
CONFIABILIDADE DAS MEDIÇÕES

A importância do sistema secundário de pH na cadeia de rastreabilidade de 
suas medições no país

É importante ter um sistema secundário de medição de pH, o qual está sendo 
desenvolvido e implantado no Inmetro, como forma de garantir a continuidade da 
rastreabilidade, comparabilidade e a confiabilidade das medições de pH no país
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O controle da acidez (ou da alcalinidade) é essencial nos processos industriais e 
laboratoriais. Uma das maneiras de avaliar a acidez de um meio é através do seu 
pH, cuja medição é, provavelmente, uma das mais rotineiras em laboratórios 
químicos. Porém, para que as medições de pH apresentem resultados confiáveis, 
torna-se necessária a calibração dos medidores, utilizando, para tal, materiais de 
referência certificados (MRC) para pH.
O Laboratório de Eletroquímica (Label) do Inmetro implantou em 2003 o sistema 
primário de medição de pH [1]. Trata-se de um sistema do mais alto nível 
metrológico e que, estando no topo da cadeia de rastreabilidade das medições de 
pH [2, 3], atinge elevada exatidão e a menor incerteza de medição. Devido a sua 
complexidade, esse sistema não é utilizado em medições de rotina, tendo como 
principais aplicações a caracterização de soluções tampão de pH candidatas a 
MRC primários, além de medições de pH em comparações internacionais no 
âmbito do CCQM (Comitê Consultivo para a Quantidade de Matéria) e do SIM 
(Sistema Interamericano de Metrologia) com o intuito de demonstrar a 
comparabilidade entre os demais Institutos de Metrologia.
A cadeia de rastreabilidade das medições de pH no País deverá ser formada 
através do sistema primário de pH implantado no Inmetro e por demais 
laboratórios do país onde serão implantados sistemas secundários de medição de 
pH. Tais laboratórios, a serem acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação 
do Inmetro (Cgcre), utilizarão seus sistemas secundários de pH, e os MRC 
primários produzidos pelo Inmetro, para a caracterização de suas soluções 
tampão de pH (MRC secundários). Os MRC secundários serão, então, utilizados 
na calibração de medidores de pH dos laboratórios de ensaios químicos do País, 
garantindo a confiabilidade e a qualidade dos resultados das medições de pH.
A importância de um sistema secundário de medição de pH é inquestionável [4], 
tendo em vista sua simplicidade de operação, maior produtividade (menor tempo 
de medição), menor custo, e determinação do valor de pH com uma incerteza 
próxima de um sistema primário. Dessa forma, um sistema secundário é mais 
adequado à produção de MRC de pH em grande escala, sendo portanto mais 
apropriado à realidade de laboratórios de ensaio (futuros provedores de MRC no 
País).
Dessa forma, apresentar o sistema secundário de medição de pH, ora sendo 
desenvolvido e implantado no Label/Inmetro, tendo em vista a sua futura utilização 
por laboratórios provedores de MRC de pH. Os métodos utilizados:



Instrumentação
Para a montagem do sistema secundário de pH, utilizouse um microcomputador, 
um multímetro digital de 6,5 dígitos em conjunto com uma placa multiplexadora 
(Agilent), um banho termostatizado (Hart), um termopar tipo J (inserido no banho), 
uma célula eletroquímica diferencial (confeccionada pelo Label e inserida no 
banho) e dois eletrodos de hidrogênio (cada um inserido num dos lados da célula). 
O termopar e os dois eletrodos estão conectados ao multímetro, que por sua vez 
está conectado ao microcomputador (via porta RS-232). Um esquema do sistema 
secundário é mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Diagrama esquemático do sistema secundário de pH

O controle do multímetro, a aquisição e exibição gráfica dos dados (diferença de 
potencial e temperatura), o tratamento dos dados (cálculos dos valores de pH e 
suas respectivas estimativas de incerteza de medição) e o armazenamento dos 
dados e resultados são obtidos através de um software, desenvolvido pelo Label, 
utilizando a ferramenta Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition.

Soluções Tampão
As duas soluções tampão utilizadas nesse trabalho (MRC primário e candidata a 
MRC secundário), de valores nominais de pH iguais a 6,865, foram preparadas 
através da dissolução dos sais KH2PO4 e Na2HPO4 em água Tipo I 
(condutividade eletrolítica < 0,06  S/cm), para uma concentração equimolar final 
de 0,025 mol/kg [3]. O MRC primário foi certificado pelo sistema primário de 
medição de pH do Inmetro, apresentando o valor de pH igual a 6,868 ± 0,003, com 
o fator de abrangência k=2, para um nível de confiança aproximadamente igual a 
95%.

Procedimento experimental
A determinação secundária de pH é baseada na medida da diferença de potencial 
(ddp) entre os eletrodos de hidrogênio, a 25,0 oC, inseridos na célula e imersos na 
solução tampão. A medida da ddp é realizada continuamente (intervalo de 60 s) 
até que a variação das últimas 5 medições seja inferior a 6  V/min. 
Primeiramente, mediu-se a ddp entre os eletrodos com ambos os lados da célula 
diferencial preenchidos com o MRC primário (E1). Em seguida, mediuse a ddp 
entre os eletrodos com um dos lados da célula preenchido com MRC primário e o 
outro lado, preenchido com o candidato a MRC secundário (E2). Entre as 
medições, lavou-se a célula com água Tipo I. Durante as medições, gás 
hidrogênio de alta pureza (99,999%) foi continuamente borbulhado nos dois lados 
da célula diferencial. As medições foram realizadas a 25,0 oC, em duplicata para 
E1 e em triplicata para E2. O valor do pH do candidato a MRC secundário foi 
calculado utilizando-se a Equação (1).

Equação (1)

Onde:
K’ = (RTln10)/F;



pHref é o pH do MRC primário;
R é a constante dos gases;
T é a temperatura e
F é a constante de Faraday.

A Tabela 1 apresenta o resultado final da medição de pH do candidato a MRC 
secundário, comparado com o resultado do MRC primário, e suas respectivas 
incertezas expandidas, com o fator de abrangência k =2 para um nível de 
confiança aproximadamente igual a 95%.

Tabela 1 – Comparação entre os resultados obtidos nos sistemas primário e 
secundário de medição de pH
Valor de pH do MRC 1ário Valor de pH do MRC 2ário
6,868 ± 0,003 6,868 ± 0,004

O diagrama de causa-efeito, mostrando todas as fontes relevantes no cálculo da 
estimativa da incerteza de medição para a medição secundária de pH, é 
apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Diagrama de causa-efeito.

A Tabela 2 apresenta as contribuições porcentuais das principais fontes de 
incerteza utilizadas na estimativa do valor da incerteza de medição do MRC 
secundário.

Tabela 2 – Contribuições porcentuais das principais fontes de incerteza utilizadas 
na medição secundária de pH.
Fontes de IncertezaContribuição (%)
E1 + E2 2,1x10-2
MRC 1ário 99,8
K’ 5,6x10-8
Junção líquida 0,1
Temperatura 4,8x10-2
XE 3,1x10-7

Os resultados indicados na Tabela 1 evidenciam que os MRC primário e 
secundário analisados possuem a mesma composição química e concentrações, o 
que minimiza tanto os valores de ddp medidos quanto os valores dos 
componentes da incerteza. Vale ressaltar que, embora o valor obtido para o pH do 
MRC secundário tenha sido igual ao valor de pH do MRC primário, tal igualdade 
nem sempre acontecerá, pois se trata de medidas de diferença de potencial 
conforme a Equação (1). As principais fontes de incerteza da medição secundária 
de pH mostradas no diagrama de causa-efeito na Figura 2 foram provenientes de: 
multímetro digital (temperatura e tensão), junção líquida, e repetitividade 
(temperatura e diferença de potencial). Conforme esperado, a maior contribuição 
na incerteza de medição secundária de pH provém da própria incerteza da 
medição primária, conforme se verifica na Tabela 2. Isso explica o fato de o valor 



de incerteza da medição secundária de pH ser bem próxima do valor de incerteza 
da medição primária [3], correspondendo à variação de uma unidade de pH na 
casa dos milésimos.
Dessa forma, m sistema secundário de medição de pH está sendo desenvolvido e 
implementado no Laboratório de Eletroquímica do Inmetro. O sistema, o qual é 
baseado na medida da diferença de potencial entre dois eletrodos de hidrogênio 
em soluções tampão, apresenta maior simplicidade instrumental e de operação, 
além de menor custo do que um sistema primário de medição de pH. A 
apresentação do sistema secundário de pH à comunidade metrológica, através do 
presente trabalho, é importante para a disseminação do conhecimento adquirido, 
visando incentivar o aparecimento de futuros provedores de MRC secundários 
para pH. Tais provedores, em conjunto com o Inmetro, darão continuidade à 
cadeia de rastreabilidade e confiabilidade das medições de pH no país.
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