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Resumo: A Secretaria da Receita Federal solicitou ao Inmetro, entre outros serviços, o de calibração de medidores de
condutividade utilizados na indústria de cerveja. A condutividade eletrolítica destaca-se como um dos parâmetros que
caracterizam esta bebida e é definida como a medição da quantidade de transporte de cargas dos íons em solução. Para
a calibração de medidores de condutividade, compara-se a condutividade medida entre duas faces opostas de uma
célula de condutividade, esta estando imersa em uma solução padrão denominada de material de referência certificado
(MRC). O serviço de calibração de medidores de condutividade nas indústrias de cerveja foi implantado recentemente
na Divisão de Metrologia Química – Dquim, do Inmetro. O presente trabalho apresenta a metodologia desenvolvida
na referida calibração. Os resultados obtidos com os dois MRC, de valores 1015 µS cm−1 e 1408 µS cm−1, ambos a
25oC utilizados na calibração dos equipamentos apresentaram medições de condutividade e suas respectivas incertezas
compatíveis com o valor de condutividade esperado desta bebida, cujo valor varia em torno de 1000 µS cm−1.
Portanto, os MRC utilizados fornecerão confiabilidade às medições de condutividade, que é um dos parâmetros
relacionados com a qualidade da cerveja produzida no País.
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1. INTRODUÇÃO

A condutividade eletrolítica é a medida da
quantidade de transporte de carga dos ions presentes em
solução. É um importante parâmetro para o controle da
pureza da água utilizada nas indústrias farmacêuticas,
de alimentos e bebidas.

A medição de condutividade em soluções
aquosas é uma rotina nos laboratórios de análises
químicas, sendo importante em vários campos de
aplicação, tais como nas áreas da saúde humana,
controle e proteção ambiental, biotecnologia, e outras.
Por se constituir em uma medição executada em larga
escala, a comparabilidade e confiabilidade das medições
de condutividade têm grande importância para garantir
a qualidade dos produtos. A determinação correta da
condutividade eletrolítica tem adquirido um notável
destaque na produção de medicamentos, alimento e
bebidas. Portanto, existe uma crescente demanda por
medições de condutividade eletrolítica confiável e
reprodutível tanto em águas, como em soluções aquosas
usadas na industrialização desses produtos.

A necessidade de calibrar os equipamentos de
medição de condutividade eletrolítica é um requisito
fundamental no processo de garantia da qualidade dos
produtos acima mencionados. O Instituto Nacional de

Metrologia Normalização e Qualidade Industrial
(Inmetro) oferece serviços de calibração através de
equipamentos calibrados eletricamente com padrões
rastreados a padrões primários e ainda, com soluções de
condutividade secundárias, rastreadas a soluções de
condutividade primárias, denominadas Materiais de
Referência Certificados (MRC), que fornecem
confiabilidade e rastreabilidade às medições em
condutividade eletrolítica [1-4].

Visando à necessidade de um maior controle
da produção de cerveja nas indústrias, a Secretaria da
Receita Federal solicitou ao Inmetro o serviço de
calibração em medidores de condutividade com MRC.
Atendendo a esta demanda, foi feito um estudo do
desempenho de medidores de condutividade através de
testes de repetitividade das medições de condutividade
eletrolítica para, então, ser implantado o serviço de
calibração aos medidores utilizados nas indústrias de
cerveja do País.

Após a implantação deste serviço, pretende-se
ampliá-lo visando ao controle da produção e das
medições de condutividade em bebidas.

O objetivo deste trabalho é apresentar o serviço
de calibração com MRC de medidores de condutividade
utilizados nas indústrias de cerveja, que é realizado pela
Dquim por solicitação da Receita Federal.



2. MATERIAIS E MÉTODOS

A calibração do medidor de condutividade foi
realizada MRC (Radiometer), apresentando os seguintes
valores de condutividade a 25°C: 1015 µS cm−1 ± 0,5 %
e 1408 µS cm−1 ± 0,5 % com k=2 e nível de confiança
de 95 %. Utilizou-se um banho termostatizado
(Marconi); um termômetro de resistência (Pt 100); um
agitador magnético (Metrohm) e água deionizada Milli-
Q (Millipore) com valor de condutividade κ < 0,1 µS
cm-1. A calibração do medidor de condutividade foi
realizada segundo procedimentos baseados nas normas
Deustsches Institut für Normung – DIN EN 27 888 de
1993, e American Society for Testing and Materials –
ASTM D1125/1995, reaprovada em 1999.

Inicialmente, foram realizados testes com
MRC em medidores de condutividade de diferentes
fabricantes. Entretanto, apenas um modelo apresentou
resultados compatíveis com os valores de condutividade
fornecidos pelos MRC [5]. Portanto, o medidor de
condutividade deste tipo foi o escolhido para a
realização deste trabalho.

Tal equipamento possui um sensor de
condutividade toroidal através do qual a amostra
(bebida) flui e o valor de condutividade é medido
durante todo o processo de fabricação da cerveja, em
linha. A Figura 1 mostra o desenho esquemático dos
equipamentos utilizados na calibração do medidor de
condutividade.

As condições utilizadas para a realização da
calibração do medidor de condutividade foram: a
temperatura de 25,0 °C ± 0,1 °C, conforme a leitura do
termômetro de resistência Pt 100 imerso no MRC, que,
por sua vez, está contido numa célula de vidro
encamisada, através da qual flui água aquecida pelo
banho termostatizado, a umidade relativa de 73 % ur ±
1 % ur e temperatura do laboratório de 22,2 ºC ± 0,3 ºC.

Figura 1. Desenho esquemático dos equipamentos
usados na calibração do medidor de condutividade.

Com o medidor de condutividade ligado e os
circuitos internos dos equipamentos aquecidos, digita-
se, no equipamento, a escala de condutividade na faixa
a ser calibrada. Em seguida, a célula de condutividade é
imersa no primeiro MRC. Faz-se, então, a leitura e
registra-se o valor da condutividade. Lava-se a célula de
condutividade com água deionizada. Repete-se todo o
procedimento para o segundo MRC. A estabilidade das
medições é confirmada após o registro de 03 (três)

leituras dos diferentes valores do MRC, assim como os
de temperatura.

Após a realização da calibração, preenche-se a
planilha de cálculo de incerteza. E os valores médios de
condutividade com suas respectivas incertezas obtidos
na calibração são declarados no certificado de
calibração.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados da calibração de um medidor de
condutividade com seus respectivos valores de incerteza
e que será utilizado em uma indústria de cerveja estão
apresentados na Tabela 1.

Observa-se na Tabela 1, que os valores de
condutividade eletrolítica indicados no medidor a 24,5
°C são equivalentes aos dos MRC utilizados na
calibração a 25,0 °C. Conclui-se, portanto, que o
equipamento está calibrado, estando compatível com o
intervalo de medição da condutividade em cervejas, que
corresponde à condutividade entre 1015 a 1408
µS cm−1.

Tabela 1. Resultados de calibração do medidor de
condutividade.

Material de
Referência

Certificado a
25,0 ºC

Indicação do
instrumento

a 24,5 ºC
(µS cm−1)

Incerteza
expandida
(µS cm−1)

Fator de
abran-
gência

(k)
1015µS cm−1 ±

0,5% 1016 6 2

1408µS cm−1 ±

0,5% 1408 7 2

A declaração da incerteza, no certificado de
calibração, está baseada na incerteza combinada
multiplicada pelo fator de abrangência, k, igual a 2, para
um nível de confiança de, aproximadamente, 95 %
[6,7].

Tabela 2. Planilha de estimativa de incerteza para a calibração
com MRC de 1015 µS cm−1, a 25,0 ºC.

Fontes de
incerteza

Incer-
teza

padrão

Coefi-
ciente de
sensibi-
lidade

Incer-
teza

(µS cm−1)

Con-
tri-

buição
(%)

MRC
(µS.cm-1)

2,5375 1 2,5375 59,2

Tempera-
tura
(K)

0,2500 3
µS cm−1/K

0,7500 17,5

Repetiti-
vidade
(µS.cm−1)

1,0000 1 1,0000 23,3

Incerteza
combinada

- - 2,8

Incerteza
expandida

- - 5,7
(k=2; 95%)



A Tabela 2 apresenta a planilha de incerteza
para a calibração do medidor de condutividade
escolhido usando-se o MRC de condutividade igual a
1015 µS cm−1, a 25,0 ºC. Das fontes de incertezas
consideradas: do certificado do MRC, do certificado da
temperatura do Pt 100 e da repetitividade das medições,
a proveniente da solução de condutividade do MRC
contribuiu com 59,2 % para o cálculo da incerteza,
seguido pela repetitividade das medições, contribuindo
com 23,3 %.

Na calibração com MRC de condutividade de
1408 µS cm−1, somente a contribuição proveniente do
MRC atingiu o valor de 72,6 %, conforme mostrado na
Tabela 3. Verifica-se, portanto, que a qualidade do
MRC para a calibração de medidores de condutividade
é de primordial importância para garantir exatidão e
confiabilidade às medições de condutividade
eletrolítica.

Tabela 3. Planilha de estimativa de incerteza para a calibração
com MRC de 1408 µS cm−1, a 25,0 ºC.

Fontes de
incerteza

Incer-
teza

padrão

Coefi-
ciente de
sensibi-
lidade

Incerteza
(µS.cm−1)

Contri-
buição

(%)

MRC
(µS.cm-1)

3,5200 1 3,5200 72,6

Temperatura
(K)

0,2500 3
µS.cm−1/K

0,7500 15,5

Repetiti-
vidade
(µS.cm-1)

0,5774 1 0,5774 11,9

Incerteza
combinada

- - 3,6

Incerteza
expandida

- - 7,3
(k=2; 95%)

Por outro lado, a calibração para a indústria de
cerveja produziu uma incerteza de medição variando
entre 6 e 7 µS cm−1, conforme mostrado na Tabela 1.
Esta incerteza é plenamente justificável pelo menor
custo do MRC secundário utilizado, e por satisfazer
plenamente o propósito da Receita Federal de
quantificar com confiabilidade e rastreabilidade a
medição de condutividade da cerveja fabricada no País.

4. CONCLUSÕES

Os MRC com valores de condutividade de
1015 µS cm−1 e 1408 µS cm−1 utilizados na calibração
de medidores de condutividade, serviço realizado pelo
Inmetro por solicitação da Receita Federal, e ora
aplicado nos medidores instalados nas indústrias de
cerveja, forneceram rastreabilidade e confiabilidade às
medições de condutividade eletrolítica obtidas durante o
processo de industrialização de cervejas.
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