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A Metrologia [1] é a ciência da medição, abrangendo todos os aspectos teóricos e práticos
relacionados às medições, qualquer que seja a incerteza [2], em quaisquer campos da ciência ou da
tecnologia, sendo de grande relevância para o desenvolvimento das atividades econômicas, científicas e
tecnológicas de um país. A medição é um conjunto de operações que tem por objetivo determinar um valor
de uma grandeza [1]. A Metrologia Química, isto é, a metrologia aplicada à área de química, por sua vez, irá
fornecer às medições químicas resultados com maior exatidão, confiabilidade e rastreabilidade [1]. Essas
medições, quando aplicadas à área industrial, irão gerar produtos de maior qualidade, com influência direta
no aumento das exportações. É importante salientar que as decisões comerciais nacionais e internacionais
baseiam-se na qualidade comprovada de produtos e serviços, esfera em que sempre se coloca a preocupação
com as barreiras técnicas [3]. Estas são barreiras comerciais derivadas da utilização de regulamentos técnicos
não embasados em normas internacionalmente aceitas ou decorrentes da adoção de procedimentos de
avaliação da conformidade dispendiosos, bem como de inspeções excessivamente rigorosas. Dessa forma,
cada vez mais se fazem necessárias que as análises químicas sejam determinadas com maior exatidão,
principalmente quando são realizadas em matrizes oriundas das indústrias alimentícias e farmacêuticas, tendo
em vista a sua influência direta na área da saúde. Este trabalho tem por objetivo enfatizar a importância de
como os cuidados metrológicos podem influenciar o resultado de uma medição em química eletroanalítica,
ressaltando entre elas, a medição de pH, que é fundamental em diversos processos industriais, como também
de grande utilização na maioria dos laboratórios do País. Geralmente, a medição de pH é iniciada com a
calibração do equipamento com soluções tampão de pH, seguida de suas leituras e tratamento estatístico dos
dados. Entretanto, para se obter maior exatidão, esta medição deve ser realizada considerando certos
cuidados metrológicos, tais como, calibrar o medidor de pH utilizando materiais de referência certificados
(MRC), soluções tampão de pH; garantir condições ambientais controladas no laboratório; avaliar a
repetitividade [1] e reprodutibilidade [1] das medições; realizar as medições na temperatura adequada,
empregando um banho termostatizado e com o manuseio cuidadoso do operador e, finalmente, executar o
cálculo da estimativa da incerteza das medições, considerando todas as fontes de incerteza que influenciam
nestas medições. Ressalta-se ainda, que, para a elaboração da estimativa de incerteza da medição de pH,
deve-se contemplar as seguintes fontes de grandeza de entrada: incertezas declaradas nos certificados de
calibração do medidor de pH, dos materiais de referência, do termômetro de resistência (Pt 100), do banho
termostatizado e da repetitividade e reprodutibilidade das medições. A automação dos dados obtidos durante
as determinações de pH e os cálculos da estimativa de incerteza são de primordial contribuição para a
minimização de erros de medição e de cálculos. Desta forma, os resultados das medições realizadas irão
fornecer confiabilidade e qualidade às determinações eletroanalíticas de pH utilizadas no dia-a-dia dos
laboratórios.
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