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Resumo: Em 2007, foi implantado na Divisão de
Metrologia Química/Inmetro, o sistema primário de medição
de condutividade eletrolítica, tendo como principal objetivo
a certificação de materiais de referência primários. Esse
sistema consiste de uma célula primária de medição de
condutividade eletrolítica, cilíndrica, de material cerâmico,
com dois eletrodos de platina e de equipamentos periféricos
necessários para as medições de resistência, impedância,
temperatura e deslocamento do eletrodo da solução que está
sendo analisada. O Inmetro participou pela primeira vez
utilizando o sistema primário em uma comparação
internacional no âmbito do Comitê Consultivo para a
Quantidade da Matéria (CCQM), denominada de CCQM-
K36.1, para medição da condutividade eletrolítica em
solução de 5000 µS/cm. Após este exercício de medição,
terá início a produção de materiais de referência certificados
(MRC), em nível primário, os quais irão garantir a qualidade
dos resultados dessas medições e, assim, prover
rastreabilidade e confiabilidade aos resultados das medições
de condutividade realizadas nos laboratórios do País. Este
trabalho visa apresentar a implantação do  sistema primário
de medição de condutividade eletrolítica no Inmetro,
abrangendo as etapas necessárias para a instalação dos
equipamentos que compõem tal sistema, bem como
apresentar o resultado da comparação internacional,
CCQM-K36.1.

Palavras chave: sistema primário de condutividade,
materiais de referência, rastreabilidade.

1. INTRODUÇÃO

A condutividade eletrolítica em uma solução aquosa é a
medição da quantidade de cargas transportadas pelos íons
presentes em solução. A medição de condutividade
eletrolítica é um parâmetro essencial na determinação da
pureza da água, matéria-prima usada na preparação de
vacinas, medicamentos, bebidas (água mineral,
refrigerantes, cervejas, etc.), entre outras [1-2]. Quando as

fontes de águas estão impuras, a medição da condutividade
eletrolítica torna-se uma técnica simples e um indicativo da
pureza da água, pois quanto mais elevada a condutividade
eletrolítica, mais impura é a solução. Cabe destacar que esta
é uma das principais aplicações de condutividade eletrolítica
e esta medição é amplamente realizada em laboratórios de
análises químicas, nas áreas da saúde, industrial, controle e
proteção ambiental, biotecnologia, entre outras.

É importante ressaltar que a maioria das reações
bioquímicas (notadamente as dos processos enzimáticos) e
microbiológicas (incluindo os processos de fermentação)
são favorecidas em faixas de condutividade eletrolítica
determinadas, requerendo medições em todas as etapas dos
processos. Essas medições tornam-se indispensáveis,
especialmente quando se trata de produtos destinados ao
consumo humano, abrangendo alimentos e bebidas,
medicamentos e produtos de higiene pessoal. Nos produtos
farmacêuticos é necessário o controle criterioso da
condutividade eletrolítica.

Em produtos injetáveis, deve-se fazer um controle rigoroso
da pureza da água utilizada que pode ser realizado através da
medida da condutividade eletrolítica. Pode ser citada, ainda,
a importância do controle desse parâmetro na fabricação de
polpas celulósicas, para garantir um rendimento otimizado;
na manufatura de papéis, onde atua como agente para
garantia da impermeabilização; na produção de tintas
acrílicas, para garantir a estabilidade do látex e ainda, na
obtenção de borrachas sintéticas, para manutenção da
emulsão.

Por se constituir em uma medição executada em larga
escala, a comparabilidade e uniformidade das medições de
condutividade eletrolítica são extremamente importantes,
requerendo o uso de soluções padrão que possuam alta
confiabilidade metrológica, denominadas de materiais de
referência certificados (MRC) [3]. Este trabalho tem por objetivo
apresentar as etapas necessárias para a implantação do sistema
primário de medição de condutividade eletrolítica no Laboratório
de Eletroquímica – Label, da Divisão de Metrologia Química –



Dquim, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – Inmetro, ocorrido em 2007. Esse sistema
tem por finalidade certificar material de referência para a
medição de condutividade eletrolítica e dessa forma, prover a
rastreabilidade para a garantia da qualidade dos resultados das
medições dessa grandeza que é realizada em diversos
laboratórios do País, além de apresentar o resultado da
comparação internacional, CCQM-K36.1.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Sistema primário de medição de condutividade
eletrolítica

A implantação do sistema primário de condutividade
eletrolítica abrangeu várias etapas, desde a aquisição e
calibração dos equipamentos que o compõe e instalação até
os estudos preliminares das melhores condições de
desempenho do sistema que influenciam nos resultados das
medições de condutividade eletrolítica.

Na Figura 1, pode ser observado o sistema primário de
medição de condutividade eletrolítica que consiste de uma
célula primária de medição, cilíndrica, de material cerâmico,
contendo dois eletrodos de platina, conforme apresentada,
em detalhes na Figura 2; uma ponte de temperatura, Fluke
1590, para o controle da temperatura do sistema; um
medidor de impedância de alta precisão, Agilent HP 4284A;
um sistema de microposicionamento da célula Heidenhain
CT250, com controle eletrônico do microposicionamento da
célula; um banho termostatizado, Fluke 7011, uma caixa de
isopor de alta densidade de isolamento térmico, um suporte
metálico e um computador, no qual se mantêm todos os
registros envolvidos nas etapas das medições, assim como
armazena os cálculos da condutividade eletrolítica e, suas
respectivas estimativas de incerteza de medição.

Figura 1 – Sistema primário de medição de condutividade
eletrolítica do Inmetro.

Figura 2 – Célula primária de condutividade eletrolítica.

2.2 Procedimento de medição de condutividade eletrolítica

Aproximadamente 170 mL da solução de amostra foram
colocados em um recipiente fechado dentro de um banho na
temperatura de 25,0 °C. A célula de condutividade e os
eletrodos foram lavados com água deionizada (Milli-Q),
sendo a célula lavada várias vezes até que o valor de
condutividade da água lido fosse menor do que 1,0 µS/cm e
deixando secar à temperatura ambiente. Em seguida, a célula
foi lavada com um pequeno volume da solução amostra que
estava a 25,0 °C e preenchida com aproximadamente
160 mL da mesma solução. A célula e a caixa de isolamento
térmico foram fechadas para manter a temperatura de
25,0 °C dentro da célula.

Finalmente, as medições de impedância foram realizadas em
nas faixas de freqüência de 100 a 5000 Hz e em duas
distâncias diferentes entre os eletrodos. Após as medições, a
célula foi esvaziada, desmontada e todas as suas partes
foram lavadas com água deionizada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Implantação do sistema primário de condutividade
eletrolítica

As etapas de implantação do complexo sistema primário de
medição de condutividade eletrolítica abrangeram:
a) montagem da célula primária de condutividade;
b) confecção de um suporte metálico para armazenamento
da célula primária; c) calibração dos equipamentos que
compõem o sistema: microposicionador, medidor de
impedância e ponte de temperatura, além da determinação
exata do diâmetro da célula primária; d) instalação de todos
equipamentos que compõem o sistema; e) desenvolvimento
de um programa de automação para obtenção dos dados de
leitura do sistema e f) estudo das melhores condições de
leitura de condutividade eletrolítica. Durante os estudos
preliminares, foram medidas as condutividades eletrolíticas



de soluções de valores nominais de 25, 1000 e 5000 µS/cm,
obtendo-se medições repetitivas e reprodutivas compatíveis
com os resultados de outros Institutos Nacionais de
Metrologia – INM [1].

3.2 Resultados da comparação internacional de
condutividade eletrolítica

O Inmetro participou através do Label, em uma comparação
internacional no âmbito do CCQM, pela primeira vez, com o
uso do sistema primário de medição de condutividade
eletrolítica para o reconhecimento da sua competência
técnica e comparabilidade entre os demais INM. Essa
comparação foi coordenada pelo Instituto Nacional de
Metrologia da Dinamarca, DFM, com numeração
CCQM-K36.1, para a realização de medições em uma
solução de valor nominal de condutividade de 0,5 S/m (5000
µS/cm), na temperatura de 25,0 ºC. O Inmetro obteve
resultados satisfatórios [3] nessa comparação, conforme
apresentado na Figura 3, cuja média dos valores de
condutividade eletrolítica medidos e a sua respectiva
incerteza expandida foram (0,51565 ± 0,00092) S/m, para
um nível de confiança de 95% e fator de abrangência (k)
igual a 2 [4-5].

Degree of equivalence (k=2) of results K36.1: 0,5 
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Figura 3 – Desempenho dos Institutos Nacionais de Metrologia
participantes da comparação CCQM-K36.1.

4. CONCLUSÃO

A implantação do sistema primário de medição de
condutividade eletrolítica foi realizada recentemente no
Inmetro envolvendo várias etapas, desde a aquisição dos
equipamentos até a realização das primeiras medições, que
possibilitaram a obtenção de resultados satisfatórios em uma
comparação internacional para a medição de 0,5 S/m (5000
µS/cm), mostrando sua competência técnica na medição
desse valor de condutividade e, por isso, no
desenvolvimento de MRC.

É importante ressaltar que esse sistema tem por objetivo
certificar materiais de referência, em nível primário, para
medição de condutividade eletrolítica e, através desses
materiais de referência certificados (MRC), garantir a
qualidade dos resultados das medições e por sua vez,
estabelecer a cadeia de rastreabilidade dessa grandeza no
Brasil e nos países da América do Sul, uma vez que até o
momento este é o único sistema primário de medição de
condutividade eletrolítica existente na América do Sul.

AGRADECIMENTOS

Ao apoio financeiro recebido pelo CNPq/Prometro para a
realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS

[1] P. Spitzer, U. Sudmeier, “Electrolytical conductivity”,
146.PTB-Seminar, 2000.

[2] K. W. Pratt, W. F. Koch, Y. C. Wu, P. A. Berezansky,
Molality-Based Primary Standards of Electrolytic
Conductivity (IUPAC Technical Report), Pure Appl. Chem.,
Vol. 73, Nº 11, pp. 1783–1793, 2001.

[3] Draft A Report on CCQM-K36.1, Jensen, H.D., DFM, 2008.

[4] Guia para a Expressão da Estimativa de Incerteza de
Medição, 3ª edição brasileira, ABNT / Inmetro, SERIFA
comunicação, Rio de Janeiro, 2003.

[5] Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement.
(GUM) – Supplement 1: Numerical methods for the
propagation of distributions ISO/DGuide 99998, 2004.


