.4.2). Se necessário, ajustar a concentração de ácido
clorídrico por forma a aproximá-la o mais possível da concentração da solução para ensaio.
Adicionar a cada balão 10 ml da solução de sal de lantânio utilizada em 6.2. Perfazer os
volumes a 100 ml com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) e homogeneizar. Estas
soluções contêm, respectivamente, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 µg/ml de cobalto.

7.3. Determinação

Ver ponto 7.3 do método 9.4. Preparar o espectrómetro (5) para leituras no comprimento de
onda de 240,7 nm.

8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Ver ponto 8 do método 9.4.

A percentagem de cobalto contida no adubo é dada por:

Co % = [xs – xb) × V × D] / (M × 104)

Se o método 9.3 for utilizado, será:
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Co % = [xs – xb) × V × 2D] / (M × 104)

em que:

Co é a quantidade de cobalto do adubo, expressa em percentagem;

xs é a concentração da solução para ensaio (6.2), em µg/ml;

xb é a concentração da solução em branco (7.1), em µg/ml;

V é o volume do extracto obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml;

D é o factor correspondente à diluição efectuada no ponto 6.2;

M é a massa da amostra para ensaio recolhida pelos métodos 9.1 ou 9.2, em g.

Cálculo do factor de diluição D: Se (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) e (a) forem as partes alíquotas e
(v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) e (100) forem os volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor
de diluição, D, será:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)
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MÉTODO 9.7
DETERMINAÇÃO DO COBRE EM EXTRACTOS DE ADUBOS

POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÓMICA

1. OBJECTIVO

O presente documento descreve um método de determinação do cobre em extractos de
adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente método é aplicável aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos
9.1 e 9.2, relativamente aos quais o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração do
cobre total e/ou do cobre solúvel em água.

3. RESUMO DO PROCESSO

Após tratamento e diluição adequada dos extractos, determinação do teor de cobre por
espectrometria de absorção atómica.

4. REAGENTES

4.1. Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 6 mol/l

Ver ponto 4.1 do método 9.4.

4.2. Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 0,5 mol/l

Ver ponto 4.2 do método 9.4.

4.3. Solução de peróxido de hidrogénio (30 % de H2O2, d20 = 1,11 g/ml), isenta de
micronutrientes.

4.4. Soluções de calibração de cobre

4.4.1. Solução-mãe de cobre (1000 µg/ml)

Para um copo de 250 ml pesar, com uma aproximação de 0,1 mg, 1 g de cobre, juntar 25 ml
de ácido clorídrico 6 mol/l (4.1) e 5 ml da solução de peróxido de hidrogénio (4.3). Aquecer
em placa eléctrica até dissolução completa do cobre. Transferir quantitativamente a solução
para um balão volumétrico de 1000 ml. Completar o volume com água e homogeneizar.

4.4.2. Solução de trabalho de cobre (100 µg/ml)

Introduzir 20 ml da solução-mãe (4.4.1) num balão volumétrico de 200 ml. Completar o
volume com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) e homogeneizar.
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5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Espectrómetro de absorção atómica: ver ponto 5 do método 9.4. O aparelho deve estar
equipado com uma fonte emissora das riscas espectrais características do cobre (324,8 nm).

6. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1. Solução de extracto de cobre

Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 9.3.

6.2. Preparação da solução para ensaio

Ver ponto 6.2 do método 9.4.

7. TÉCNICA

7.1. Preparação da solução em branco

Ver ponto 7.1 do método 9.4.

7.2. Preparação das soluções de calibração

Ver ponto 7.2 do método 9.4.

Para obter um intervalo óptimo para as determinações, compreendido entre 0 e 5 µg/ml de
cobre, introduzir, numa série de balões volumétricos de 100 ml, respectivamente, 0, 0,5, 1, 2,
3, 4 e 5 ml da solução de trabalho (4.4.2). Se for caso disso, ajustam-se as concentrações de
ácido clorídrico, aproximando-as tanto quanto possível da concentração desse ácido na
solução para ensaio (6.2). Perfazer os volumes a 100 ml com solução de ácido clorídrico
0,5 mol/l (4.2) e homogeneizar. Estas soluções contêm, respectivamente, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5
µg/ml de cobre.

7.3. Determinação

Ver ponto 7.3 do método 9.4. Preparar o espectrómetro (5) para leituras no comprimento de
onda de 324,8 nm.

8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Ver ponto 8 do método 9.4.

A percentagem de cobre contida no adubo é dada por:

Cu % = [xs – xb) × V × D] / (M × 104)

Se o método 9.3 for utilizado, será:

Cu % = [xs – xb) × V × 2D] / (M × 104)
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em que:

Cu é a quantidade de cobre do adubo, expressa em percentagem;

xs é a concentração da solução para ensaio (6.2), em µg/ml;

xb é a concentração da solução em branco (7.1), em µg/ml;

V é o volume do extracto obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml;

D é o factor correspondente à diluição efectuada no ponto 6.2;

M é a massa da amostra para ensaio recolhida pelos métodos 9.1 ou 9.2, em g.

Cálculo do factor de diluição D: Se (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) e (a) forem as partes alíquotas e
(v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) e (100) forem os volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor
de diluição, D, será:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)
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MÉTODO 9.8
DETERMINAÇÃO DO FERRO EM EXTRACTOS DE ADUBOS

POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÓMICA

1. OBJECTIVO

O presente documento descreve um método de determinação do ferro em extractos de adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente método é aplicável aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos
9.1 e 9.2, relativamente aos quais o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração do
ferro total e/ou do ferro solúvel em água.

3. RESUMO DO PROCESSO

Após tratamento e diluição adequados do extracto, determinação do teor de ferro por
espectrometria de absorção atómica.

4. REAGENTES

4.1. Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 6 mol/l

Ver ponto 4.1 do método 9.4.

4.2. Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 0,5 mol/l

Ver ponto 4.2 do método 9.4.

4.3. Solução de peróxido de hidrogénio (30 % H2O2, d20= 1,11 g/ml), isenta de
micronutrientes

4.4. Soluções de sal de lantânio (10 g de La por litro)

Ver ponto 4.3 do método 9.4.

4.5. Soluções de calibração de ferro

4.5.1. Solução-mãe de ferro (1000 µg/ml)

Para um copo de 500 ml pesar, com uma aproximação de 0,1 mg, 1 g de ferro em fio, juntar
200 ml de ácido clorídrico 6 mol/l (4.1) e 15 ml da solução de peróxido de hidrogénio (4.3).
Aquecer numa placa de aquecimento até dissolução completa do ferro. Deixar arrefecer e
transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml. Completar o volume com
água e homogeneizar.
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4.5.2. Solução de trabalho de ferro (100 µg/ml)
Introduzir 20 ml da solução-mãe (4.5.1) num balão volumétrico de 200 ml. Completar o
volume com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) e homogeneizar.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Espectrómetro de absorção atómica: Ver ponto 5 do método 9.4. O aparelho deve estar
equipado com uma fonte emissora das riscas espectrais características do ferro (248,3 nm).

6. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1. Solução de extracto de ferro

Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 9.3.

6.2. Preparação da solução para ensaio

Ver ponto 6.2 do método 9.4. Esta solução deve conter 10 % (v/v) de uma solução de sal de
lantânio.

7. TÉCNICA

7.1. Preparação da solução em branco

Ver ponto 7.1 do método 9.4. A solução em branco deve conter 10 % (v/v) da solução de sal
de lantânio utilizada em 6.2.

7.2. Preparação das soluções de calibração

Ver ponto 7.2 do método 9.4.

Para obter uma gama de concentrações óptima para as determinações, compreendida entre 0 e
10 µg/ml de ferro, transferir para uma série de balões volumétricos de 100 ml,
respectivamente, 0, 2, 4, 6, 8 e 10 ml da solução de trabalho (4.5.2). Se necessário, ajustar a
concentração de ácido clorídrico por forma a aproximá-la o mais possível da concentração da
solução para ensaio. Adicionar 10 ml da solução de sal de lantânio utilizada em 6.2.
Completar o volume com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) e homogeneizar. As
soluções preparadas contêm, respectivamente, 0, 2, 4, 6, 8 e 10 µg/ml de ferro.

7.3. Determinação

Ver ponto 7.3 do método 9.4. Preparar o espectrómetro (5) para leituras no comprimento de
onda de 248,3 nm.

8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Ver ponto 8 do método 9.4.

A percentagem de ferro contida no adubo é dada por:
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Fe % = [xs – xb) × V × D] / (M × 104)

Se o método 9.3 for utilizado, será:

Fe % = [xs – xb) × V × 2D] / (M × 104)

em que:

Fe é a quantidade de ferro do adubo, expressa em percentagem;

xs é a concentração da solução para ensaio (6.2), em µg/ml;

xb é a concentração da solução em branco (7.1), em µg/ml;

V é o volume do extracto obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml;

D é o factor correspondente à diluição efectuada no ponto 6.2;

M é a massa da amostra para ensaio recolhida pelos métodos 9.1 ou 9.2, em g.

Cálculo do factor de diluição D: Se (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) e (a) forem as partes alíquotas e
(v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) e (100) forem os volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor
de diluição, D, será:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)
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MÉTODO 9.9
DETERMINAÇÃO DO MANGANÊS EM EXTRACTOS DE ADUBOS

POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÓMICA

1. OBJECTIVO

O presente documento descreve um método de determinação do manganês em extractos de
adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente método é aplicável aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos
9.1 e 9.2, relativamente aos quais o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração do
manganês total e/ou do manganês solúvel em água.

3. RESUMO DO PROCESSO

Após tratamento e diluição adequada dos extractos, determinação do teor de manganês por
espectrometria de absorção atómica.

4. REAGENTES

4.1. Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 6 mol/l

Ver ponto 4.1 do método 9.4.

4.2. Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 0,5 mol/l

Ver ponto 4.2 do método 9.4.

4.3. Soluções de sal de lantânio (10 g de La por litro)

Ver ponto 4.3 do método 9.4.

4.4. Soluções de calibração de manganês

4.4.1. Solução-mãe de manganês (1000 µg/ml)

Para um copo de 250 ml pesar, com uma aproximação de 0,1 mg, 1 g de manganês, juntar
25 ml de ácido clorídrico 6 mol/l (4.1). Aquecer numa placa de aquecimento até dissolução
completa do manganês. Deixar arrefecer e transferir quantitativamente para um balão
volumétrico de 1000 ml. Completar o volume com água e homogeneizar.

4.4.2. Solução de trabalho de manganês (100 µg/ml)

Num balão volumétrico de 200 ml, diluir 20 ml da solução-mãe (4.4.1) na solução de ácido
clorídrico 0,5 mol/l (4.2). Completar o volume com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2)
e homogeneizar.
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5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Espectrómetro de absorção atómica: Ver ponto 5 do método 9.4. O aparelho deve estar
equipado com uma fonte emissora das riscas espectrais características do manganês
(279,6 nm).

6. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1. Solução de extracto de manganês

Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 9.3.

6.2. Preparação da solução para ensaio

Ver ponto 6.2 do método 9.4. A solução para ensaio deve conter 10 % em volume de solução
de sal de lantânio (4.3).

7. TÉCNICA

7.1. Preparação da solução em branco

Ver ponto 7.1 do método 9.4. A solução do ensaio em branco deve conter 10 % em volume da
solução de sal de lantânio utilizada no ponto 6.2.

7.2. Preparação das soluções de calibração

Ver ponto 7.2 do método 9.4.

Para obter um intervalo óptimo para as determinações, compreendido entre 0 e 5 µg/ml de
manganês, introduzir, numa série de balões volumétricos de 100 ml, respectivamente, 0, 0,5,
1, 2, 3, 4 e 5 ml da solução de trabalho (4.4.2). Se for caso disso, ajusta-se a concentração de
ácido clorídrico, aproximando-a tanto quanto possível da concentração desse ácido na solução
para ensaio. Adicionar a cada balão 10 ml da solução de sal de lantânio utilizada em 6.2.
Perfazer os volumes a 100 ml com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) e homogeneizar.
Estas soluções contêm, respectivamente, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 µg/ml de manganês.

7.3. Determinação

Ver ponto 7.3 do método 9.4. Preparar o espectrómetro (5) para leituras no comprimento de
onda de 279,6 nm.

8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Ver ponto 8 do método 9.4.

A percentagem de manganês contida no adubo é dada por:

Mn % = [xs – xb) × V × D] / (M × 104)

Se o método 9.3 for utilizado, será:
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Mn % = [xs – xb) × V × 2D] / (M × 104)

em que:

Mn é a quantidade de manganês do adubo, expressa em percentagem;

xs é a concentração da solução para ensaio (6.2), em µg/ml;

xb é a concentração da solução em branco (7.1), em µg/ml;

V é o volume do extracto obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml;

D é o factor correspondente à diluição efectuada no ponto 6.2;

M é a massa da amostra para ensaio recolhida pelos métodos 9.1 ou 9.2, em g.

Cálculo do factor de diluição D: Se (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) e (a) forem as partes alíquotas e
(v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) e (100) forem os volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor
de diluição, D, será:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)
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MÉTODO 9.10
DETERMINAÇÃO DO MOLIBDÉNIO EM EXTRACTOS DE ADUBOS

POR ESPECTROMETRIA DE UM COMPLEXO
COM TIOCIANATO DE AMÓNIO

1. OBJECTIVO

O presente documento descreve um método de determinação do molibdénio em extractos de
adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente método é aplicável aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos
9.1 e 9.2, relativamente aos quais o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração do
molibdénio total e/ou do molibdénio solúvel em água.

3. RESUMO DO PROCESSO

Em meio ácido, o molibdénio (V) forma com os iões SCN o complexo [MoO(SCN)5].

Este complexo é extraído com acetato de n-butilo. Os iões interferentes, como o ferro, são
eliminados na fase aquosa. A coloração amarelo-alaranjada é determinada por espectrometria
de absorção molecular a 470 nm.

4. REAGENTES

4.1. Solução diluída de ácido clorídrico (HCl), aproximadamente 6 mol/l

Ver ponto 4.1 do método 9.4.

4.2. Solução de cobre (70 mg/l), em ácido clorídrico 1,5 mol/l

Num balão volumétrico de 1000 ml, dissolver 275 mg de sulfato de cobre (CuSO4 5H2O),
pesado com a precisão de 0,1 mg, em 250 ml da solução de ácido clorídrico 6 mol/l (4.1).
Completar o volume com água e homogeneizar.

4.3. Solução de ácido ascórbico (50 g/l)

Num balão volumétrico de 1000 ml, dissolver em água 50 g de ácido ascórbico (C6H8O6).
Perfazer o volume com água, homogeneizar e manter em frigorífico.

4.4. Acetato de n-butilo

4.5. Solução de tiocianato de amónio, 0,2 mol/l

Num balão volumétrico de 1000 ml, dissolver em água 15,224 g de NH4SCN. Perfazer o
volume com água, homogeneizar e manter num frasco escuro.
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4.6. Solução de cloreto estanoso (50 g/l), em ácido clorídrico 2 mol/l

A solução deve ser perfeitamente límpida, sendo preparada imediatamente antes da sua
utilização. Utiliza-se cloreto estanoso muito puro ou não será possível obter uma solução
límpida.

Para preparar 100 ml de solução, dissolver 5 g de SnCl22H2O em 35 ml da solução de ácido
clorídrico 6 mol/l (4.1). Adicionar 10 ml da solução de cobre (4.2). Completar o volume com
água e homogeneizar.

4.7. Soluções de calibração de molibdénio

4.7.1. Solução-mãe de molibdénio (500 µg/ml)

Num balão volumétrico de 1000 ml, dissolver 0,920 g de molibdato de amónio
[(NH4)6Mo7O24 4H2O] pesado com a precisão de 0,1 mg, em ácido clorídrico 6 mol/l (4.1).
Perfazer o volume com esta solução e homogeneizar.

4.7.2. Solução intermédia de molibdénio (25 µg/ml)

Introduzir 25 ml da solução-mãe (4.7.1) num balão volumétrico de 500 ml. Perfazer o volume
com ácido clorídrico 6 mol/l (4.1) e homogeneizar.

4.7.3. Solução de trabalho de molibdénio (2,5 µg/ml)

Introduzir 10 ml da solução intermédia (4.7.2) num balão volumétrico de 100 ml. Perfazer o
volume com ácido clorídrico 6 mol/l (4.1) e homogeneizar.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1. Espectrómetro de absorção molecular com células de percurso óptico de 20 mm,
regulado para um comprimento de onda de 470 nm

5.2. Ampolas de decantação de 200 ml ou 250 ml

6. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1. Solução de extracto de molibdénio

Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 9.3.

6.2. Preparação da solução para ensaio

Diluir uma alíquota do extracto (6.1) com solução de ácido clorídrico 6 mol/l (4.1), de modo a
obter uma concentração conveniente de molibdénio. Seja D o factor de diluição.

Tomar uma alíquota, (a), da solução de extracto que contenha entre 1 e 12 µg de molibdénio e
transfere-se para a ampola de decantação (5.2). Completar o volume a 50 ml com a solução de
ácido clorídrico 6 mol/l (4.1).
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7. TÉCNICA

7.1. Preparação da solução em branco

Preparar uma solução em branco, repetindo todo o processo a partir da extracção e suprimindo
unicamente a amostra para ensaio do adubo.

7.2. Preparação da série de soluções de calibração

Preparar uma série de, pelo menos, seis soluções de calibração de concentração crescente que
correspondam à zona de resposta óptima do aparelho.

Para o intervalo 0-12,5 µg de molibdénio, introduzir, respectivamente, 0, 1, 2, 3, 4 e 5 ml da
solução de trabalho (4.7.3) nas ampolas de decantação (5.2). Completar o volume a 50 ml
com ácido clorídrico 6 mol/l (4.1). As ampolas contêm, respectivamente, 0, 2,5, 5,0, 7,5, 10 e
12,5 µg de molibdénio.

7.3. Formação e separação do complexo

Introduzir em cada ampola (6.2, 7.1 e 7.2), sucessivamente e pela ordem indicada:

– 10 ml da solução de cobre (4.2)

– 20 ml da solução de ácido ascórbico (4.3).

Homogeneizar e esperar dois a três minutos. A seguir, adicionar:

– 10 ml de acetato de n-butilo (4.4), com uma pipeta de precisão

– 20 ml da solução de tiocianato (4.5).

Agitar durante um minuto, para extrair o complexo na fase orgânica; deixar precipitar; após
separação das duas fases, escoar e rejeitar toda a fase aquosa. A seguir, lavar a fase orgânica
com:

– 10 ml da solução de cloreto estanoso (4.6).

Agitar durante um minuto. Deixar precipitar e rejeitar toda a fase aquosa. Transferir a fase
orgânica para um tubo de ensaio, o que permite fazer coalescer as gotas de água em
suspensão.

7.4. Determinação

Medir as absorvâncias das soluções obtidas segundo o ponto 7.3 no comprimento de onda de
470 nm, utilizando a solução de calibração de molibdénio de 0 µg/ml (7.2) como referência.

8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Traçar a curva de calibração, pondo em abcissas as massas de molibdénio, em µg, de cada
uma das soluções de calibração (7.2), e em ordenadas os valores correspondentes das leituras
das absorvâncias dadas pelo espectrómetro (7.4).
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A partir da curva de calibração, determinar as massas de molibdénio correspondentes à
solução para ensaio (6.2) e à solução em branco (7.1). Essas massas são, respectivamente, xs e
xb.

A percentagem de molibdénio contida no adubo é dada por:

Mo % = [xs – xb) × V/a × D] / (M × 104)

Se o método 9.3 for utilizado, será:

Mn % = [xs – xb) × V/a × 2D] / (M × 104)

em que:

Mo é a quantidade de molibdénio do adubo, expressa em percentagem;

a é o volume da alíquota tomada da última solução de diluição (6.2),

xs é a massa de Mo da solução para ensaio (6.2), em µg/ml;

xb é a massa de Mo da solução em branco (7.1) correspondente ao mesmo volume (a) da
alíquota da solução para ensaio (6.2), em µg;

V é o volume do extracto obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml;

D é o factor correspondente à diluição efectuada no ponto 6.2;

M é a massa da amostra para ensaio recolhida pelos métodos 9.1 ou 9.2, em g.

Cálculo do factor de diluição D: Se (a1) e (a2) forem as partes alíquotas e (v1) e (v2) forem os
volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor de diluição, D, será:

D = (v1/a1) × (v2/a2)
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MÉTODO 9.11
DETERMINAÇÃO DO ZINCO EM EXTRACTOS DE ADUBOS

POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÓMICA

1. OBJECTIVO

O presente documento descreve um método de determinação do zinco em extractos de
adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente método é aplicável aos extractos das amostras de adubos obtidos pelos métodos
9.1 e 9.2, relativamente aos quais o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração do
zinco total e/ou do zinco solúvel em água.

3. RESUMO DO PROCESSO

Após tratamento e diluição adequadas do extracto, determinação do teor de zinco por
espectrometria de absorção atómica.

4. REAGENTES

4.1. Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 6 mol/l

Ver ponto 4.1 do método 9.4.

4.2. Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 0,5 mol/l

Ver ponto 4.2 do método 9.4.

4.3. Soluções de sal de lantânio (10 g de La por litro)

Ver ponto 4.3 do método 9.4.

4.4. Soluções de calibração de zinco

4.4.1 Solução-mãe de zinco (1000 µg/ml)

Num balão volumétrico de 1000 ml, dissolver 1 g de zinco, em pó ou em lâminas, pesado com
a precisão de 0,1 mg, em 25 ml de ácido clorídrico 6 mol/l (4.1). Quando o zinco estiver
totalmente dissolvido, completar o volume com água e homogeneizar.

4.4.2. Solução de trabalho de zinco (100 µg/ml)

Num balão volumétrico de 200 ml, diluir 20 ml da solução-mãe (4.4.1) com solução de ácido
clorídrico 0,5 mol/l (4.2). Completar o volume com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2)
e homogeneizar.



12733/2/02 REV 2 ILC/ip 174
ANEXO IV DG C II   PT

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Espectrómetro de absorção atómica: Ver ponto 5 do método 9.4. O aparelho deve estar
equipado com uma fonte emissora das riscas espectrais características do zinco (213,8 nm) e
deve permitir efectuar a correcção de fundo para a chama.

6. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1. Solução de extracto de zinco

Ver métodos 9.1 e/ou 9.2 e, sendo necessário, 9.3.

6.2. Preparação da solução para ensaio

Ver ponto 6.2 do método 9.4. A solução para ensaio deve conter 10 % em volume de solução
de sal de lantânio (4.3).

7. TÉCNICA

7.1. Preparação da solução em branco

Ver ponto 7.1 do método 9.4. A solução do ensaio em branco deve conter 10 % em volume da
solução de sal de lantânio utilizada no ponto 6.2.

7.2. Preparação das soluções de calibração

Ver ponto 7.2 do método 9.4.

Para obter um intervalo óptimo compreendido entre 0 e 5 µg/ml de zinco, introduzir, numa
série de balões volumétricos de 100 ml, respectivamente, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 ml da solução
de trabalho (4.4.2). Se for caso disso, ajustar a concentração de ácido clorídrico,
aproximando-a tanto quanto possível da concentração desse ácido na solução para ensaio.
Adicionar a cada balão 10 ml da solução de sal de lantânio utilizada em 6.2. Perfazer os
volumes a 100 ml com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) e homogeneizar. Estas
soluções contêm, respectivamente, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 µg/ml de zinco.

7.3. Determinação

Ver ponto 7.3 do método 9.4. Preparar o espectrómetro (5) para leituras no comprimento de
onda de 213,8 nm.

8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Ver ponto 8 do método 9.4.

A percentagem de zinco contida no adubo é dada por:

Zn % = [xs – xb) × V × D] / (M × 104)

Se o método 9.3 for utilizado, será:
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Zn % = [xs – xb) × V × 2D] / (M × 104)

em que:
Zn é a quantidade de zinco do adubo, expressa em percentagem;

xs é a concentração da solução para ensaio (6.2), em µg/ml;

xb é a concentração da solução em branco (7.1), em µg/ml;

V é o volume do extracto obtido pelos métodos 9.1 ou 9.2, em ml;

D é o factor correspondente à diluição efectuada no ponto 6.2;

M é a massa da amostra para ensaio recolhida pelos métodos 9.1 ou 9.2, em g.

Cálculo do factor de diluição D: Se (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) e (a) forem as partes alíquotas e
(v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) e (100) forem os volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor
de diluição, D, será:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)
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MÉTODOS 10
MICRONUTRIENTES

MICRONUTRIENTES EM CONCENTRAÇÕES SUPERIORES A 10 %

MÉTODO 10.1
EXTRACÇÃO DOS MICRONUTRIENTES TOTAIS

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece o método de extracção dos seguintes micronutrientes: boro
total, cobalto total, cobre total, ferro total, manganês total, molibdénio total e zinco total. O
objectivo é proceder a um mínimo de extracções, por forma a utilizar tanto quanto possível o
mesmo extracto na determinação do teor total de cada um dos micronutrientes enumerados.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Este método diz respeito aos adubos CE abrangidos pelo Anexo I E do presente regulamento,
contendo um ou mais dos seguintes micronutrientes: boro, cobalto, cobre, ferro, manganês,
molibdénio e zinco. A técnica é aplicável na determinação dos micronutrientes cujo teor
declarado seja superior a 10 %.

3. RESUMO DO PROCESSO

Dissolução em ácido clorídrico diluído em ebulição.

N o ta

A extracção é empírica e poderá não ser quantitativa, dependendo do produto e dos outros
componentes do adubo. Em particular, no caso de alguns óxidos de manganês, a quantidade
extraída pode ser bastante inferior à quantidade total de manganês do produto. Cabe aos
fabricantes dos adubos providenciar para que o teor declarado corresponda de facto à
quantidade extraída nas condições previstas no método.

4. REAGENTES

4.1. Solução diluída de ácido clorídrico (HCl), aproximadamente 6 mol/l

Misturar 1 volume de ácido clorídrico (d20 = 1,18 g/ml) com 1 volume de água.

4.2. Solução concentrada de hidróxido de amónio (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml)

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1. Placa de aquecimento eléctrica com regulação de temperatura
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5.2. Medidor de pH

N o ta

No caso de estar prevista a determinação do teor de boro no extracto, não utilizar material de
vidro borossilicatado. Recomenda-se a utilização de material de teflon ou de sílica, visto que
o método implica ebulição. Caso se utilizem detergentes com boratos na lavagem do material
de vidro, este deve ser cuidadosamente passado por água.

6. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Ver método 1.

7. TÉCNICA

7.1. Amostra para análise

Tomar uma quantidade de adubo que pese 1 ou 2 g, de acordo com o teor declarado do
elemento no produto. O quadro seguinte deve ser utilizado para se obter uma solução final
que, após diluição conveniente, se situe no intervalo de medida de cada método. As amostras
devem ser pesadas com a precisão de 1 mg.

Teor declarado do micronutriente no adubo ( %) > 10 < 25 ≥ 25

Massa da amostra para análise (g) 2 1

Massa do elemento na amostra (mg) > 200 < 500 ≥ 250

Volume do extracto V (ml) 500 500

Concentração do elemento no extracto (mg/l) > 400 < 1000 ≥ 500

Colocar a amostra num copo de 250 ml.

7.2. Preparação da solução

Caso seja necessário, humedecer a amostra com um pouco de água, juntar, em pequenas
quantidades e com precaução, um volume de ácido clorídrico diluído (4.1) determinado com
base na proporção de 10 ml por grama de adubo e, em seguida, acrescentar cerca de 50 ml de
água. Tapar o copo com um vidro de relógio e homogeneizar. Colocar o copo numa placa de
aquecimento e levar o conteúdo a ebulição durante 30 minutos. Deixar arrefecer, agitando de
vez em quando. Transferir quantitativamente a solução para um balão volumétrico de 500 ml.
Completar o volume com água e homogeneizar. Filtrar através de um filtro seco para um
recipiente seco. Rejeitar a primeira porção. O extracto deve ficar perfeitamente límpido.

É aconselhável proceder à determinação o mais rapidamente possível, utilizando partes
alíquotas do filtrado límpido. Caso contrário, tapar o recipiente.

N o ta

Extractos em que se deve determinar o boro: levar a um pH entre 4 e 6 com hidróxido de
amónio concentrado (4.2).
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8. DETERMINAÇÃO

A determinação dos micronutrientes é feita individualmente nas partes alíquotas indicadas nos
métodos específicos para cada micronutriente.

Os métodos 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 e 10.10 não podem ser utilizados para determinar elementos
presentes sob a forma de quelatos ou de complexos. Nesses casos, proceder conforme descrito
no método 10.3 antes de efectuar a determinação.

No caso de determinações por espectrometria de absorção atómica (métodos 10.8 e 10.11)
este tratamento prévio poderá não ser necessário.
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MÉTODO 10.2
EXTRACÇÃO DOS MICRONUTRIENTES SOLÚVEIS EM ÁGUA

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece o método de extracção das formas solúveis em água dos
seguintes micronutrientes: boro, cobalto, cobre, ferro, manganês, molibdénio e zinco. O
objectivo é proceder a um mínimo de extracções, procurando utilizar tanto quanto possível o
mesmo extracto na determinação do teor de cada um dos micronutrientes enumerados.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Este método diz respeito aos adubos CE abrangidos pelo Anexo I E do presente regulamento,
contendo um ou mais dos seguintes micronutrientes: boro, cobalto, cobre, ferro, manganês,
molibdénio e zinco. A técnica é aplicável na determinação dos micronutrientes cujo teor
declarado seja superior a 10 %.

3. RESUMO DO PROCESSO

Os micronutrientes são extraídos por agitação do adubo em água à temperatura de 20 °C ±
2 °C.

N o ta

A extracção é empírica e poderá ser ou não quantitativa.

4. REAGENTES

4.1. Solução diluída de ácido clorídrico (HCl), aproximadamente 6 mol/l

Misturar 1 volume de ácido clorídrico (d20 = 1,18 g/ml) com 1 volume de água.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1. Agitador rotativo, regulado para cerca de 35 a 40 rotações por minuto

N o ta

No caso de estar prevista a determinação do teor de boro do extracto, não utilizar material de
vidro borossilicatado. Recomenda-se a utilização de material de teflon ou de sílica. Caso se
utilizem detergentes com boratos na lavagem do material de vidro, este deve ser
cuidadosamente passado por água.
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6. PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Ver método 1.

7. TÉCNICA

7.1. Amostra para análise

Tomar uma quantidade de adubo que pese 1 ou 2 g, de acordo com o teor declarado do
produto. O quadro seguinte deve ser utilizado para se obter uma solução final que, após
diluição conveniente, se situe no intervalo de medida de cada método. As amostras devem ser
pesadas com a precisão de 1 mg.

Teor declarado do micronutriente no adubo ( %) > 10 < 25 ≥ 25

Massa da amostra para análise (g) 2 1

Massa do elemento na amostra (mg) > 200 < 500 ≥ 250

Volume do extracto V (ml) 500 500

Concentração do elemento no extracto (mg/l) > 400 < 1000 ≥ 500

Colocar a amostra num balão de 500 ml.

7.2. Preparação da solução

Adicionar cerca de 400 ml de água.

Rolhar bem o balão. Agitar vigorosamente à mão para dispersar bem o produto e, em seguida,
colocar o balão no agitador. Deixar o aparelho a agitar durante 30 minutos.

Completar o volume com água e homogeneizar.

7.3. Preparação da solução para ensaio

Filtrar imediatamente para um balão limpo e seco. Rolhar o balão. Efectuar a determinação
imediatamente após a filtração.

N o ta

Se o filtrado turvar progressivamente, proceder a nova extracção, de acordo com os pontos
7.1 e 7.2, num balão de volume Ve. Filtrar para um balão calibrado de volume W, seco, no
qual se introduzem previamente 5 ml de ácido clorídrico diluído (4.1). Interromper a filtração
no preciso momento em que se atinge o traço de referência do balão. Homogeneizar.

Neste caso, o valor do parâmetro V que figura na expressão de cálculo dos resultados será:

V = Ve × W / (W – 5)

É sobre este valor que incidem as diluições que figuram na referida expressão.
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8. DETERMINAÇÃO

A determinação dos micronutrientes é feita individualmente nas partes alíquotas indicadas nos
métodos específicos para cada micronutriente.

Os métodos 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 e 10.10 não podem ser utilizados para determinar elementos
presentes sob a forma de quelatos ou de complexos. Nesses casos, proceder conforme descrito
no método 10.3 antes de efectuar a determinação.

No caso de determinações por espectrometria de absorção atómica (métodos 10.8 e 10.11)
este tratamento prévio poderá não ser necessário.
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MÉTODO 10.3
ELIMINAÇÃO DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS

 PRESENTES NOS EXTRACTOS DE ADUBOS

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece um método de eliminação dos compostos orgânicos
presentes nos extractos de adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A técnica descrita é aplicável aos extractos de amostras de adubos obtidos pelos métodos 10.1
ou 10.2, nos casos em que o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração de
elementos totais e/ou de elementos solúveis em água.

N o ta

Na maior parte dos casos, a presença de uma pequena quantidade de matéria orgânica não
influencia as determinações por espectrometria de absorção atómica.

3. RESUMO DO PROCESSO

Oxidação dos compostos orgânicos presentes numa parte alíquota do extracto com peróxido
de hidrogénio.

4. REAGENTES

4.1. Solução diluída de ácido clorídrico (HCl), aproximadamente 0,5 mol/l

Mistura-se 1 volume de ácido clorídrico (d20 = 1,18 g/ml) com 20 volumes de água.

4.2. Solução de peróxido de hidrogénio (30 % H2O2, d20= 1,11 g/ml), isenta de
micronutrientes

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Placa de aquecimento eléctrica com regulação de temperatura.

6. TÉCNICA

Num copo de 100 ml, introduzir 25 ml da solução de extracção obtida pelos métodos 10.1 ou
10.2. No caso do método 10.2, adicionar 5 ml da solução diluída de ácido clorídrico (4.1). Em
seguida, adicionar 5 ml da solução de peróxido de hidrogénio (4.2). Cobrir com um vidro de
relógio. Deixar oxidar à temperatura ambiente durante cerca de uma hora e depois aquecer
lentamente até à ebulição, fervendo durante 30 minutos. Se necessário, adicionar mais 5 ml de
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peróxido de hidrogénio depois de a solução ter arrefecido. Eliminar por ebulição o peróxido
de hidrogénio em excesso. Deixar arrefecer e transferir quantitativamente o conteúdo para um
balão volumétrico de 50 ml, completando em seguida o volume. Se for necessário, filtrar.

Esta diluição deve ser tida em conta na constituição das partes alíquotas e no cálculo das
percentagens de micronutrientes dos produtos.
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MÉTODO 10.4
DETERMINAÇÃO DOS MICRONUTRIENTES

EM EXTRACTOS DE ADUBOS
POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÓMICA (TÉCNICA GERAL)

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece uma técnica geral de determinação, por espectrometria de
absorção atómica, do ferro e do zinco presentes em extractos de adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A técnica descrita é aplicável aos extractos de amostras de adubos obtidos pelos métodos 10.1
ou 10.2, nos casos em que o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração do ferro
ou do zinco totais e/ou solúveis em água.

As adaptações desta técnica a cada um dos micronutrientes são descritas nos métodos
respectivos.

N o ta

Na maior parte dos casos, a presença de uma pequena quantidade de matéria orgânica não
influencia as determinações por espectrometria de absorção atómica.

3. RESUMO DO PROCESSO

Após um eventual tratamento do extracto para reduzir ou eliminar as espécies químicas
interferentes, diluição do extracto por forma a situar a sua concentração na zona de resposta
óptima do espectrómetro, num comprimento de onda ajustado ao micronutriente a determinar.

4. REAGENTES

4.1. Solução diluída de ácido clorídrico (HCl), aproximadamente 6 mol/l

Misturar 1 volume de ácido clorídrico (d20= 1,18 g/ml) com 1 volume de água.

4.2. Solução diluída de ácido clorídrico (HCl), aproximadamente 0,5 mol/l

Misturar1 volume de ácido clorídrico (d20 = 1,18 g/ml) com 20 volumes de água.

4.3. Soluções de sal de lantânio (10 g de La por litro)

Este reagente é utilizado nas determinações do ferro e do zinco. Pode ser preparado das
seguintes formas:

a) Dissolvendo óxido de lantânio em ácido clorídrico (4.1): num balão volumétrico de 1
l, preparar uma suspensão de 11,73 g de óxido de lantânio (La2O3) em 150 ml de
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água e adicionar depois 120 ml de ácido clorídrico 6 mol/l (4.1). Deixar dissolver e
completar a 1 litro com água. Homogeneizar. A concentração desta solução é
aproximadamente 0,5 mol/l em ácido clorídrico. ou

b) Utilizando soluções de cloreto de lantânio, sulfato de lantânio ou nitrato de lantânio:
dissolver 26,7 g de cloreto de lantânio hepta-hidratado (LaCl3 7H2O) ou 31,2 g de
nitrato de lantânio hexa-hidratado [La(NO3)3 6H2O] ou 26,2 g de sulfato de lantânio
nona-hidratado [La2(SO4)3 9H2O] em 150 ml de água e adicionar 85 ml de ácido
clorídrico 6 mol/l (4.1). Deixar dissolver totalmente e completar o volume a 1 litro
com água. Homogeneizar. A concentração desta solução é aproximadamente
0,5 mol/l em ácido clorídrico.

4.4. Soluções de calibração

Para a sua preparação, ver o método específico de cada micronutriente.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Espectrómetro de absorção atómica equipado com fontes emissoras da radiação característica
dos micronutrientes a determinar.

O operador deve seguir as instruções do fabricante do aparelho e estar familiarizado com o
seu funcionamento. O aparelho deve permitir que se introduza uma correcção de fundo
sempre que necessário (por exemplo, no caso do Zn). Os gases utilizados serão ar e acetileno.

6. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1. Preparação das soluções de extractos que contêm os elementos a determinar.

Ver métodos 10.1 e/ou 10.2 e, sendo necessário, 10.3.

6.2. Tratamento da solução para ensaio

Diluir uma alíquota do extracto obtido segundo 10.1, 10.2 ou 10.3, com água e/ou ácido
clorídrico (4.1) ou (4.2), de modo a que, na solução final sobre a qual se farão as leituras, se
obtenha uma concentração do elemento a determinar ajustada à gama de concentrações de
calibração utilizada (7.2) e uma concentração de ácido clorídrico de, pelo menos 0,5 mol/l,
não excedendo 2,5 mol/l. Esta operação pode exigir uma ou mais diluições sucessivas.

Para preparar a solução final, proceder da seguinte forma: transferir uma parte alíquota do
extracto diluído para um balão volumétrico de 100 ml. Seja (a) o volume dessa parte alíquota,
em ml. Adicionar 10 ml da solução de sal de lantânio (4.3). Completar o volume com solução
de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) e homogeneizar. Seja D o factor de diluição.

7. TÉCNICA

7.1. Preparação da solução em branco

Preparar uma solução em branco, repetindo todo o processo a partir da extracção e suprimindo
unicamente a amostra para ensaio do adubo.
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7.2. Preparação das soluções de calibração

A partir da solução de calibração de trabalho, preparada pelo método descrito para cada
micronutriente, preparar, em balões volumétricos de 100 ml, uma série de, pelo menos, 5
soluções de calibração de concentração crescente que correspondam à zona de resposta
óptima do aparelho. Se necessário, ajustar as concentrações de ácido clorídrico por forma a
aproximá-las o mais possível da concentração da solução para ensaio diluída (6.2). Na
determinação do ferro e do zinco, adicionar 10 ml da mesma solução de sal de lantânio (4.3)
utilizada em 6.2. Completar o volume com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) e
homogeneizar.

7.3. Determinação

Preparar o espectrómetro (5) para as leituras e ajustar o comprimento de onda ao valor
indicado no método relativo ao micronutriente a determinar.

Pulverizar sucessivamente as soluções de calibração (7.2), a solução para ensaio (6.2) e a
solução em branco (7.1), lavando cuidadosamente o dispositivo com água destilada entre as
pulverizações; pulverizar cada solução três vezes e registar todos os resultados obtidos.

Traçar a curva de calibração, pondo em ordenadas o valor médio das leituras no
espectrómetro para cada solução de calibração (7.2) e em abcissas as concentrações
correspondentes do elemento a determinar, expressas em µg/ml.

A partir desta curva, determina-se as concentrações do micronutriente na solução para ensaio
(6.2), xs, e na solução em branco (7.1), xb, expressas em µg/ml.

8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

A percentagem do micronutriente (E) contida no adubo é dada por:

E ( %) = [(xs – xb) × V × D] / (M × 104)

Se o método 10.3 tiver sido utilizado, será:

E ( %) = [(xs – xb) × V × 2D] / (M × 104)

em que:

E é a quantidade do micronutriente determinado, expressa em percentagem do adubo;

xs é a concentração da solução para ensaio (6.2), em µg/ml;

xb é a concentração da solução em branco (7.1), em µg/ml;

V é o volume do extracto obtido pelos métodos 10.1 ou 10.2, em ml;

D é o factor correspondente à diluição efectuada no ponto 6.2;

M é a massa da amostra para ensaio recolhida pelos métodos 10.1 ou 10.2, em g.

Cálculo do factor de diluição D:
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Se (a1), (a2), (a3),.,.,., (ai) e (a) forem as partes alíquotas e (v1), (v2), (v3),.,.,., (vi) e (100)
forem os volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor de diluição, D, será:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . × . × (vi/ai) × (100/a)
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MÉTODO 10.5
DETERMINAÇÃO DO BORO EM EXTRACTOS DE ADUBOS

POR TITULAÇÃO ACIDIMÉTRICA

1. OBJECTIVO

Este documento estabelece um método de determinação do teor de boro em extractos de
adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A técnica descrita é aplicável aos extractos de amostras de adubos obtidos pelos métodos 10.1
ou 10.2, nos casos em que o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração do teor
total de boro e/ou do teor de boro solúvel em água.

3. RESUMO DO PROCESSO

O ião borato reage com o manitol para formar um complexo manitobórico, de acordo com a
seguinte reacção:

C6H8(OH)6 + H3BO3 C6H15O8B + H2O

O complexo é titulado com uma solução de hidróxido de sódio até à obtenção de um pH de
6,3.

4. REAGENTES

4.1. Solução de indicador de vermelho de metilo

Num balão volumétrico de 100 ml, dissolver 0,1 g de vermelho de metilo (C15H15N3O2) em
50 ml de etanol a 95 %. Perfazer o volume a 100 ml com água. Homogeneizar.

4.2. Solução diluída de ácido clorídrico, aproximadamente 0,5 mol/l

Misturar 1 volume de ácido clorídrico (HCl, d20 = 1,18 g/ml) com 20 volumes de água.

4.3. Solução de hidróxido de sódio, aproximadamente 0,5 mol/l

Deve ser isenta de dióxido de carbono. Num balão volumétrico de 1 litro com cerca de 800 ml
de água fervida, dissolver 20 g de hidróxido de sódio (NaOH) em pastilhas, isento de dióxido
de carbono. Quando a solução tiver arrefecido, completar o volume a 1000 ml com água
fervida e homogeneizar.
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4.4. Solução-padrão de hidróxido de sódio, aproximadamente 0,025 mol/l

Deve ser isenta de dióxido de carbono. Diluir 20 vezes a solução de hidróxido de sódio
0,5 mol/l (4.3), com água fervida e homogeneizar. Determinar a equivalência em boro (B)
desta solução (ver o ponto 9).

4.5. Solução de calibração de boro (100 µg/ml de B)

Num balão volumétrico de 1000 ml, dissolvem-se em água 0,5719 g de ácido bórico (H3BO3),
pesados com uma aproximação de 0,1 mg. Completar o volume com água e homogeneizar.
Transferir a solução para um frasco de plástico e conservar no frigorífico.

4.6. D-Manitol (C6H14O6) em pó

4.7. Cloreto de sódio (NaCl)

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1. Medidor de pH com eléctrodo de vidro

5.2. Agitador magnético

5.3. Copo de 400 ml com barra revestida de teflon

6. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1. Preparação da solução de boro

Ver métodos 10.1, 10.2 e, sendo necessário, 10.3.

7. TÉCNICA

7.1. Ensaio

Transferir uma parte alíquota (a) do extracto (6.1) que contenha 2 a 4 mg de boro para um
copo de 400 ml (5.3). Diluir com 150 ml de água.

Adicionar algumas gotas da solução indicadora de vermelho de metilo (4.1).

Se a extracção tiver sido feita pelo método 10.2, acidificar o meio com ácido clorídrico
0,5 mol/l (4.2) até à viragem do indicador, acrescentando depois um excesso de 0,5 ml de
ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2).

Adicionar 3 g de cloreto de sódio (4.7) e levar à ebulição para eliminar o dióxido de carbono.
Deixar arrefecer. Colocar o copo no agitador magnético (5.2) e mergulhar os eléctrodos do
medidor de pH (5.1), previamente calibrado, na solução.

Ajustar o pH exactamente a 6,3, primeiro com a solução de hidróxido de sódio 0,5 mol/l (4.3)
e por fim com a solução 0,025 mol/l (4.4).
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Adicionar 20 g de D-manitol (4.6), dissolver completamente e homogeneizar. Titular com a
solução de hidróxido de sódio 0,025 mol/l (4.4) até ao pH 6,3 (valor estável durante pelo
menos 1 minuto). Seja x1 o volume gasto na titulação.

8. SOLUÇÃO EM BRANCO

Preparar uma solução em branco, repetindo todo o processo a partir da preparação da solução,
suprimindo unicamente o adubo. Seja x0 o volume gasto na titulação.

9. EQUIVALÊNCIA EM BORO (B) DA SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE
SÓDIO (4.4)

Pipetar 20 ml (2,0 mg de B) da solução de calibração (4.5) para um copo de 400 ml e
adicionar algumas gotas da solução indicadora de vermelho de metilo (4.1). Adicionar 3 g de
cloreto de sódio (4.7) e, em seguida, solução de ácido clorídrico (4.2) até à viragem do
indicador (4.1).

Completar o volume até cerca de 150 ml e levar lentamente à ebulição, para eliminar o
dióxido de carbono. Deixar arrefecer. Colocar o copo no agitador magnético (5.2) e mergulhar
os eléctrodos do medidor de pH (5.1), previamente calibrado, na solução. Ajustar o pH
exactamente a 6,3, primeiro com a solução de hidróxido de sódio 0,5 mol/l (4.3) e por fim
com a solução 0,025 mol/l (4.4).

Adicionar 20 g de D-manitol (4.6), dissolver completamente e homogeneizar. Titular com a
solução de hidróxido de sódio 0,025 mol/l (4.4) até ao pH 6,3 (valor estável durante pelo
menos 1 minuto). Seja V1 o volume gasto na titulação.

Preparar uma solução em branco da mesma maneira, substituindo a solução de calibração por
20 ml de água. Seja V0 o volume gasto na titulação.

A equivalência (F) em boro da solução-padrão de NaOH (4.4), em mg/ml, é a seguinte:

F (em mg/ml) = 2 / (V1 – V0)

1 ml da solução de hidróxido de sódio exactamente 0,025 mol/l, corresponde a 0,27025 mg de
B.

10. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

A percentagem de boro contida no adubo é dada por:

B ( %) = 
Ma10

VF)xx( 01

××
××−

em que:

B ( %) é a percentagem de boro do adubo;
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X1 é o volume da solução de hidróxido de sódio 0,025 mol/l (4.4), necessário para a solução
de ensaio, em ml;

X0 é o volume da solução de hidróxido de sódio 0,025 mol/l (4.4), necessário para a solução
em branco, em ml;

F é a equivalência em boro (B) da solução de hidróxido de sódio 0,025 mol/l (4.4), em mg/ml;

V é o volume do extracto obtido pelos métodos 10.1 ou 10.2, em ml;

a é o volume da parte alíquota (7.1) do extracto (6.1), em ml;

M é a massa da amostra para ensaio recolhida pelos métodos 10.1 ou 10.2, em g.
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MÉTODO 10.6
DETERMINAÇÃO DO COBALTO EM EXTRACTOS DE ADUBOS

POR GRAVIMETRIA COM 1-NITROSO-2-NAFTOL

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece um método de determinação do cobalto em extractos de
adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A técnica descrita é aplicável aos extractos de amostras de adubos obtidos pelos métodos 10.1
ou 10.2, nos casos em que o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração do teor de
cobalto.

3. RESUMO DO PROCESSO

O cobalto III forma um precipitado vermelho de Co(C10H6ONO)3, 2H2O com o
1-nitroso-2-naftol. Depois da conversão do cobalto presente no extracto em cobalto III, este é
precipitado em meio de ácido acético com uma solução de 1-nitroso-2-naftol. Após filtração,
o precipitado é lavado e seco até obtenção de uma massa constante, sendo em seguida pesado
já na forma de (C10H6ONO)3, 2H2O.

4. REAGENTES

4.1. Solução de peróxido de hidrogénio (30 % de H2O2 d20 = 1,11 g/ml)

4.2. Solução de hidróxido de sódio, aproximadamente 2 mol/l

Dissolver 8 g de hidróxido de sódio em pastilhas em 100 ml de água.

4.3. Solução diluída de ácido clorídrico, aproximadamente 6 mol/l

Misturar 1 volume de ácido clorídrico (d20= 1,18 g/ml) com 1 volume de água.

4.4. Ácido acético a 99,7 % (CH3CO2H) (d20 = 1,05 g/ml)

4.5. Solução de ácido acético (1 : 2), aproximadamente 6 mol/l

Misturar 1 volume de ácido acético (4.4) com 2 volumes de água.
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4.6. Solução de 1-nitroso-2-naftol em 100 ml de ácido acético (4.4). Adicionar 100 ml
de água morna. Homogeneizar e filtrar de imediato. A solução obtida deve ser
imediatamente utilizada.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1. Cadinho filtrante P16/ISO 4793, de porosidade 4 e de 30 ml ou 50 ml de
capacidade

5.2. Estufa de secagem regulada para 130 ±±±± 2 °C

6. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1. Preparação da solução de cobalto

Ver métodos 10.1 ou 10.2.

6.2. Preparação da solução para ensaio

Transferir uma parte alíquota do extracto que não contenha mais de 20 mg de Co para um
copo de 400 ml. Se o extracto tiver sido obtido pelo método 10.2, acidificar o meio com 5
gotas de ácido clorídrico (4.3). Adicionar cerca de 10 ml da solução de peróxido de
hidrogénio (4.1). Deixar actuar o oxidante a frio durante 15 minutos e depois completar o
volume com água até cerca de 100 ml. Cobrir o copo com um vidro de relógio. Levar à
ebulição e deixar ferver durante cerca de 10 minutos. Arrefecer. Alcalinizar com a solução de
hidróxido de sódio (4.2), gota a gota, até ter início a formação de um precipitado preto de
hidróxido de cobalto.

7. TÉCNICA

Adicionar 10 ml de ácido acético (4.4) e completar a solução com água até cerca de 200 ml.
Aquecer até à ebulição. Com uma bureta, adicionar gota a gota 20 ml da solução de 1-nitroso-
2-naftol (4.6), agitando constantemente. Terminar com uma agitação vigorosa, para fazer
coagular o precipitado.

Filtrar com um cadinho filtrante (5.1) previamente tarado, tendo o cuidado de evitar o
entupimento do filtro. Para isso, manter sempre algum líquido sobre o precipitado durante a
filtração.

Lavar o copo com ácido acético diluído (4.5) para remover todo o precipitado. Lavar o
precipitado depositado no filtro com ácido acético diluído (4.5) e a seguir, por três vezes, com
água quente.

Secar numa estufa (5.2) a 130 ± 2 °C até se obter uma massa constante.

8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

1 mg do precipitado de Co (C10H6ONO)3, 2H2O corresponde a 0,096381 mg de Co.
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A percentagem de cobalto (Co) contida no adubo é dada por:

Co ( %) = X × 0,0096381 × 
Ma
DV

×
×

em que:

X é a massa do precipitado, em mg;

V é o volume do extracto, obtido pelos métodos 10.1 ou 10.2, em ml;

a é o volume da parte alíquota da última diluição, em ml;

D é o factor de diluição dessa parte alíquota;

M é a massa da amostra para ensaio, em g.
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MÉTODO 10.7
DETERMINAÇÃO DO COBRE EM EXTRACTOS DE ADUBOS

POR TITULAÇÃO

1. OBJECTIVO

O presente documento estabelece um método de determinação do cobre em extractos de
adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A técnica descrita é aplicável aos extractos de amostras de adubos obtidos pelos métodos 10.1
ou 10.2, nos casos em que o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração do teor de
cobre.

3. RESUMO DO PROCESSO

Os iões cúpricos são reduzidos com iodeto de potássio em meio ácido:

2Cu++ + 4I– → 2CuI + I2

O iodo libertado é titulado com uma solução-padrão de tiossulfato de sódio, na presença de
amido como indicador, de acordo com a seguinte reacção:

I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6

4. REAGENTES

4.1. Ácido nítrico (HNO3, d20 = 1,40 g/ml)

4.2. Ureia [(NH2)2 C = 0]

4.3. Solução de bifluoreto de amónio (NH4HF2), a 10 % (p/v)

Conservar a solução num recipiente de plástico.

4.4. Solução de hidróxido de amónio ( 1 + 1)

Misturar 1 volume de hidróxido de amónio (NH4OH, d20: 0,9 g/ml) com 1 volume de água.

4.5. Solução-padrão de tiossulfato de sódio

Num balão volumétrico de 1 l, dissolver em água 7,812 g de tiossulfato de sódio
penta-hidratado (Na2S2O35H2O). Esta solução deve ser preparada por forma que 1 ml = 2 mg
de Cu. Para estabilizar a solução, adicionar algumas gotas de clorofórmio. A solução deve ser
conservada num recipiente de vidro e resguardada da luz directa.
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4.6. Iodeto de potássio (KI)

4.7. Solução de tiocianato de potássio (KSCN a 25 % p/v)

Conservar esta solução num frasco de plástico.

4.8. Solução de amido, cerca de 0,5 %

Colocar 2,5 g de amido num copo de 600 ml. Adicionar cerca de 500 ml de água. Levar à
ebulição, com agitação permanente. Arrefecer até à temperatura ambiente. A solução não se
conserva durante muito tempo. O período de conservação pode ser alargado, adicionando
cerca de 10 mg de iodeto de mercúrio.

5. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

Preparação da solução de cobre

Ver métodos 10.1 e 10.2.

6. TÉCNICA

6.1. Preparação da solução a titular

Transferir uma parte alíquota da solução que contenha entre 20 e 40 mg de Cu para um
Erlenmeyer de 500 ml.

Remover o excesso de oxigénio eventualmente presente fervendo durante alguns instantes.
Completar o volume com água até cerca de 100 ml. Adicionar 5 ml de ácido nítrico (4.1) e
levar a ebulição, deixando ferver durante cerca de meio minuto.

Retirar o Erlenmeyer da placa de aquecimento e adicionar cerca de 3 g de ureia (4.2),
retomando depois a ebulição durante cerca de meio minuto.

Retirar o Erlenmeyer da placa de aquecimento e adicionar 200 ml de água fria. Se necessário,
arrefecer o conteúdo até à temperatura ambiente.

Adicionar pequenas quantidades de hidróxido de amónio (4.4) até se obter uma solução azul e
em seguida adicionar 1 ml suplementar.

Adicionar 50 ml de solução de bifluoreto de amónio (4.3) e homogeneizar.

Adicionar 10 g de iodeto de potássio (4.6) e dissolver.

6.2. Titulação da solução

Colocar o Erlenmeyer num agitador magnético. Introduzir a barra no Erlenmeyer e regular o
agitador à velocidade desejada.

Com uma bureta, adicionar a solução-padrão de tiossulfato de sódio (4.4) até que a
intensidade da cor castanha devida à presença de iodo diminua.
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Adicionar 10 ml da solução de amido (4.8).

Continuar a titular com a solução de tiossulfato de sódio (4.5) até ao desaparecimento quase
total da cor púrpura.

Adicionar 20 ml da solução de tiocianato de potássio (4.7) e prosseguir a titulação até ao
desaparecimento total da coloração azul violácea.

Registar o volume da solução de tiossulfato utilizada.

7. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

1 ml da solução-padrão de tiossulfato de sódio (4.5) corresponde a 2 mg de Cu.

A percentagem de cobre contida no adubo é dada por:

Cu ( %) = X 
5Ma

V
××

em que:

X é o volume de solução de tiossulfato de sódio utilizado, em ml;

V é o volume do extracto obtido pelos métodos 10.1 ou 10.2, em ml;

a é o volume da parte alíquota, em ml;

M é a massa da amostra para ensaio tratada pelos métodos 10.1 ou 10.2, em g.
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MÉTODO 10.8
DETERMINAÇÃO DO FERRO EM EXTRACTOS DE ADUBOS

POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÓMICA

1. OBJECTIVO

O presente documento descreve um método de determinação do ferro em extractos de adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A técnica descrita é aplicável aos extractos de amostras de adubos obtidos pelos métodos 10.1
ou 10.2, nos casos em que o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração do teor
total de ferro e/ou do teor de ferro solúvel em água.

3. RESUMO DO PROCESSO

Após tratamento e diluição adequados do extracto, determinação do teor de ferro por
espectrometria de absorção atómica.

4. REAGENTES

4.1. Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 6 mol/l

Ver ponto 4.1 do método 10.4.

4.2. Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 0,5 mol/l

Ver ponto 4.2 do método 10.4.

4.3. Solução de peróxido de hidrogénio (30 % H2O2, d20= 1,11 g/ml), isenta de
micronutrientes

4.4. Soluções de sal de lantânio (10 g de La por litro)

Ver ponto 4.3 do método 10.4.

4.5. Solução de calibração de ferro

4.5.1. Solução-mãe de ferro (1000 µg/ml)

Para um copo de 500 ml, pesa-se, com uma aproximação de 0,1 mg, 1 g de ferro puro, em fio.
Juntar 200 ml de ácido clorídrico 6 mol/l (4.1) e 15 ml de solução de peróxido de hidrogénio
(4.3). Aquecer numa placa de aquecimento até dissolução completa do ferro. Deixar arrefecer
e transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 ml. Completar o volume
com água e homogeneizar.
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4.5.2. Solução de trabalho de ferro (100 µg/ml)
Introduzir20 ml da solução-mãe (4.5.1) num balão volumétrico de 200 ml. Completar o
volume com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) e homogeneizar.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Espectrómetro de absorção atómica: Ver ponto 5 do método 10.4. O aparelho deve estar
equipado com uma fonte emissora das riscas espectrais características do ferro (248,3 nm).

6. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1. Solução de extracto de ferro

Ver métodos 10.1 e/ou 10.2 e, sendo necessário, 10.3.

6.2. Preparação da solução para ensaio

Ver ponto 6.2 do método 10.4. Esta solução deve conter 10 % (v/v) de uma solução de sal de
lantânio.

7. TÉCNICA

7.1. Preparação da solução em branco

Ver ponto 7.1 do método 10.4. A solução em branco deve conter 10 % (v/v) da solução de sal
de lantânio utilizada em 6.2.

7.2. Preparação das soluções de calibração

Ver ponto 7.2 do método 10.4.

Para obter uma gama de concentrações óptima para as determinações, compreendida entre 0 e
10 µg/ml de ferro, transferir para uma série de balões volumétricos de 100 ml,
respectivamente, 0, 2, 4, 6, 8 e 10 ml da solução de trabalho (4.5.2). Se necessário, ajustar a
concentração de ácido clorídrico por forma a aproximá-la o mais possível da concentração da
solução para ensaio. Adicionar 10 ml da solução de sal de lantânio utilizada em 6.2.
Completar o volume com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) e homogeneizar. As
soluções preparadas contêm, respectivamente, 0, 2, 4, 6, 8 e 10 µg/ml de ferro.

7.3. Determinação

Ver ponto 7.3 do método 10.4. Preparar o espectrómetro (5) para leituras no comprimento de
onda de 248,3 nm.

8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Ver ponto 8 do método 10.4.

A percentagem de ferro contida no adubo é dada por:
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Fe ( %) = [(xs – xb) × V × D] / (M × 104)

Se o método 10.3 for utilizado, será:

Fe ( %) = [(xs – xb) × V × 2D] / (M × 104)

em que:

Fe é a quantidade de ferro do adubo, expressa em percentagem;

xs é a concentração da solução para ensaio (6.2), em µg/ml;

xb é a concentração da solução em branco (7.1), em µg/ml;

V é o volume do extracto obtido pelos métodos 10.1 ou 10.2, em ml;

D é o factor da diluição efectuada no ponto 6.2;

M é a massa da amostra para ensaio recolhida pelos métodos 10.1 ou 10.2, em g.

Cálculo do factor de diluição D: Se (a1), (a2), (a3), ..., (ai) e (a) forem as partes alíquotas e (v1),
(v2), (v3), …, (vi) e (100) forem os volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor de
diluição, D, será:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×... × (vi/ai) × (100/a)
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MÉTODO 10.9
DETERMINAÇÃO DO MANGANÊS EM EXTRACTOS DE ADUBOS

POR TITULAÇÃO

1. OBJECTIVO

O presente documento descreve um método de determinação do manganês em extractos de
adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A técnica descrita é aplicável aos extractos de amostras de adubos obtidos pelos métodos 10.1
ou 10.2, nos casos em que o Anexo 1 E do presente regulamento prevê a declaração do teor de
manganês.

3. RESUMO DO PROCESSO

Os iões cloreto eventualmente presentes no extracto são eliminados, levando o extracto à
ebulição, após adição de ácido sulfúrico. O manganês é depois oxidado com bismutato de
sódio, em meio de ácido nítrico. O permanganato formado é reduzido com um excesso de
sulfato ferroso e este é depois titulado com uma solução de permanganato de potássio.

4. REAGENTES

4.1. Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4, d20 = 1,84 g/ml).

4.2. Ácido sulfúrico, cerca de 9 mol/l

Misturar cuidadosamente 1 volume de ácido sulfúrico concentrado (4.1) com 1 volume de
água.

4.3. Ácido nítrico, 6 mol/l

Misturar 3 volumes de ácido nítrico (HNO3, d20 = 1,40 g/ml) com 4 volumes de água.

4.4. Ácido nítrico, 0,3 mol/l

Misturar 1 volume de ácido nítrico 6 mol/l com 19 volumes de água.

4.5. Bismutato de sódio (NaBiO3) a 85 %.

4.6. Diatomite (kieselguhr)

4.7. Ácido ortofosfórico, 15 mol/l ((H3PO4, d20 = 1,71 g/ml).

4.8. Solução de sulfato ferroso, 0,15 mol/l

Num balão volumétrico de 1 l, dissolver em água 41,6 g de sulfato ferroso hepta-hidratado
(FeSO4, 7H2O).
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Adicionar 25 ml de ácido sulfúrico concentrado (4.1) e 25 ml de ácido ortofosfórico (4.7).
Perfazer a 1000 ml. Homogeneizar.

4.9. Solução de permanganato de potássio 0,020 mol/l

Pesar 3,160 g de permanganato de potássio (KMnO4) com uma precisão de 0,1 mg. Dissolver
e completar o volume a 1000 ml com água.

4.10. Solução de nitrato de prata, 0,1 mol/l

Dissolver em água 1,7 g nitrato de prata (AgNO3) e completar o volume a 100 ml.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1. Cadinho filtrante P16/ISO 4793, de porosidade 4 e de 50 ml de capacidade,
montado num frasco de filtração de 500 ml.

5.2. Agitador magnético

6. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1. Solução de extracto de manganês

Ver métodos 10.1 e 10.2. Caso haja dúvidas quanto à presença de iões cloreto, efectuar um
teste, adicionando à solução uma gota da solução de nitrato de prata (4.10).

6.2. Na ausência de iões cloreto, transferir uma parte alíquota do extracto que
contenha 10 a 20 mg de manganês para um copo alto de 400 ml. Levar o volume
a cerca de 25 ml por evaporação ou por adição de água. Adicionar 2 ml de ácido
sulfúrico concentrado (4.1)

6.3. Se estiverem presentes iões cloreto, será necessário eliminá-los. Para isso,
proceder do seguinte modo:

Transferir uma parte alíquota do extracto que contenha 10 a 20 mg de manganês para um
copo alto de 400 ml. Adicionar 5 ml de ácido sulfúrico 9 mol/l (4.2). Dentro de uma câmara
exaustora, aquecer numa placa de aquecimento até à ebulição e deixar ferver até se começar a
dar uma franca libertação de fumos brancos. Prosseguir até que o volume fique reduzido a
cerca de 2 ml (camada fina de líquido xaroposo no fundo do copo). Arrefecer até à
temperatura ambiente.

Adicionar cuidadosamente 25 ml de água e efectuar novamente o teste de verificação da
ausência de cloretos, adicionando à solução uma gota da solução de nitrato de prata (4.10). Se
ainda estiverem presentes cloretos, adicionar 5 ml de ácido sulfúrico 9 mol/l (4.2) e repetir a
operação.
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7. TÉCNICA

No copo de 400 ml que contém a solução para ensaio, adicionar 25 ml de ácido nítrico 6 mol/l
(4.3) e 2,5 g de bismutato de sódio (4.5). Colocar o copo no agitador magnético (5.2) e agitar
vigorosamente durante 3 minutos.

Adicionar 50 ml de ácido nítrico 0,3 mol/l (4.4) e agitar novamente. Filtrar sob vácuo com um
cadinho filtrante (5.1) com o fundo recoberto de diatomite (4.6). Lavar várias vezes o cadinho
com ácido nítrico 0,3 mol/l (4.4) até se obter um filtrado incolor.

Transferir o filtrado e a solução de lavagem para um copo de 500 ml. Homogeneizar e
adicionar 25 ml da solução de sulfato ferroso 0,15 mol/l (4.8). Se o filtrado ficar amarelo
depois da adição do sulfato ferroso, adicionar 3 ml de ácido ortofosfórico 15 mol/l (4.7).

Utilizando uma bureta, titular o excesso de sulfato ferroso com solução de permanganato de
potássio 0,02 mol/l (4.9), até se obter uma coloração rosa estável durante um minuto. Efectuar
um ensaio em branco nos mesmos moldes, suprimindo unicamente a amostra para análise.

N o ta

Não pôr a solução oxidada em contacto com borracha.

8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

1 ml de solução de permanganato de potássio 0,02 mol/l corresponde a 1,099 mg de
manganês (Mn).

A percentagem de manganês contida no adubo é dada por:

Mn ( %) = (xb – xs) × 0,1099 × 
Ma

V
×

em que:
xb é o volume do permanganato utilizado no ensaio em branco, em ml;

xs é o volume do permanganato utilizado na amostra para ensaio, em ml;

V é o volume do extracto obtido pelos métodos 10.1 ou 10.2, em ml;

a é o volume da parte alíquota do extracto, em ml;

mol/l é a massa da amostra para ensaio, em g.
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MÉTODO 10.10
DETERMINAÇÃO DO MOLIBDÉNIO EM EXTRACTOS DE ADUBOS

POR GRAVIMETRIA COM 8-HIDROXIQUINOLINA

1. OBJECTIVO

O presente documento descreve um método de determinação do molibdénio em extractos de
adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A técnica descrita é aplicável aos extractos de amostras de adubos obtidos pelos métodos 10.1
ou 10.2, nos casos em que o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração do teor de
molibdénio.

3. RESUMO DO PROCESSO

O teor de molibdénio é determinado por precipitação deste em condições específicas, na
forma de oxinato de molibdenilo.

4. REAGENTES

4.1. Solução de ácido sulfúrico, aproximadamente 1 mol/l

Num balão volumétrico de 1 l, que contenha já 800 ml de água, verter cuidadosamente 55 ml
de ácido sulfúrico (H2SO4, d20 = 1,84 g/ml) e homogeneizar. Após arrefecimento, completar o
volume a um litro. Homogeneizar.

4.2. Solução diluída de hidróxido de amónio (1:3)

Misturar 1 volume de solução concentrada de hidróxido de amónio (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml)
com 3 volumes de água.

4.3. Solução diluída de ácido acético (1:3)

Misturar 1 volume de ácido acético concentrado (99,7 % CH3COOH, d20 = 1,049 g/ml) com 3
volumes de água.

4.4. Solução de sal dissódico do ácido etilenodiaminotetracético (EDTA)

Num balão volumétrico de 100 ml, dissolver em água 5 g de Na2EDTA. Completar até à
marca de referência e homogeneizar.

4.5. Solução-tampão

Num balão volumétrico de 100 ml, dissolver em água 15 ml de ácido acético concentrado e
30 g de acetato de amónio. Perfazer a 100 ml.
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4.6. Solução de 8-hidroxiquinolina (oxina)

Num balão volumétrico de 100 ml, dissolver 3 g de 8-hidroxiquinolina em 5 ml de ácido
acético concentrado. Adicionar 80 ml de água. Adicionar, gota a gota, a solução de hidróxido
de amónio (4.2), até a solução ficar turva e, em seguida, o ácido acético (4.3) até a solução
voltar a ficar límpida.

Completar o volume a 100 ml com água.

5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

5.1. Cadinho de filtração P16/ISO 4793, de porosidade 4 e 30 ml de capacidade

5.2. Medidor de pH com eléctrodo de vidro

5.3. Estufa de secagem regulada para 130-135 °C

6. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1. Preparação da solução de molibdénio. Ver método 10.1 e método 10.2

7. TÉCNICA

7.1. Preparação da solução para ensaio

Colocar num copo de 250 ml um parte alíquota que contenha 25 a 100 mg de Mo. Perfazer o
volume a 50 ml com água.

Ajustar esta solução a um pH de 5, adicionando a solução de ácido sulfúrico (4.1), gota a
gota. Adicionar 15 ml da solução de EDTA (4.4) e, a seguir, 5 ml da solução-tampão (4.5).
Completar até cerca de 80 ml com água.

7.2. Obtenção e lavagem do precipitado

Obtenção do precipitado

Aquecer ligeiramente a solução. Adicionar a solução de oxina (4.6), agitando constantemente.
Prosseguir a precipitação até já não se observar a formação de qualquer depósito. Adicionar
um excesso de reagente, até a solução sobrenadante ficar ligeiramente amarelada. Em geral, é
suficiente um volume de 20 ml. Continuar a aquecer suavemente o precipitado durante dois a
três minutos.

Filtração e lavagem

Filtrar com um cadinho filtrante (5.1). Lavar diversas vezes com volumes de 20 ml de água
quente. As águas de lavagem devem tornar-se progressivamente incolores, o que indica a
ausência de oxina.
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7.3. Pesagem do precipitado

Secar o precipitado a uma temperatura entre 130 e 135 ºC até à obtenção de uma massa
constante (pelo menos 1 hora).

Deixar arrefecer num exsicador e pesar.

8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

1 mg de oxinato de molibdenilo, MoO2(C9H6ON)2, corresponde a 0,2305 mg de Mo.

A percentagem de molibdénio contida no adubo é dada por:

Mo ( %) = X × 0,02305 × 
Ma
DV

×
×

em que:

X é a massa do precipitado de oxinato de molibdenilo, em mg;

V é o volume do extracto obtido pelos métodos 10.1 ou 10.2, em ml;

a é o volume da parte alíquota da última diluição, em ml;

D é o factor de diluição da parte alíquota;

M é a massa da amostra para ensaio, em g.
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MÉTODO 10.11
DETERMINAÇÃO DO ZINCO EM EXTRACTOS DE ADUBOS

POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÓMICA

1. OBJECTIVO

O presente documento descreve um método de determinação do zinco em extractos de
adubos.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A técnica descrita é aplicável aos extractos de amostras de adubos obtidos pelos métodos 10.1
ou 10.2, nos casos em que o Anexo I E do presente regulamento prevê a declaração do teor de
zinco.

3. RESUMO DO PROCESSO

Após tratamento e diluição adequadas do extracto, determinação do teor de zinco por
espectrometria de absorção atómica.

4. REAGENTES

4.1. Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 6 mol/l

Ver ponto 4.1 do método 10.4.

4.2. Solução de ácido clorídrico, aproximadamente 0,5 mol/l

Ver ponto 4.2 do método 10.4.

4.3. Soluções de sal de lantânio (10 g de La por litro)

Ver ponto 4.3 do método 10.4.

4.4. Soluções de calibração de zinco

4.4.1. Solução-mãe de zinco (1000 µg/ml)

Num balão volumétrico de 1000 ml, dissolver 1 g de zinco, em pó ou em lâminas, pesado com
a precisão de 0,1 mg, em 25 ml de ácido clorídrico 6 mol/l (4.1). Quando o zinco estiver
totalmente dissolvido, completar o volume com água e homogeneizar.

4.4.2. Solução de trabalho de zinco (100 µg/ml)

Num balão volumétrico de 200 ml, diluir 20 ml da solução-mãe (4.4.1) com solução de ácido
clorídrico 0,5 mol/l (4.2). Completar o volume com a solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l
(4.2) e homogeneizar.
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5. APARELHOS E UTENSÍLIOS

Espectrómetro de absorção atómica.

Ver ponto 5 do método 10.4. O aparelho deve estar equipado com uma fonte emissora das
riscas espectrais características do zinco (213,8 nm). O aparelho deverá permitir efectuar uma
correcção de fundo.

6. PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO A ANALISAR

6.1. Solução de extracto de zinco

Ver métodos 10.1 e/ou 10.2.

6.2. Preparação da solução para ensaio

Ver ponto 6.2 do método 10.4. A solução para ensaio deve conter 10 % em volume de solução
de sal de lantânio (4.3).

7. TÉCNICA

7.1. Preparação da solução em branco

Ver ponto 7.1 do método 10.4. A solução em branco deve conter 10 % em volume da solução
de sal de lantânio utilizada no ponto 6.2.

7.2. Preparação das soluções de calibração

Ver ponto 7.2 do método 10.4. Para obter um intervalo óptimo compreendido entre 0 e 5
µg/ml de zinco, introduzir, numa série de balões volumétricos de 100 ml, respectivamente, 0,
0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 ml da solução de trabalho (4.4.2). Se for caso disso, ajustar a concentração
de ácido clorídrico, de forma a aproximá-la tanto quanto possível da concentração desse ácido
na solução para ensaio. Adicionar a cada balão 10 ml da solução de sal de lantânio utilizada
no ponto 6.2. Perfazer o volume a 100 ml com solução de ácido clorídrico 0,5 mol/l (4.2) e
homogeneizar.

Estas soluções contêm, respectivamente, 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, e 5 µg/ml de zinco.

7.3. Determinação

Ver ponto 7.3 do método 10.4. Prepara-se o espectrómetro (5) para as leituras no
comprimento de onda de 213,8 nm.

8. EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

Ver ponto 8 do método 10.4.

A percentagem de zinco contida no adubo é dada por:

Zn ( %) = [(xs – xb) × V × D] / (M × 104)



12733/2/02 REV 2 ILC/ip 209
ANEXO IV DG C II   PT

Se o método 10.3 tiver sido utilizado, será:

Zn ( %) = [(xs – xb) × V × 2D] / (M × 104)

em que:

Zn é a quantidade de zinco do adubo, expressa em percentagem;

xs é a concentração da solução para ensaio, em µg/ml;

xb é a concentração da solução em branco, em µg/ml;

V é o volume do extracto, obtido pelos métodos 10.1 ou 10.2, em ml;

D é o factor correspondente à diluição efectuada em 6.2;

M é a massa da amostra para ensaio recolhida pelos métodos 10.1 ou 10.2, em g.

Cálculo do factor de diluição D:

Se (a1), (a2), (a3), …, (ai) e (a) forem partes alíquotas sucessivas e (v1), (v2), (v3), …, (vi) e
(100) forem os volumes, em ml, das respectivas diluições, o factor de diluição D será:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×... × (vi/ai) × (100/a)
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ANEXO V

A. LISTA DE DOCUMENTOS QUE OS FABRICANTES OU OS SEUS REPRESENTANTES
DEVEM CONSULTAR POR FORMA A PREPARAR UM PROCESSO TÉCNICO
DOCUMENTAL PARA ADITAMENTO DE NOVOS TIPOS DE ADUBOS AO ANEXO I DO
PRESENTE REGULAMENTO

1. Guia para a preparação do processo técnico documental relativo à candidatura dos
adubos à menção "ADUBO CE".

Jornal Oficial das Comunidades Europeias, N.º C 138 de 20.5.1994, p. 4.

2. Directiva 91/155/CEE da Comissão, de 5 de Março de 1991, que define e estabelece,
nos termos do artigo 10.º da Directiva 88/379/CEE do Conselho, as modalidades do
sistema de informação específico relativo às preparações perigosas.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias, N.º L 76/35 de 22.3.1991, p. 35.

3. Directiva 93/112/CE da Comissão, de 10 de Dezembro de 1993, que altera a
Directiva 91/155/CEE da Comissão, que define e estabelece, nos termos do artigo
10.º da Directiva 88/379/CEE do Conselho, as modalidades do sistema de
informação específico relativo às preparações perigosas.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias, N.º L 314 de 16.12.1993, p. 38.

B. NORMAS DE ACREDITAÇÃO RELATIVAS AOS LABORATÓRIOS QUE SÃO
COMPETENTES PARA FORNECER OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À AVALIAÇÃO DA
CONFORMIDADE DOS ADUBOS CE COM AS PRESCRIÇÕES DO PRESENTE
REGULAMENTO E DOS SEUS ANEXOS.

1. Norma aplicável a nível dos laboratórios:

EN ISO/IEC 17025; Requisitos gerais relativos à competência dos laboratórios de
ensaio e de calibração.

2. Norma aplicável a nível dos organismos de acreditação:

EN 45003; Sistema de acreditação de laboratórios de calibração e de ensaio,
requisitos gerais relativos ao funcionamento e ao reconhecimento.
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 14 de  Setembro de 2001, a Comissão apresentou uma proposta de Regulamento relativo

aos adubos 1.

A proposta baseia-se no artigo 95.º do Tratado.

2. O Parlamento Europeu aprovou o seu parecer, em primeira leitura, em 10 de Abril de 2002 2.

Na sequência desse parecer, a Comissão apresentou uma proposta alterada 3 em 17 de Junho

de 2002.

3. O Comité Económico e Social aprovou o seu parecer em 16 de Janeiro de 2002 4.

4. Em 14 de Abril de 2003, o Conselho aprovou a sua Posição Comum nos termos do

Artigo 251.º do Tratado.

II. OBJECTIVO

O objectivo da proposta da Comissão é o de clarificar e simplificar a legislação comunitária

em matéria de adubos, a fim de a tornar mais facilmente acessível aos operadores económicos

no mercado interno, em conformidade com a comunicação da Comissão sobre "Simplificação

da Legislação do Mercado Interno" (SLIM), e com o seu "Plano de Acção para o Mercado

Único" de 1997. A proposta de Regulamento vem substituir uma série de directivas.

                                                
1 JO C 51 E, de 26.2.2002, p.1.
2 JO: ainda não publicado.
3 JO C 227 E, de 24.9.2002, p. 503.
4 JO C 80, de 3.4.2002, p. 6.
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III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

O Conselho tem vindo a proceder à análise da proposta desde o final de 2001. A Posição

Comum do Conselho é compatível com os objectivos da proposta da Comissão.

Todavia, o Conselho acordou numa série de alterações à proposta da Comissão, a maior parte

das quais de natureza técnica, incluindo alterações de natureza linguística. As alterações mais

significativas são as seguintes:

– uma definição mais precisa e completa da expressão "fabricante" (artigo 2.º);

– disposições específicas sobre a rastreabilidade dos adubos (artigos 8.º e 26.º);

– disposições reforçadas em relação às indicações dos adubos, tendo a designação do tipo

de adubo e certas indicações específicas para a utilização de determinados adubos sido

aditadas à lista das indicações obrigatórias (artigo 9.º);

– especificação da obrigatoriedade de o fabricante assegurar que os adubos com elevado

teor de azoto tenham sido aprovados no ensaio de resistência à detonação antes da

colocação do produto no mercado (artigo 27.º);

– uma disposição que torna explícito o direito de os Estados-Membros cobrarem taxas aos

fabricantes para efeitos de medidas de controlo (artigo 29.º);

– supressão da proposta de artigo 33.º relativo ao teor de cádmio nos adubos, incluindo a

disposição em matéria de derrogações para a Áustria, a Finlândia e a Suécia. Através do

procedimento previsto no n.º 4 do artigo 95.º do Tratado foi concedida uma derrogação

às disposições actualmente em vigor. Mediante uma disposição interpretativa, é

assegurado que os Estados-Membros em causa podem manter essa derrogação após a

revogação da legislação em vigor à data da entrada em vigor do presente

Regulamento (artigo 35.º). Ver igualmente Secção IV;

– supressão da cláusula de revisão relativa ao futuro sistema único de declarações

(proposta de artigo 37.º). No entender do Conselho, não é necessário, na presente fase,

abolir o actual sistema duplo constante do artigo 6.º, atendendo a que, na prática, não

surgiram entraves à livre circulação de adubos; e

– alteração das disposições respeitantes à entrada em vigor mediante as quais a maioria

dos artigos entrarão em vigor mais cedo do que previsto na proposta da Comissão, com

excepção de certas disposições, por exemplo em matéria de sanções, devido a razões de

natureza prática (artigos 37.º e 38.º).
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No que diz respeito aos Anexos da proposta de Regulamento, o Conselho, de um modo geral,

acordou em deixá-los inalterados (salvo alterações puramente linguísticas ou correcções de

erros), com excepção de uma alteração decorrente de uma proposta de alteração apresentada

pelo Parlamento Europeu (cf. Secção IV). Através do procedimento de comitologia previsto

na proposta será decidida uma adaptação dos anexos.

A Comissão aceitou a Posição Comum acordada pelo Conselho.

IV. ALTERAÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU

1. Na sua primeira leitura, o Parlamento Europeu aprovou três alterações à proposta. Em

princípio, o Conselho deu o seu acordo a duas dessas alterações.

2. No que diz respeito às alterações 1 e 2 respeitantes à questão do teor de cádmio nos adubos, o

Conselho integrou, em princípio, a alteração 1 respeitante ao considerando 15, tendo aceite a

proposta alterada da Comissão para este considerando. O Conselho subscreve o ponto de vista

do Parlamento segundo o qual a questão do teor involuntário de cádmio nos adubos é de

grande importância e urgência. Todavia, o Conselho reconhece o direito de iniciativa da

Comissão e, por conseguinte, não pôde dar o seu acordo a parte da alteração 1, bem como à

alteração 2 na sua totalidade, atendendo a que essas alterações obrigam a Comissão a

apresentar propostas em relação ao teor de cádmio antes de uma certa data.

3. A alteração 3 propõe-se restabelecer a actual disposição constante do Anexo I, quadro E.1.4b

(quelato de ferro). O Conselho acorda em que os anexos não deverão ser alterados na presente

fase de reformulação do texto. Por conseguinte, o Conselho congratula-se, em princípio, com

a fundamentação subjacente à alteração. Todavia, ao analisar a alteração, o Conselho

considerou que, embora o teor mínimo deva ser de 8/10, tal como proposto pelo Parlamento,

os requisitos em vigor em matéria de rotulagem dos quelatos de ferro deverão ser melhorados

de forma a facultar uma informação mais pormenorizada, e por conseguinte mais clara, aos

utilizadores de adubos.
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Assunto: Proposta alterada de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo

aos adubos
– aprovação de uma Posição Comum

1. Em 14 de Setembro de 2001, a Comissão apresentou ao Conselho a proposta em epígrafe,

baseada no artigo 95.º do TCE 1.

2. O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer em 16 de Janeiro de 2002 2.

3. O Parlamento Europeu aprovou o seu parecer, em primeira leitura, em 10 de Abril de 2002 3.

Na sequência desse parecer, a Comissão apresentou uma proposta alterada em 17 de Junho

de 2002 4.

4. Em 30 de Setembro de 2002, o Conselho "Competitividade" chegou a acordo, por

unanimidade, tendo em vista a aprovação de uma Posição Comum.

                                                
1 JO C 51 E, de 26.6.2002, p.1.
2 JO C 80, de 03.4.2002, p. 6.
3 JO: ainda não publicado.
4 JO C 227 E, de 24.9.2002, p. 503.
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5. Neste contexto, o Comité de Representantes Permanentes poderia convidar o Conselho a, na

rubrica dos pontos "A" de uma próxima sessão:

– aprovar a Posição Comum na versão constante do documento 12733/02 ENT 131

CODEC 1198;

– exarar em acta as declarações constantes da Adenda à presente nota; e

– aprovar o projecto de nota justificativa do Conselho constante do documento 12733/02

ENT 131 CODEC 1198 ADD 1.
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ADENDA À NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Comité de Representantes Permanentes/Conselho
n.º doc. ant.: 12179/02 ENT 127 CODEC 1125
n.º prop. Com.: 12005/01 ENT 190 CODEC 896 (COM(2001) 508)

10293/02 ENT 96 CODEC 809
Assunto: Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos

adubos
– Aprovação da posição comum

Declarações para a acta do Conselho

1. Declaração da Áustria

"Pela Decisão 2002/366/CE da Comissão foi criada uma base jurídica autónoma para a derrogação

austríaca relativa à limitação do teor de cádmio nos adubos, a qual permite à Áustria manter a

legislação nacional até 31.12.2005.

A Áustria saúda os esforços da Comissão para propor um acto jurídico que regule o teor de cádmio

nos adubos a nível comunitário e, atendendo à declaração da Comissão, parte do princípio de que

será aprovada regulamentação neste sentido antes de expirar o prazo acima referido."
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2. Declaração conjunta da Finlândia e da Suécia

"A Finlândia e a Suécia apoiam o novo regulamento sobre os adubos.

Todavia, a Finlândia e a Suécia lamentam que ainda não tenha sido apresentada uma proposta de

disposições relativas à restrição do teor de cádmio nos adubos. Desde a sua adesão à União

Europeia, foi concedido à Finlândia e à Suécia o direito de manter a legislação nacional relativa à

restrição do teor máximo nos adubos. A avaliação dos riscos efectuada em diversos países

demonstrou que o elevado teor de cádmio nos adubos representa um risco para a saúde humana e

animal bem como para o ambiente.

A Finlândia e a Suécia salientam a importância de dispor da proposta de regulamento relativo ao

teor de cádmio nos adubos o mais tardar até finais de 2005, e por conseguinte exortam a Comissão a

apresentar a referida proposta assim que o Comité Científico da Toxicidade, Ecotoxicidade e do

Ambiente (CCTEA) tiver emitido o seu parecer."
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2001/0212 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de um regulamento
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos adubos

1. ANTECEDENTES

A proposta da Comissão [COM(2001) 508 final] foi adoptada em 14.9.2001, tendo depois
sido apresentada ao Conselho e ao Parlamento Europeu.

O Comité Económico e Social Europeu aprovou a proposta [COM(2001) 508 final] e adoptou
o seu parecer em 16.1.2002.

O Parlamento Europeu aprovou a proposta com alterações, em primeira leitura, em 10.4.2002.

A proposta alterada da Comissão [COM(2002) 318 final] foi adoptada em 17.6.2002, tendo
depois sido apresentada ao Conselho e ao Parlamento Europeu.

O Conselho adoptou a posição comum em 14.4.2003.

2. OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

A proposta, baseada no artigo 95.º do Tratado, integra num único texto as 18 directivas do
Conselho e da Comissão existentes relativas à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes aos adubos que foram publicadas entre 1976 e 1998.

O objectivo da proposta é melhorar a clareza e a transparência desses textos. A legislação
relativa aos adubos tem por objectivo assegurar a livre circulação destes produtos no interior
da União Europeia e especificar as características que estes devem respeitar.
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3. COMENTÁRIOS SOBRE A POSIÇÃO COMUM

3.1 Observações gerais

A posição comum segue as linhas gerais da proposta alterada da Comissão.

3.2 Seguimento dado às alterações

Das três alterações adoptadas pelo Parlamento1, duas foram aceites em princípio e uma não
foi aceite.

3.2.1. Alteração 1 do Parlamento Europeu

Esta alteração foi aceite em princípio, tendo em conta a intenção da Comissão de apresentar
uma proposta relativa ao cádmio nos adubos. A alteração foi incorporada no considerando 15,
excepto no que se refere à parte da alteração que tentava impor à Comissão um prazo rigoroso
para apresentar a legislação. Esta imposição não seria compatível com o direito de iniciativa
da Comissão.

3.2.2. Alteração 2 do Parlamento Europeu

Esta alteração não pode ser aceite pelas seguintes razões:

– O artigo 33.º da proposta foi suprimido. Este artigo tornou-se supérfluo porque foram
adoptadas decisões, com base no n.º 4 do artigo 95.º da Tratado, que concedem
derrogações à Áustria2, à Finlândia3 e à Suécia4 no que respeita ao teor máximo
admissível de cádmio nos adubos.

– Além disso, o n.º 2 do artigo 33.º teria limitado o direito de iniciativa da Comissão.

3.2.3. Alteração 3 do Parlamento Europeu

Esta alteração foi aceite em princípio. Em particular, o Conselho aumentou o teor mínimo dos
quelatos solúveis para 8/10 do valor declarado, tal como o Parlamento Europeu tinha
solicitado. Além disso, clarificou e reforçou os requisitos em matéria de rotulagem aplicável
aos quelatos com vista a melhorar a informação disponível para os consumidores.

3.3 Posição comum do Conselho

A posição comum do Conselho inclui, além das alterações aceites pela Comissão, certas
mudanças que deverão clarificar e reforçar a proposta de regulamento.

4. CONCLUSÃO

A Comissão apoia a posição comum dado que esta segue em grande parte as linhas da sua
proposta alterada.

                                                
1 Relatório PE A5-0107/2002 de 27.3.2002.
2 Decisão 2002/366/CE da Comissão de 15.5.2002, JO L 132 de 17.5.2002, p. 65.
3 Decisão 2002/398/CE da Comissão de 24.5.2002, JO L 138 de 28.5.2002, p. 15.
4 Decisão 2002/399/CE da Comissão de 24.5.2002, JO L 138 de 28.5.2002, p. 24.
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