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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivos a validação do método analítico para 
determinação do pH em águas, o levantamento das fontes prováveis de incerteza e 
a estimativa da incerteza associada ao resultado da medição. A abordagem foi 
desenvolvida com vistas à melhoria do processo analítico e à adoção de medidas 
preventivas, buscando-se, ao final desta etapa, repassar o conhecimento obtido, 
para o corpo técnico da empresa OIKOS: Controle Ambiental Ltda., e atender aos 
requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025: 2005. Durante os experimentos o 
sistema de medição foi calibrado / ajustado utilizando-se: pH 7,00 e pH 4,00 (para 
leitura na faixa ácida) ou pH 7,00 e pH 10,00 (para leitura na faixa alcalina); e  
utilizou-se padrões rastreáveis ao NIST para a comparação. Foram obtidos os 
parâmetros: 1- precisão por repetitividade; precisão intermediária variando-se dias, 
equipamento e analista; a reprodutibilidade foi avaliada a partir da participação em 
ensaios de proficiência (EP) promovidos pelo INMETRO: pH 4,00 e pH 6,86. O 
laboratório apresentou desempenho satisfatório nestes ensaios, apresentando bom 
índice z em ambos, sendo que no segundo EP a precisão pôde ser melhorada. O 
método em estudo também apresentou 2- exatidão, obtida por meio da comparação 
entre o valor médio determinado e o valor aceito como verdadeiro, neste caso, o 
pHnominal disponibilizado no certificado do material de referência (MRC);  
3- linearidade (Y-Yo); e 4- sensibilidade, em função da pendente de Nerst, 
considerando a temperatura média no dia de trabalho. Para a estimativa da 
incerteza foram consideradas as fontes de incerteza: i- precisão por repetitividade 
(maior valor de sr); ii- determinação do pH, obtida da regressão linear; iii- do 
potenciômetro; e iv- dos materiais de referência certificados  utilizados. Os valores 
de incerteza estimados quando o sistema de medição está ajustado para leituras na 
faixa ácida, revelaram valores menores em comparação com aqueles estimados, 
quando o sistema encontra-se ajustado para leituras na faixa alcalina. Uma vez 
validado o método, estimada a incerteza e considerando o desempenho do 
laboratório nos EP, realizou-se um ensaio de proficiência local como forma de 
disseminação da cultura metrológica.  

Palavras-Chaves: Qualidade. Metrologia. Química Analítica. Potenciometria. pH. 

  



ABSTRACT 

This work aims the validation, the survey of likely sources of uncertainty, its 
estimate, the calculation of uncertainty and expanded uncertainty of quantitative 
analytical methods related to measures of pH in waters. This approach was 
developed to improve the analytical process, seeking the fitness of methods for use, 
recognizing the possible adoption of preventive measures, as well as the adequacy 
of the laboratory and analytical methods in compliance with the requirements of 
ABNT ISO/IEC 17025:2005. This work was undertaken in partnership with the 
company OIKOS Environmental Control Ltda. seeking, at the end of this step, pass 
on the knowledge obtained for the company's technical team. During the 
experiments, the calibration / adjustment of the measuring system were done using: 
pH 7.00 and pH 4.00 (for reading in the acid range) or pH 7.00 and pH 10.00 (for 
reading in the alkaline range); and traceable to NIST standards were used for 
comparison. The performance parameters obtained were: the: 1- repeatability; 
intermediate precision varying the conditions: day, equipment and analyst; and 
finally, reproducibility was evaluated from the participation in proficiency testing (EP) 
pH 4.00 and pH 6.86 promoted by INMETRO. The laboratory showed satisfactory 
performance in these trials, showing good z-index in both tests, but in the second EP, 
the “precision” was improved. The method under study also showed 2- accuracy 
obtained by comparing between the mean value and  the value accepted as true, in 
this case, the pHnominal of the certificate reference materials (CRM), 3- linearity (Y-Yo), 
and 4- sensitivity, in function of the Nerst inclination, considering the average 
temperature in the working day. For the estimation of uncertainty were considered 
the sources of uncertainty: i- repeatability (higher value of sr), ii- pH determination, 
obtained from linear regression, iii- potentiometer and iv- certified reference 
materials used. The uncertainty values estimated to the measurement system 
adjusted for readings in the acid range, showed lower values in comparison with the 
results obtained to adjustment for alkaline range. In a last stage of this work, the 
laboratory still promoted a local proficiency testing as a means of spreading the 
metrological culture. 

Key-words: Quality. Metrology. Analytical Chemistry. Potentiometry. pH.  

  



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT  – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANOVA  – análise de variância 

ANVISA  – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

APHA  – American Public Health Association 

ASTM  – American Society for Testing and Materials 

BIPM   – Bureau Internacional de Pesos e Medidas 

CCQM  – Comitê Consultivo para Quantidade de Matéria /  

CETESB  – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

EP   – ensaio de proficiência 

ILAC   – International Laboratory Acreditation Cooperation 

IMN   – Instituto Metrológico Nacional 

INMETRO  – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

IPT   – Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

ISO   – International Organization for Standardization 

IUPAC  – International Union of Pure and Applied Chemistry 

MRC   – material de referência certificado 

NIST   – National Institute of Standards and Technology 

POP   – procedimento operacional padrão 

PTB   – Physikalisch-Technisch Bundesanstalt 

RBC   – rede brasileira de calibração 

RBLE   – rede brasileira de laboratórios de ensaios 

REMESP  – Rede Metrológica do Estado de São Paulo 

repê (r)  –  repetitividade 

Reprô (R)  – Reprodutibilidade 

SCMQ  – Sub-Comitê de Metrologia em Química 

SM   –  norma standard methods for examination of water and wastwater 

SMA   – Secretária do Meio Ambiente 

STC   –  solução tamponante comercial 

VIM   – Vovabulário Internacional de Metrologia 



LISTA DE SÍMBOLOS 

pH   = - log aH+

aH+   = atividade do próton 

EN   = Potencial de Nerst 

E   = Potencial em mV 

Ea   = Potencial de Assimetria 

pHnominal  = pH indicado no certificado, no rótulo do produto ou segundo norma 

pHmedido  = pH determinado experimentalmente; médias de 100 medições     

   durante 5 dias diferentes 

pHis   = pH correspondente ao ponto isopotencial 

�   = média 

s   = desvio padrão 

n   = número de replicatas 

p   = número de pontos da curva 

G   = valor obtido para aplicação do teste de Grubbs 

sr   = precisão de medição sob um conjunto de condições de repetitividade 

s/sr   = k calculado segundo NORMA ASTM E 691-99 

K   = Valor crítico tabelado obtido da norma ASTM E 691-99 

sR   = precisão de medição sob um conjunto de condições de precisão       

   intermediária 

r   = coeficiente de correlação linear 

Y-Yo   = tratamento para verificar linearidade 

P   = Pressão em Pascal 

U   = Umidade em % 

T   = Temperatura em oC 

S   = sensibilidade 

T   = tendencia 

�    = incerteza expandida: ������multiplicada pelo fator de abrangência 

����    = incerteza padrão relativa combinada 

��	
   = incerteza na medição do pH (proveniente da regressão linear) 

z   = indice z (z-score) 



SUMÁRIO 

RESUMO  9 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 11 

LISTA DE SÍMBOLOS 12 

1. INTRODUÇÂO 17 

    1.1 Metrologia em Química e Qualidade 19 

    1.2 Qualidade 21 

     1.2.1 Qualidade pessoal 22 

     1.2.2 Qualidade organizacional 23 

     1.2.3 Qualidade em Química Analítica 

     1.2.4 Ferramentas Básicas da Qualidade 

24 

25 

    1.3 Validação do Método Analítico 

         1.3.1 Precisão 

               1.3.1.1 ASTM 691-99 – Determinação da precisão ao longo do          

                           dia e ao longo das semanas de trabalho 

               1.3.1.2 Teste F – Comparação da Precisão 

         1.3.2 Seletividade e Especificidade 

         1.3.3 Linearidade e Faixa Linear de Trabalho 

1.3.3.1 Regressão linear e analise de resíduo – Estudo da 

linearidade e da faixa linear de trabalho 

         1.3.4 Sensibilidade 

         1.3.5 Exatidão 

              1.3.5.1Teste t – Avaliação da Exatidão 

30 

31 

32 

34 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

    1.4 Estimativa da Incerteza da medição 41 

    1.5 Acreditação de Laboratórios 42 

    1.6 Ensaios de Proficiência (EP) 43 

    



 1.7 A matriz água 

         1.7.1 Qualidade das águas: uma breve comparação de ensaios fisico-    
                  químicos 
         1.7.2 Importância do pH de águas 

         1.7.3 Algumas propriedades da água e sua relação com o próton

44 

39 

46 

47 

 1.8 Determinação do pH de águas 

          1.8.1.Rastreabilidade na medição de pH 

          1.8.2 Método Primário de Medição de pH 

          1.8.3 O conceito de pH e sua definição prática 

          1.8.4 Medição do pH utilizando eletrodo de vidro 

48 

49 

51 

53 

53 

 2. OBJETIVOS 57 
  

3. MATERIAL E MÉTODOS 59 

    3.1  Materiais  

          3.1.1 Reagentes 

          3.1.2 Soluções Tamponantes Utilizadas 

          3.1.3 Vidraria 

          3.1.4 Equipamentos Utilizados 

          3.1.5 Potênciômetros e Eletrodos Utilizados 

    3.2  Métodos 

          3.2.1 Preparo das Soluções Tamponantes 

          3.2.2 Procedimento utilizado para a realização dos ensaios de pH 

               3.2.2.1 Calibração / Ajuste do sistema de medida 

               3.2.2.2 Validação 

 3.2.3 Estimativa da Incerteza 

 3.2.4 Organização do Ensaio de Proficiência Local 

          3.2.5 Verificação dos instrumentos de medida utilizados  

               3.2.5.1 Verificação do balão volumétrico 

               3.2.5.2 Verificação de Termômetro  

               3.2.5.3 Verificação da Balança Analítica 

    3.3 Busca na Melhoria de Procedimentos: Alguns cuidados 
          concernentes a utilização do eletrodo de vidro 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

62 

62 

64 

64 

65 

68 

68 

69 

69 

72 

73 

74 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

     4.1 Desenvolvimento de procedimento operacional para a validação 

     4.2 Ajuste do sistema de medida 

     4.3 Determinação do pH das soluções tamponantes 

          4.3.1 Disposição gráfica dos resultados em função do tempo 

         4.3.2 Aplicação do teste de Grubbs 

         4.3.3 Apresentação dos valores médios de pH  

77 

77 

79 

82 

82 

86 

88 

     4.4 Validação do método Analítico 

         4.4.1 Avaliação da precisão do método 

         4.4.2 Avaliação da linearidade do método 

         4.4.3 Avaliação da sensibilidade do método

         4.4.4 Avaliação da exatidão do método 

         4.4.5 Avaliação do desempenho do laboratório em Ensaios de 

                  Proficiência (EP) promovidos pelo INMETRO 

               4.4.5.1 Resultados referentes à medição de pH 4,00 á 25 oC 

               4.4.5.2 Resultados referentes à medição de pH 6,86 á 25 oC  

     4.5 Estimativa da Incerteza da Medição  

          4.5.1 Levantamento das Fontes de Incerteza 

          4.5.2 Estimativa da Incerteza para sistema ajustado para leitura na 

                   faixa ácida 

               4.5.2.1 Contribuições individuais de cada fonte 

               4.5.2.2 Cálculo da Incerteza Combinada ao longo da Faixa de pH 

          4.5.3 Estimativa da Incerteza para sistema ajustado para leitura na 

                   faixa alcalina 

                    4.5.3.1 Contribuições Individuais de cada fonte 

                    4.5.3.2 Cálculo da Incerteza Combinada ao longo da Faixa de pH

     4.6 Simulação de um “Ensaio de Proficiência” de medição de pH  

         4.6.1 Confiabilidade das soluções preparadas no Laboratório 

         4.6.2 Resultados obtidos na simulação do “ensaio de proficiência” 

92 

92 

100 

102 

103 

107 

107 

109 

102 

112 

113 

113 

120 

121 

121 

122 

127 

127 

131 



5. CONCLUSÕES 135 

APÊNDICE A: Documento de aceitação 

APÊNDICE B: Protocolo do programa de ensaio de proficiência 

APÊNDICE C: Registro dos resultados 

APÊNDICE D: Dados originais - algumas das tabelas 

ANEXO A: Certificado de participação EP pH 4,00 

ANEXO B: Certificado de participação EP pH 6,86 

138 

139 

142 

143 

146 

147 

GLOSSÁRIO 148 

REFERÊNCIAS 149 



17 
�������	
�� �������������������� �����������������������������������������������

1. INTRODUÇÃO 

 A medição de pH utilizando eletrodo de vidro vem sendo amplamente utilizada 

na academia e nas empresas. Este método pode ser classificado como método 

secundário de medição, dependendo, portanto, de padrões rastreáveis ao método 

primário (Harned Cell) (GALSTER, 1991). Daí a importância do uso dos materiais de 

referência certificados (MRC), como forma de garantir a rastreabilidade das 

medições (VALCÁRCEL, 2000). No entanto, este procedimento não assegura que a 

incerteza de medição seja adequada para um dado objetivo (BUREAU..., 2009).  

Para se garantir a qualidade dos resultados emitidos por um determinado 

laboratório deve-se realizar a validação do método analítico e a estimativa da 

incerteza, em atendimento á norma ABNT NBR ISO/IEC 17025: 2005, que apresenta 

os requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaios e calibração 

(ASSOCIAÇÃO..., 2005). 

 Este estudo teve origem na parceria com a empresa OIKOS: Controle 

Ambiental Ltda. e na importância em se levar os aspectos da metrologia em química, 

no bojo da qualidade para as atividades desenvolvidas por laboratórios 

(FERTONANI, et al., 2002). Deve-se observar um importante aspecto deste trabalho, 

o de formação de recursos humanos (RH), tanto do discente, na área de química 

analítica e metrologia, quanto dos técnicos da empresa, visto que, depois de 

concluído, o conhecimento poderá ser repassado na forma de treinamento. Do ponto 

de vista acadêmico é interessante, devido ao fato de haver poucos trabalhos na área 

da metrologia e que tratam de métodos já consagrados. 

 No processo de validação, determinam-se os parâmetros de performance do 

método, buscando-se evidenciar a qualidade do ensaio in house (LEITE, 2002; 

VALCÁRCEL, 2000). Em química analítica, outro aspecto de grande importância é o 

processo de estimativa da incerteza da medição. Este exige conhecimento da teoria 

e prática aplicadas ao método (INSTITUTO..., 2010b). 

Neste trabalho, a incerteza foi calculada utilizando-se modelo mais simples 

que o proposto em literatura especializada (LEITO, 2002). Durante o estudo, 

procurou-se reproduzir as condições reais de um laboratório de análise, onde muitas 

vezes, não há controle de temperatura do ambiente e o banho termostático não é 

utilizado, tendo-se em vista a extensa quantidade de analises no dia a dia das 
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empresas. Além do fator temperatura, deve-se considerar a possibilidade da rede 

elétrica não ser estabilizada. 

 Assim, buscou-se a aplicação dos conceitos de metrologia na medição de pH 

utilizando-se dois (2) pontos de calibração (bracketing – emprego de duas soluções 

padrão de valores de pH próximos ao da amostra) para leituras na faixa ácida ou 

alcalina. Em geral, a incerteza de equipamentos calibrados com mais de dois pontos 

é menor (BUCK, et al., 2002), no entanto, há necessidade de um maior controle da 

temperatura para propiciar esta melhora, e, muitas vezes, a incerteza não é 

compatível com as necessidades do laboratório (FILOMENA CAMÕES, 2009). 

Área na qual se insere este trabalho 

 A metrologia, em específico a metrologia em química, é recente, o que 

ressalta a importância da realização de eventos na área como forma de difusão da 

cultura metrológica. Este trabalho é resultado da participação em congressos de 

importância na área como o Congresso Internacional de metrologia METROCHEM 

2009, ENQUALAB: Congresso da Qualidade em Metrologia 2009 e 2010 e 

Congresso Internacional Analítica Latin America 2009. 

A Figura 1 resume alguns dos temas abordados e suas correlações, 

ilustrando o que está apresentado neste trabalho. 

 A validação do método e a estimativa da incerteza, juntamente com o domínio 

do conhecimento químico, em específico do método de medição utilizado 

(potenciometria), são pontos essenciais no planejamento e desenvolvimento do 

trabalho. Nesse processo são utilizadas ferramentas estatísticas (como: Grubbs, 

teste t, teste F, regressão linear, análise de resíduo, ANOVA e Z-score) que auxiliam 

na tomada de decisão e são aplicadas para validação do método.  

O sistema da qualidade de empresas prestadoras de serviços de ensaio de 

calibração está fundamentado na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025: 2005, o que 

permite fornecer legitimidade aos resultados de análise e calibração. Na atualidade 

se trata de exigência legal (INMETRO) para acreditação de laboratórios e, portanto, 

para que os resultados possam ser aceitos em nível nacional e internacional. Nesta 

norma a validação do método e a apresentação do cálculo da estimativa da 



19 
�������	
�� �������������������� �����������������������������������������������

incerteza associada aos resultados são itens essenciais, assim como a 

rastreabilidade das medições (ASSOCIAÇÃO..., 2005).  

Todas as áreas: química analítica, estatística, metrologia e a norma  

ABNT NBR ISO/IEC 17025: 2005 têm como pano de fundo a qualidade: que é o 

objetivo e/ou ferramenta de qualquer trabalho. No caso da norma, deve-se destacar 

que o seu item quatro (4) trata do sistema da qualidade, fundamentado na ISO 9001: 

2008. 

Na Figura 1 também está inserida a qualidade, a qual, por sua vez, é difícil de 

ser definida e tem aplicação diversa. Nós podemos enxergá-la, ou não, quando: 

• determinado método é aplicado em um laboratório específico; 

• somos atendidos por funcionários de uma empresa; 

• compramos um produto qualquer; entre outros. 

Figura 1: Representação esquemática da área na qual 
este trabalho se insere. 

1.1 Metrologia em Química e Qualidade 

A globalização torna cada vez mais difícil a sobrevivência de uma empresa no 

mercado. Para o sucesso de uma organização em determinada área, o processo 

produtivo deve estar fundamentado em normas técnicas, procedimentos e/ou 

especificações, visando à obtenção de produtos e/ou resultados que tenham 

aceitação internacional. 
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A metrologia engloba os aspectos teóricos e práticos relativos às medições e 

é essencial, nessa busca incansável pela qualidade, representando um instrumento 

vital para o desenvolvimento das atividades econômicas, científicas e tecnológicas; 

derrubando barreiras técnicas (técnico - científicas) e minimizando custos para a 

inserção de produtos nacionais nos diferentes mercados internacionais (PONÇANO; 

CARVALHO, 2005; PRADO, 2006). 

Dessa forma, a metrologia vem contribuir para o reconhecimento dos ensaios 

entre países, buscando-se a conexão a nível global, por meio da facilitação, ou 

mesmo viabilização, do fluxo de comércio de acordo com o princípio "uma só norma, 

um só ensaio, um só certificado" (PONÇANO; CARVALHO, 2005). 

Um pouco dos aspectos referentes à metrologia em química e qualidade, e 

áreas correlatas está apresentado na Figura 2. 

Figura 2: Alguns aspectos da metrologia e sua correlação com as áreas econômica, 
tecnológica e acadêmica. 

A medição através de padrões internacionalmente aceitos é exigência das 

normas ISO, e é relativamente simples tratando-se de medições físicas. Na química, 

	
��������� ��
��������

	�����


�
�������������

����

+������,��
��������
�� �!���
����"���
����
!�#���
��������
��$�������%��

-������,��

��������

��������

&'����"��
���(�����"������
(�
����"�����������
)

�������������
������������������

*�������
��
����
�
�����+���

���������������������������

 ,�-��,.�/	��/01�23456



21 
�������	
�� �������������������� �����������������������������������������������

porém, torna-se mais complexo: (1) a amostragem envolve os problemas de 

representatividade e estabilidade; (2) durante a preparação da amostra para análise 

pode ocorrer alteração da concentração do analito (perda ou incorporação, mudança 

de estado de oxidação, contaminação a partir de reagentes e dos sistemas 

empregados para a abertura da amostra; ...). Finalmente, na etapa da medição, tem-

se o (3) problema da carência de materiais de referência, devido principalmente á 

diversificação de matrizes, componentes e concentrações, aliado ao fato das (4) 

analises químicas sofrerem inúmeros interferentes, devido as suas particularidades 

(EURACHEM..., 2003; PONÇANO; CARVALHO, 2005).   

A validação do método analítico e o cálculo da incerteza associada ao 

resultado da análise constituem importantes ferramentas para a garantia da 

qualidade de um ensaio e são exigências de normas técnicas, em especial na  

ABNT NBR ISO/IEC 17025: 2005, norma híbrida de gestão e técnica, que especifica 

os requisitos gerais para a competência em realizar ensaios e / ou calibrações. 

1.2 Qualidade 
  

 No dicionário brasileiro da língua portuguesa, segundo Buarque de Holanda, 

qualidade é definida como uma “Propriedade, atributo ou condição das coisas ou 

das pessoas capaz de distingui-las de outras e lhes determinar a natureza”. 

Existem muitas definições de qualidade, e os próprios teóricos reconhecem a 

dificuldade em se definir precisamente o atributo: qualidade de um produto ou 

serviço. Dependendo do enfoque a qualidade pode ser analisada diferentemente. 

Segundo Juran (1988), qualidade pode ser definida como “Adequação ao 

uso”, assim, se um método é adequado ao uso do laboratório este método tem 

qualidade.  

Outra definição interessante, especialmente quando aplicada, a um produto, 

resultados de análises e/ou atendimento ao cliente é: “Satisfazer as necessidades e 

superar as expectativas dos clientes com eficácia e eficiência” (BATISTUTI, 1998).  

Das várias definições de qualidade, esta é uma das mais completas, e está 

bem aplicada ao mercado competitivo atual. Esta definição apresenta um caráter 

preditivo, sondando as expectativas dos clientes, e apresentando algo mais para se 

destacar em relação a produtos concorrentes. 
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Esta última definição é mais objetiva que a de Feigenbaum (1994): “Qualidade 

é um conjunto de características do produto tanto da sua engenharia quanto de 

fabricação que determinam o grau de satisfação que proporciona ao consumidor 

durante seu uso”.  

E engloba as cinco (5) abordagens principais de Garvin (1992): “Qualidade é 

Transcendental, baseada no produto, no usuário, na fabricação e no valor”. Pois se 

um produto tem mais características positivas, este conquista o usuário e tem uma 

qualidade reconhecida, transcendendo aqueles da mesma linha, ou apresentando 

algum diferencial relevante, no entanto, para obtenção destes resultados, a 

fabricação deve ser efetiva e os custos e preços devem ser compatíveis. 

1.2.1 Qualidade Pessoal 

 Considerando as grandes descobertas e invenções dos tempos antigos, vem 

a nossa cabeça indivíduos como Aristóteles, da Vinci, Newton, Pasteur, Kepler. No 

entanto, nos dias atuais, o trabalho em equipe prevalece em importância. Já em 

1968, cientistas trabalhando em quarenta e quatro países, sob a supervisão da 

organização mundial de saúde se reuniram para aperfeiçoar a vacina preventiva da 

gripe. 

 Assim, segundo Marins (2007) e Souza, Rodriguez e Rodriguez (2007) saber 

liderar, delegar tarefas, saber dizer “não”, ter disciplina e valorizar o planejamento 

são algumas das qualidades interessantes para o profissional de hoje. Aliás, as 

empresas precisam de lideres que saibam trabalhar em equipe, e que a empresa 

viva num ambiente de treinamento, não necessariamente numa sala no processo 

clássico de aprendizagem, mas sim num ambiente aberto para discussões e onde a 

qualidade possa ser uma busca diária, melhorando-se a cada dia, e mostrando 

comprometimento com a empresa e as atividades que esta realiza. 

 Na parte técnica, o domínio, tanto da parte teórica, como da prática, 

buscando-se tomar decisões efetivas são exigências cada vez mais fortes. Para lhes 

fornecer uma amostra da importância da qualificação dos profissionais, basta se 

observar que no guia do INMETRO para validação de método (2007, p. 5), falava-se 

em “operador”, e no guia mais recente, este termo foi trocado, por responsável pela 

realização do estudo (INMETRO, 2010, p. 4). 
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1.2.2  Qualidade Organizacional 

A qualidade organizacional, está diretamente relacionada a qualidade do 

indívíduo. Se o funcionário não se comprometer com a qualidade da empresa a 

qualidade não será conseguida (BATISTUTI, 1998). 

Tratando-se de trabalho em equipe abordado no item anterior (1.2.1); deve-se 

destacar um programa de natureza preventiva: o programa 5S, conhecido também 

como: Housekeeping (Arrumação da casa), e que serve de alicerce para a 

qualidade, como apresentado na Figura 3. O programa 5S; serve de sustentação 

para a implantação de sistema da qualidade fundamentado na ISO 9001. Por sua 

vez, a ABNT NBR/ISO IEC 17025, em seu item quatro (4), deixa clara a 

fundamentação na ISO 9001. 

Figura 3: Pirâmide da Qualidade. O programa 5´s e alguns sistemas da 
qualidade aplicados á uma organização. 

O Programa 5S é baseado em cinco palavras japonesas: 

- Seiri – descarte, utilização, seleção; 

- Seiton – ordenação, arrumação, organização; 

- Seiso – limpeza, zelo; 

- Seiketsu – higiene, asseio, bem estar, padronização, saúde; 

- Shitsuke – autodisciplina, disciplina, manutenção da ordem. 

5´s

P.N.Q. - (Prêmio Nacional 
Excelência da Qualidade)

Qualidade Total

ISO 14000
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Uma forma simples de definir o programa 5S é: “Atividades que praticadas por 

todos, com determinação e métodos, resultarão em um ambiente (casa, local de 

trabalho, clube ou mesmo cidade) agradável e seguro”.

Apesar da importância do programa 5S para a qualidade, este não tem tido a 

atenção necessária na sua implementação, devido a mudança na rotina das 

pessoas, que, muitas vezes estão tão apegadas a seu cotidiano que sentem medo 

da mudança, além disso o programa tem que ter uma base educacional muito forte, 

pois não pode ser imposto e sim ser aceito e praticado por todos. A alta 

administração que deve implantá-lo, já que esta é a detentora do poder de mudança.  

Ainda, como apresentado a Figura 3, uma empresa busca a qualidade total de 

seus produtos e serviços, e o reconhecimento de seus produtos e serviços. 

1.2.3 Qualidade em Química Analítica 
  

A qualidade em química analítica não vem de hoje. Se analisarmos, por 

exemplo, os valores encontrados na tabela periódica, cuja revisão é publicada 

bianualmente pela IUPAC, se pode constatar que tais valores não variam 

consideravelmente em relação àqueles propostos no século passado, mesmo, com 

toda a tecnologia disponível na contemporaneidade. 

 No entanto com a globalização do comércio e da ciência, se faz necessário a 

aplicação dos conceitos dos 5´s e de ferramentas de gestão para a implementação 

de sistemas da qualidade (ISO 9001: 2008; ISO 14000; destaque para a norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17025: 2005 aplicada em laboratórios), utilização de guias 

aceitos internacionalmente, como aqueles publicados pelo EURACHEM, e nacionais, 

de renome, como os do INMETRO, bem como a fiscalização do processo, por meio 

de auditorias.  

Finalmente, um laboratório de química analítica, busca atestados que 

comprovem a qualidade do serviço prestado, e possibilitem o reconhecimento de sua 

competência em medir, derrubando barreiras técnicas, e permitindo a aceitação 

internacional dos resultados. Nesse âmbito se insere a validação de métodos 

analíticos como forma de demonstrar que um método é adequado, ou seja, se este 

tem qualidade.  
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Tratando-se de metrologia em Química, deve-se lembrar que esta é 

relativamente nova no Brasil, e no mundo. No Brasil, um importante marco para o 

inicio do desenvolvimento desta área foi à criação do Sub-Comitê de Metrologia em 

Química (SCMQ) em 1998, sob coordenação do IPT (Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas). Em nível internacional, em 1993 foram criadas organizações 

relevantes para a metrologia em química, como o Comitê Consultivo para 

Quantidade de Matéria (CCQM), durante o fórum do Bureau Internacional de Pesos 

e Medidas (BIPM), realizado na França. (PONÇANO, 2007).

1.2.4 Ferramentas Básicas da Qualidade 
  
Kaoru Ishikawa constatou que 95% dos problemas de uma empresa podem ser 

resolvidos com as ferramentas básicas da qualidade, sendo importante que todos 

tenham o conhecimento destas técnicas, e que estas sejam aplicadas rotineiramente 

(BRYNN, 2007). Em linhas gerais, as ferramentas básicas para melhorias em 

qualidade estão apresentadas na Figura 4 e discutidas a seguir. 

1.2.4.1 Formulário de dados 

O formulário de coleta de dados é usado para coletar sistematicamente os 

dados para obter um quadro claro dos fatos. Os dados devem traduzir os fatos e 

devem ser a base da discussão e das ações de projetos de melhoria. Isto mostra a 

importância de se planejar muito bem o tipo de formulário que deverá ser usado para 

coletar os dados, o qual deve ser adaptado a cada situação.  

Na Figura 4a está apresentado um exemplo de lista de verificação aplicado a 

identificação dos defeitos de uma peça. 

1.2.4.2 Diagrama de Pareto 

É uma figura simples que visa fornecer a representação gráfica à 

estratificação. O modelo econômico de Pareto foi traduzido para a área da qualidade 
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sob a forma de que alguns elementos são vitais; muitos, apenas triviais, por 

Juran (1988).  

Este princípio, também conhecido como “Lei 20/80”, pode ser detalhado nas 

mais variadas formas. Dentre elas, podem ser citadas: 20% do tempo gasto com 

itens importantes são responsáveis por 80% dos resultados; 20% do tempo gasto 

em planejamento economizam até 80% do tempo de execução; 20% dos clientes 

representam 80% do faturamento global; 20% dos correntistas são responsáveis por 

80% dos depósitos; 20% das empresas detêm 80% do mercado; 20% dos defeitos 

são responsáveis por 80% das reclamações; e 20% dos clientes são responsáveis 

por 80% das vendas. 

Resumidamente, pode-se dizer que: se os sistemas ou causas de produtos 

defeituosos ou de algum outro efeito são identificados e registrados, é possível 

determinar qual porcentagem é referente a cada uma das causas. Em linhas gerais, 

o que o diagrama de Pareto sugere é que existem elementos críticos e a eles deve-

se prestar total atenção. Usa-se, assim, um modelo gráfico que os classifica em 

ordem decrescente de importância (BRYNN, 2007). 

1.2.4.3 Fluxograma 

É um diagrama que representa o fluxo (ou seqüência) das diversas etapas de 

um processo qualquer. Ao iniciar um projeto de melhoria, sua grande utilidade é 

fazer com que todos os participantes possam adquirir uma visão completa do 

processo, ao mesmo tempo em que permite que cada pessoa tenha melhor 

percepção de qual é o seu papel no processo e de como seu trabalho influi no 

resultado final.  

Outra forma de utilizá-lo é fazer o fluxograma de como as atividades estão 

sendo feitas na prática e compará-lo com o fluxograma de como as atividades 

deveriam estar sendo feitas. Isto pode revelar a origem de alguns problemas.  

A simbologia utilizada deve ser facilmente visualizada e entendida por todos 

(BATISTUTI, 1998). Em geral a simbologia apresentada na Figura 4, é 

recomendada. 
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1.2.4.4 Diagrama de Ishikawa 

Esta técnica foi criada por Ishikawa em 1943, também conhecida por vários 

outros nomes: diagrama causa-efeito, diagrama espinha de peixe, diagrama 4M, 

diagrama 5M, diagrama 6 M, sendo uma ferramenta de valor indispensável, pois 

permite conhecer os problemas cada vez mais a fundo. Pode ser facilmente 

aprendida e imediatamente posta em prática por pessoas de qualquer nível dentro 

da empresa. 

Embora possa ser utilizada individualmente, a principal qualidade do 

diagrama de Ishikawa é sua capacidade de “focalizar” a discussão em grupo, 

estimando a participação de todos e direcionando o conhecimento de cada pessoa 

no sentido de identificar as causas ou os fatores responsáveis por um dado 

problema ou situação (efeito). 

Permite, assim, a organização das idéias e sua visualização agrupada 

destacando as áreas mais significativas (ELLISON; ROSSEIN; WILLIANS, 2002; 

SILVA, P., 2008). 

1.2.4.5 Histograma 

O histograma foi inventado em 1833 pelo estatístico francês A. M. Guerry, 

durante um estudo de ocorrências criminais, baseia-se na idéia de que cada 

fenômeno tem seu jeito próprio de variar. Para construção deste gráfico determina-

se a freqüência de ocorrência dos valores, ou freqüência de ocorrência em 

determinada faixa de valores. Os resultados obtidos (eixo y) são colocados em 

função dos valores ou das faixas (eixo x). 

Este tratamento é interessante para a obtenção de informação sobre um 

fenômeno ou processo, uma vez que permite visualizar sua distribuição 

característica (BRYNN, 2007). 
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1.2.4.6 Gráfico de Shewhart 

Por volta de 1926, trabalhando nos Laboratórios Nell (EUA), Shewhart criou 

uma das mais fortes ferramentas para controlar processos e indicar oportunidades 

de melhorias nos mesmos: os gráficos de controle de Shewhart. 

Assim como o histograma, esta ferramenta baseia-se na capacidade das 

coisas variarem e formarem um padrão típico de variação. Esta é uma das leis mais 

fundamentais da natureza: tudo varia, é impossível prever um resultado individual, 

contudo, um grupo de resultados, vindos do mesmo conjunto de causas, tende a ser 

previsível, seguindo certa distribuição; quando um conjunto de causas é perturbado 

por causas externas, a distribuição de resultados se altera (BRYNN, 2007). 

1.2.4.7 Gráfico de correlação 

Permite a avaliação da relação existente entre duas variáveis, parâmetros ou 

características de interesse, como apresentado na Figura 4g. A tendência mais 

comum é o comportamento linear, ou seja, os pontos tendem a se alinharem e com 

isso pode-se imaginar uma reta que representa a correlação entre as variáveis em 

estudo (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2007; MILLER; MILLER, 2005).  

Figura 4: As sete ferramentas básicas da Qualidade. a-) lista de verificação b-) fluxograma 
(Continua).
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Figura 4: As sete ferramentas básicas da Qualidade. (Continuação.) c-) diagrama de causa e efeito; 
d-) diagrama de pareto; e-) histograma; f-) gráfico de Shewhart; g-) gráfico de correlação.
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1.3 Validação do Método Analítico 

A validação de método consiste em comprovar por meio de evidências 

objetivas que um determinado método é adequado ao uso. Os experimentos para 

determinação dos parâmetros de performance do método são registrados, e 

constituem as evidências necessárias no processo de validação (INSTITUTO..., 

2007). Durante um processo de auditoria da ABNT NBR ISO/IEC 17025, por 

exemplo, são estes registros que o auditor solicitará para que seja comprovada a 

validação do método, segundo o item 5.4.5 da norma (ASSOCIAÇÃO..., 2005). 

Assim, a validação encontra-se fortemente ligada à confiabilidade analítica do 

laboratório e do método escolhido (VALCÁRCEL, 2000; LEITE, 2002).  

A validação deve ser executada sempre que o método for: 1 - desenvolvido 

pelo laboratório; 2 - estabelecido a partir de um método revisado para incorporar 

melhorias ou extensão a um novo problema; 3 - mudando com o tempo (indicado 

pelo controle de qualidade); 4 - estabelecido em um diferente laboratório, ou com 

diferentes analistas e/ou instrumentação; e 5 - equivalente a outro, como, na 

substituição de um método validado por um novo (ASSOCIAÇÃO..., 2005; LEITE, 

2002; EURACHEM..., 1998). 

 A validação é sempre apropriada mesmo quando se utilizam métodos de 

referência aparentemente bem caracterizados (EURACHEM..., 1998). Ao empregar 

métodos de ensaios químicos emitidos por órgão de normalização, o laboratório 

precisa demonstrar que têm condições de aplicar de maneira adequada estes 

métodos normalizados, sob suas condições reais de uso. Entretanto, não há a 

necessidade de realizar o processo completo de validação, desde que não ocorram 

alterações significativas em relação ao método original.  Assim, é responsabilidade 

do laboratório verificar se as características de desempenho prescritas no método 

oficial podem ser obtidas (ASSOCIAÇÃO..., 2005). 

A seguir estão apresentados alguns dos parâmetros de performance do 

método. A determinação experimental destes parâmetros permite avaliar a qualidade 

do processo analítico e a qualidade dos resultados.
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1.3.1 Precisão  

 A precisão tem como objetivo avaliar a dispersão dos resultados entre 

ensaios independentes em condições definidas (INSTITUTO..., 2010a). Duas facetas 

da precisão: repetitividade – repê (sr) e reprodutibilidade – Reprô (sR), têm 

demonstrado serem necessários para descrever as variabilidades de um método de 

ensaio. 

 O índice sr indica a diferença máxima aceitável entre pelo menos dois 

resultados. Esses resultados referem-se a medidas obtidas dentro de um mesmo 

laboratório, sob condições de repetitividade, isto é, curto espaço de tempo, mesmo 

equipamento e analista. Por sua vez, sR indica a diferença máxima aceitável entre 

pelo menos dois resultados de laboratórios diferentes (CHUI; ANTONOFF; 

OLIVIERI, 2002).  

 Um terceiro parâmetro, para definir precisão de um método, consiste na 

precisão intermediária, que, como próprio nome diz, não chega a ser uma Reprô, 

nem uma repê. Nesse caso, para um mesmo laboratório e utilizando-se do mesmo 

procedimento de medição e mesma amostra, são alteradas algumas condições 

(BUREAU..., 2009). A precisão intermediária pode ser obtida, por exemplo, variando-

se o analista, o equipamento e/ou o dia. 

 A Figura 5 representa graficamente os vários níveis de precisão. Cada nível 

inclui o anterior: a precisão intermediária, por exemplo, engloba a repetividade, que 

por sua vez, engloba a precisão do instrumento. Esta última representa a variação 

obtida da determinação de uma mesma amostra, e, portanto, as variações oriundas 

exclusivamente do equipamento. 

A precisão do instrumento é um importante parâmetro para a qualificação do 

equipamento (etapa prévia à validação) (BARRON, 2006), e não deve ser 

confundida com a repetitividade que engloba todas as variações provenientes do 

sistema de medição. Lembrando-se que por definição, o sistema de medida engloba: 

instrumento de medida, materiais de referência, compensador de temperatura e/ou 

termômetro (BUREAU..., 2009). 
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Figura 5: Ilustração dos vários níveis de precisão com alguma de suas 
contribuições para determinação de pH utilizando-se eletrodo de vidro. Esta figura 
foi inspirada em livro da área farmacêutica.  
FONTE: ERMER J., MILER J. H. M. Method Validation in Pharmaceutical 
Analysis: A Guide to Best Practice. WILEY-VCH: Weinheim, 2005.  

1.3.1.1 ASTM 691-99 – Determinação da precisão (sr) ao longo do dia e ao 
longo das semanas de trabalho 

 Testes realizados com materiais presumidamente idênticos e em 

circunstâncias presumidamente idênticas, em geral, não apresentam mesmo 

resultados. Isto é atribuído a inevitável “erro” aleatório que é inerente a qualquer 

procedimento; os fatores que influenciam o resultado de um ensaio não podem ser 

completamente controlados (AMERICAN SOCIETY..., 1999, p. 1).  

É importante destacar que a metodologia estatística apresentada no guia  

ASTM E 691-99 (AMERICAN SOCIETY..., 1999) foi empregada neste trabalho pelo 

fato desta permitir a combinação de diferentes fontes que possam interferir ao longo 

da execução dos ensaios de laboratório, tais como: 1- condições ambientais do 

laboratório: variação de temperatura; pressão atmosférica; umidade relativa do ar; 

poluição do ar; sazonalidade (p.e.: pressão parcial de CO2); 2- estado de espírito do 

analista; 3- dentre outros. Esta norma permitiu, então, uma avaliação da precisão 

Precisão do Instrumento
Quantificação 

do pH 

 Variação de  
Corrente Elétrica 

Potencial de 
Junção 
Líquida Temperatura 

/ Compensação de 

Repetitividade
Preparo das  
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Reprodutibilidade
Interlaboratorial 
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intermediária, a considerar o grande número de repetições empregadas nos ensaios 

realizados diariamente (repetitividade) e dos mesmos ao longo do tempo, 12 

semanas consecutivas (precisão intermediária).  

Originalmente, a norma ASTM E 691-99 foi desenvolvida para análise de 

desvio-padrão e da média a cada concentração entre diversos laboratórios, sendo, 

porém possível de ser utilizada para a interpretação das estimativas dos desvios-

padrão de diversas concentrações dentro de um mesmo laboratório, desde que se 

leve em conta que: 

 a) Não se podem comparar médias de concentrações distintas; 

 b) Os valores das estimativas dos desvios-padrão assinalados nesse estudo, 

segundo as concentrações indicadas, são relativamente homogêneos e apresentam-

se sujeitos apenas aos erros aleatórios que dão uma medida de precisão do método 

quanto a sua repetitividade. 

 Para a aplicação desta metodologia de avaliação da precisão, inicialmente, 

calcula-se o fator k, que representa a razão, s/sr, ou seja, a razão entre o desvio-

padrão (s) de cada concentração, para n= 20, pelo desvio padrão de repetitividade 

(sr: combinação das variâncias referente a cada ensaio), conforme segue: 

                         (1) 

    
      (2) 

para a qual: 
n = número de replicatas 
x = média dos valores 
p= número de pontos utilizados para compor a curva

  
  

 O valor observado para sr refere-se à maior diferença aceitável, 

(estatisticamente com nível de confiança de 95%) para dois valores de pH 

determinados consecutivamente (AMERICAN SOCIETY..., 1999). 
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A seletividade mede a capacidade que um método tem de produzir resultados 

exclusivamente dependentes da concentração do analito, sendo responsável, assim 

como a sensibilidade, pela classificação de um método em qualitativo ou quantitativo 

(VALCÁRCEL, 2000). 

Este parâmetro de performance do método está relacionado às interferências, 

que são perturbações que alteram o processo analítico. Quanto à origem estas 

interferências podem ser classificadas como química, física e instrumental. Estes 

fatores podem interferir positiva ou negativamente nos resultados, indicando, 

portanto, o erro sistemático, ou a tendência. A seletividade é, portanto, uma das 

bases para a exatidão (VALCÁRCEL, 2000). 

Já o termo especificidade encontra-se em desuso na literatura especializada 

(BUREAU..., 2009; INSTITUTO..., 2010a; VALCÁRCEL, 2000). Este parâmetro seria 

a capacidade em produzir resposta para apenas um analito. No entanto, que método 

atende essa definição? Um método específico parece ser uma condição ideal, pois 

qualquer método está sujeito a algum tipo de interferente durante as etapas do 

processo analítico. 

Para citar um exemplo: a determinação potenciométrica do pH utilizando 

eletrodo de vidro responde bem conseguindo separar os sinais (seletividade) para 

uma determinada faixa de pH, devido à alta constante de estabilidade para a reação 

de troca com os íons metálicos do vidro, difundindo-se bem na camada hidratada. 

Para meios alcalinos a presença de íons metálicos pode influenciar 

significativamente no resultado. 

1.3.3 Linearidade e Faixa Linear de Trabalho 

O estudo da linearidade avalia se os resultados obtidos são diretamente 

proporcionais à concentração do analítico, dentro de um intervalo pré-determinado. 

Para qualquer método quantitativo, existe um intervalo de concentrações do analito, 

ou valores da propriedade, no qual o método pode ser aplicado. Este é chamado de 

faixa de trabalho. Seu limite inferior corresponde aos limites de detecção e de 

quantificação, e o limite superior depende do sistema de resposta do equipamento 

de medição. 
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Dentro da faixa de trabalho pode existir uma faixa de resposta linear, 

correspondente ao intervalo no qual foi demonstrado ser possível a determinação 

com a precisão, exatidão e linearidade exigidas, sob as condições especificadas 

para o ensaio. A faixa linear é definida como o intervalo de concentrações no qual a 

sensibilidade pode ser considerada constante e é normalmente expressa nas 

mesmas unidades do resultado obtido pelo método analítico. As duas faixas serão 

avaliadas nos procedimentos para validação do método. 

1.3.3.1 Regressão linear e analise de resíduo – Estudo da linearidade e da faixa 
linear de trabalho 

 Para este estudo a IUPAC recomenda seis ou mais níveis de concentração. 

Já as diretrizes da ANVISA (AGÊNCIA..., 2005) especificam um mínimo de cinco 

níveis de concentração, juntamente com certo mínimos de variação especificados. A 

ausência de valores discrepantes para cada nível de concentração deve ser 

verificada antes de fazer a regressão linear (INSTITUTO..., 2010a, p. 7). 

Assumindo-se que há uma regressão linear entre o sinal analítico (y) e a 

concentração (x) e que todos os erros se encontram em y, procura-se uma linha que 

minimize os desvios em relação aos pontos experimentais. Uma vez que estas 

variações (tecnicamente conhecidas como y-residuais) sejam positivas e negativas, 

este tratamento tem a sensibilidade de buscar a minimização da soma dos 

quadrados dos resíduos. Isto explica o freqüente uso do termo método dos mínimos 

quadrados para este procedimento. A linha reta requerida é calculada por este 

princípio (MILLER; MILLER, 2005). 

 O exame dos resíduos é fundamental para que possamos avaliar a qualidade 

de ajuste de qualquer modelo. Em primeiro lugar, os resíduos devem ser pequenos, 

como evidenciado no parágrafo anterior. Se um determinado modelo deixa resíduos 

consideráveis ele é um modelo ruim. Em um modelo ideal, todas as previsões 

coincidiriam exatamente com as respostas observadas, e não haveria nenhum 

resíduo (BARROS NETO; SCARMINIO, BRUNS, 2007). Um coeficiente de 

correlação maior que 0,999 é um indício de bom ajuste para os dados. Sendo que a 

ANVISA (AGÊNCIA..., 2005) recomenda valor maior que 0,99 e o INMETRO 

(INSTITUTO..., 2010a), maior que 0,90.  
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No entanto somente este valor não indica se há uma tendência alongo da 

faixa estudada, apenas a melhor correlação entre os pontos. 

 Nesse caso, o tratamento mais indicado é o Y-Yo. A aplicação deste consiste 

em se utilizar a equação da reta, e a partir de determinada concentração obter o 

valor do sinal teórico (Yo), segundo o modelo proposto. Finalmente o valor lido (Y) é 

subtraído do valor teórico. A representação gráfica destes resultados permite avaliar 

se o modelo proposto é o mais adequado, sendo esperado um comportamento 

aleatório, em torno do eixo 0 (OLIVEIRA, 2008).  

A aplicação do teste Y-Yo nos permite também verificar a existência de 

valores discrepantes. No entanto, qual o rigor que deve ser utilizado para se eliminar 

um ponto? Uma alternativa para verificar a linearidade seria a aplicação da análise 

de variância ANOVA na regressão (INSTITUTO..., 2010a, p. 7). O resultado pode 

então ser comparado com um valor crítico, como descrito na próxima seção. 

 Para se avaliar a faixa linear de trabalho uma abordagem muito utilizada é a 

confecção do gráfico de y/x (%), contra a concentração, ou o logaritmo desta (como 

aplicado para o pH). Dessa forma, divide-se as repostas relativas no eixo e as 

concentrações correspondentes no eixo x. A linha obtida deve ser horizontal sobre 

toda a faixa linear. São desenhadas outras linhas horizontais paralelas no gráfico, 

para 95 % e 105 % na linha da faixa linear (RIBANI, et al., 2004).  

1.3.4 Sensibilidade 

De acordo com INMETRO (INSTITUTO..., 2010a), a sensibilidade pode ser 

definida, como a variação da resposta em função da concentração do analito 

(inclinação da curva de regressão linear). Complementando esta definição, segundo 

VALCÁRCEL (2000), este parâmetro representa a habilidade em discriminar 

concentrações similares do analito, ou seja, pode distinguir entre detectar 

(qualitativo) ou determinar (quantitativo) pequenas quantidades do analito na 

amostra. Nenhum método pode ser considerado exato a menos que para pequenas 

variações na concentração permita-se discriminar entre detecção ou determinação 

de um analito.  
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1.3.5 Exatidão 

A exatidão pode ser definida como sendo a proximidade dos resultados 

obtidos pelo método em estudo em relação ao valor aceito como verdadeiro. 

(BUREAU..., 2009; VALCÁRCEL, 2000; INSTITUTO..., 2010a).  

Este parâmetro de performance do método está relacionado ao erro 

sistemático (tendência), que é uma componente previsível da incerteza da medição. 

Uma fonte de erro sistemático que espera-se estar eliminada após o devido 

treinamento do analista é o erro grosseiro (BARROS NETO; SCARMINIO,  

BRUNS, 2007). 

No caso da medição de pH, um erro que pode ser facilmente corrigido é a 

determinação de pH em meio alcalino, utilizando-se bulbo saturado com K+ (logo 

após a retirada do recipiente de armazenamento do bulbo deve conter  

KCl 3 M). Caso o sistema, tenha sido ajustado no início do dia com solução 

tamponante pH 10,00, por exemplo, este “erro” estará presente em todos os 

resultados daquele dia. Quanto maior o pH, mais acentuado será o desvio em 

relação ao valor esperado. Este é um erro passível de ocorrer, por uma desatenção 

do analista. Esta questão será abordada na seção 3.3 - materiais e métodos. 

Mesmo após o conhecimento do método e tendo-se os cuidados pertinentes, 

desde a amostragem até a operação do equipamento ainda não se pode garantir a 

exatidão, sem o uso de materiais de referência. A melhoria, neste aspecto, depende 

do capital a ser investido, uma vez que, a rastreabilidade em relação ao valor aceito 

como verdadeiro (método primário) é advinda da utilização de material de referência 

certificado (MRC) (PONÇANO; CARVALHO, 2005). 

O preparo de soluções tamponantes utilizando-se reagentes de boa 

qualidade, e/ou purificados, também confere exatidão (em relação ao valor nominal). 

Nesse caso, as soluções preparadas no laboratório podem ser comparadas a um 

MRC de mesmo valor nominal, o que mede também a capacidade do laboratório em 

preparar determinada solução (INSTITUTO..., 2010a).
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comparar os resultados obtidos é utiliza
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a qual:  
esvio padrão combinado; 
esvio padrão - conjunto de dados 1; 
amanho da amostra - conjunto de dados 1; 
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RMINIO; BRUNS, 2007). 

plo, que uma amostra é dependente, se q

mostras, os resultados estarão tan

ela própria amostra. Os efeitos desses d

não teremos como separar o efeito de

mos utilizar o procedimento descrito a seg
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A determinação das fontes de incerteza, a quantificação individual e a 

qualificação de quais fontes deverão ou não ser consideradas, para o cálculo final da 

incerteza, requer do analista elevado grau de conhecimento da técnica e do método 

químico empregado. Tal fato torna esta etapa da busca pela qualidade do resultado 

uma das mais desafiadoras da atualidade, haja vista a necessidade de profissionais 

competentes e conhecedores da área específica de trabalho e sua interação com as 

diretrizes metrológicas internacionais. 

Na obtenção ou estimativa da incerteza para um objetivo específico, é 

essencial assegurar que se considerem explicitamente todas as possíveis fontes de 

incerteza, e se avalie os componentes significativos para o resultado final.  

A precisão por repetição, obtida da validação do método, em geral, 

corresponde à maior contribuição para a estimativa da incerteza, no entanto, esta 

ainda deve ser combinada com fontes oriundas do sistema de medição, como a 

incerteza na calibração dos instrumentos de medida e a incerteza dos padrões 

utilizados. Apenas a correta combinação das fontes críticas de incerteza pode 

representar fidedignamente os efeitos aleatórios inerentes ao resultado da medição 

(ELLISON; ROSSEIN; WILLIANS, 2002). 

No processo de combinação correta das fontes de incerteza, uma ferramenta 

muito importante é a ferramenta de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito.  A 

utilização desta ferramenta permite avaliar graficamente as causas e as subcausas 

que contribuem para a incerteza do resultado final. Isto permite que uma mesma 

fonte não seja contada duas vezes, e que as sub-causas sejam primeiro combinadas 

entre si para depois serem combinadas com as demais. Um esquema do diagrama 

está apresentado na Figura 5c, mostrada na página 29. 

1.5 Credibilidade de Laboratórios (ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005) 

A acreditação de um laboratório, em um determinado escopo ou num conjunto 

destes, está fundamentada na norma ABNT ISO/IEC 17025, a qual contempla, em 

seu item 5, Requisitos Técnicos, os aspectos relevantes para a garantia da  

qualidade dos resultados, complementado pelos Requisitos da Direção, item 4, o 

qual contém os aspectos da gestão do sistema da qualidade (ASSOCIAÇÂO..., 

2005).  
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Acreditado o laboratório recebe a chancela do INMETRO e os seus 

resultados, expedidos dentro do escopo acreditado, passam a ser aceitos 

internacionalmente, dentre os 28 países signatários do International Laboratory 

Acreditation Cooperation (ILAC), assinado em 2000. Tal reconhecimento permite a 

derrubada de barreiras técnicas. 

Dessa forma, a acreditação beneficia o: 1- laboratório, permitindo que este 

tenha comprovado a competência em ensaios específicos (por escopo), e 2- cliente, 

permitindo a escolha entre distintos laboratórios acreditados e pertencentes à Rede 

Brasileira de Laboratórios de Ensaios (RBLE) e / ou Rede Brasileira de Calibração 

RBC (BRYN, 2007). 

Como ilustração da importância da acreditação pode-se destacar o fato de 

que, a partir de 31 de agosto de 2009, a CETESB, em concordância com a 

legislação SMA 37, só aceitará resultados de laboratórios acreditados segundo 

norma ABNT NBR / ISO IEC 17025. No congresso Metrochem, 2009, fórum 

internacional da metrologia em química, a CETESB esteve presente e manifestou, 

sob seu ponto de vista, a necessidade da acreditação, a qual foi intensificada com a 

identificação de diversos laudos não confiáveis. Alguns dos pontos divergentes 

encontrados nos laudos emitidos incluem valores discrepantes como cromo 

hexavalente maior que o cromo total, resultados anômalos em um local no qual a 

CETESB já tinha a disposição resultados prévios e confusão entre os limites de 

detecção (LD) e de quantificação (LQ). 

1.6 Ensaios de Proficiência (EP) 

 A participação dos laboratórios em atividades de ensaio de proficiência 

caracteriza-se como um dos mecanismos de controle da qualidade dos resultados e 

está prevista na ABNT NBR ISO / IEC 17025 (ASSOCIAÇÃO..., 2005). Neste ensaio, 

uma mesma amostra, com homogeneidade e estabilidade determinadas, é 

preparada pelo provedor, o qual tem competência atestada para fornecer a amostra 

de referência. As amostras são então distribuídas para os laboratórios participantes, 

os quais utilizam seu método de medição para determinação do pH da amostra.  

 Este mecanismo proporciona ao laboratório uma avaliação externa da 

qualidade de seus resultados de ensaios, possibilitando também, a comparação do 
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seu desempenho com o de outros laboratórios similares. Trata-se, portanto, de uma 

indicação da competência do laboratório para realizar determinado ensaio, e, 

portanto, parte integrante do processo de avaliação e acreditação do laboratório. 

Um benefício muito importante a ser usufruído por laboratórios que participam 

de comparações interlaboratoriais é ter a possibilidade de identificar problemas que 

os laboratórios, quando trabalhando isolados, não poderiam descobrir. Dentre esses 

problemas podem ser citados: instruções descritas em normas não completamente 

seguidas, operadores com treinamento insuficiente ou inadequado, deterioração das 

práticas metrológicas inicialmente implantadas, utilização de reagentes fora de 

especificação, ou mesmo problemas de calibração de instrumentos empregados 

(CHUI; ANTONOFF; OLIVIERI, 2002).  

 Duas ferramentas muito utilizadas em EP são o índice z e o erro normalizado. 

O primeiro representa uma medida da distância do resultado apresentado por um 

laboratório específico em relação ao valor de referência do ensaio de proficiência e, 

portanto, serve para verificar se o resultado da medição de cada participante está 

em conformidade com o valor de referência. O erro normalizado tem a mesma 

função que o índice z, no entanto, leva em conta também as incertezas de cada 

laboratório (combinação da incerteza de um laboratório específico com a do 

provedor do ensaio) (INSTITUTO..., 2009; 2010b). 

1.7 A matriz água 

A água é fator decisivo para que a vida surgisse e se desenvolvesse na Terra, 

seus múltiplos usos são indispensáveis a um largo espectro das atividades 

humanas, onde se destacam, entre outros, o abastecimento público e industrial, a 

irrigação agrícola, a produção de energia elétrica e as atividades de lazer e 

recreação, bem como a preservação da vida aquática.  

Embora seja indispensável ao organismo humano, a água pode conter 

determinadas substâncias, elementos químicos e microorganismos, que interferem 

em suas características. O nível de poluição é medido através de características 

utilizadas como parâmetros (índices) da qualidade das águas. Entre elas podemos 

destacar as medidas de pH, condutividade, cor e turbidez. 
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1.7.1 Qualidade das águas: uma breve comparação de ensaios fisico-químicos 

Tratando-se de ensaios químicos para se determinar qualidades das águas, 

isto é, sua adequação ao uso, um dos ensaios químicos mais realizados atualmente 

é medição de pH. Em seguida encontra-se a medição de condutividade. E também 

de elevada importância os parâmetros de turbidez e cor. Praticamente todos estes 

se encontram no laudo fornecido todo mês pelo sistema de abastecimento de água 

de nossas casas. Para se medir estes parâmetros os procimentos utilizados, em 

geral, são aqueles contidos no Standard Methods of Water and Wastwater

(AMERICAN PUBLIC..., 2005). 

A medição de pH, como introduzido nesta dissertação, apresenta grande 

relevância em recursos hídricos. O método consiste em medir a diferença de 

potencial, entre uma solução de pH conhecido e a amostra. O potencial lido é 

convertido em pH, por meio da curva construída no processo de calibração. Neste 

processo, a temperatura é um parâmetro de controle essencial. No caso, do 

equipamento realizar a compensação utilizando-se de um sensor de temperatura 

próprio, é essencial que este esteja calibrado. 

Da mesma forma que para pH, a medição da condutividade é fortemente 

dependente da temperatura. O método consiste em se medir a resistência de um 

volume específico de solução, segundo a Lei de Ohm, que diz que a resistência é 

proporcional ao potencial e inversamente proporcional a corrente.  A condutividade é 

obtida dividindo-se a condutância pela constante de célula do eletrodo utilizado para 

a medição. Este ensaio, não é seletivo, pois todos os íons presentes na solução 

contribuem para a condutividade. A quantidade de corrente conduzida depende da 

natureza do íon, da temperatura e do gradiente de concentração aplicado (FRAGA, 

2009; AMERICAN PUBLIC...., 2005b; WILLARD, 1981). 

A turbidez é uma propriedade óptica que causa o espalhamento e a absorção 

da luz, diminuindo a transmissão direta (180º). Este parâmetro depende do tamanho, 

da forma e do índice de refração (refractive index) das partículas. A cor deve ser 

removida antes de se avaliar este parâmetro (AMERICAN PUBLIC..., 2005d). 

Quando em altas concentração, a coloração promove uma absorção da luz que 

poderia dispersar, contribuindo para a turbidez, e sendo portanto, uma interferência 

negativa. Já para baixas concentrações estas partículas que conferem cor a água 

poderiam, dispersar a luz, gerando uma interferência positiva. 
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Nesse âmbito, inserem-se os conceitos relacionados anteriormente 

(rastreabilidade das medições químicas, com o emprego de matérias de referência 

certificados, a validação de método analítico e cálculo de incerteza) para a garantia 

da qualidade dos resultados e sua correlação com o mercado (nacional e 

internacional) de modo que estes conceitos integrem a compreensão, por parte do 

corpo técnico de uma empresa, do por que do seu trabalho e do fato de que deter tal 

conhecimento e a aplicação dos mesmos em suas atividades diárias é, além da 

demonstração de competência, a garantia da sua empregabilidade (MARINS, 2007). 

Assim, o presente trabalho, é fruto de um projeto que visa contribuir para o 

aprendizado e para a disseminação do tema qualidade e metrologia em química 

como ferramenta para garantir a qualidade dos resultados das análises de água em 

termos de seus parâmetros da qualidade: pH, condutividade, cor e turbidez, 

abandonando a visão filosófica e objetivando a implementação na prática dos 

mesmos, integrados ao sistema da qualidade fundamentado na norma ABNT NBR 

ISO/IEC 17025 (CHARLET, 2003; MOSER; WEGSCHEIDER, 2001). 

1.7.2 Importância do pH de águas 

Devido aos íons hidrogênio participarem de todas as reações ácido-base de 

Bronsted, sua concentração tem se tornado um dos mais importantes parâmetros na 

química (GALSTER, 1991). 

Em sistemas biológicos a faixa de pH adequada para a existência da maior 

parte dos seres vivos é estreita e crítica, o que mostra a importância do controle 

dessa característica química. Nas indústrias os processos fermentativos são 

fortemente dependentes deste parâmetro. Esta importância do pH para estes 

sistemas explica o fato da definição de pH ter sido realizada por um bioquímico, 

Sörensen (GAMA; AFONSO, 2007).  

No caso de águas superficiais, em geral, os valores de pH encontram-se entre 

5 e 9, sendo a alcalinidade devida à presença de carbonatos e bicarbonatos, 

oriundos do tipo de solo percorrido. Por outro lado, as chuvas, em geral, contribuem 

para a acidez, visto que este fenômeno é um processo eficiente de remoção de 

material particulado e gases poluentes presentes na atmosfera. Em geral o pH das 
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chuvas apresenta-se levemente ácido devido à presença e o equilíbrio da 

concentração de CO2 atmosférico segundo as equações: 

   CO2(g) + H2O(l) ↔↔↔↔ H2CO3(aq)      (8) 

   H2CO3(aq) ↔↔↔↔ H+(aq) + HCO3
-      (9) 

As chuvas ácidas (pH menor que 5) contribuem para a acidez devido,  

principalmente, aos poluentes atmosféricos: SOx (SO2(g), SO3(g)) e aos óxidos de 

nitrogênio NOx (NO e NO2) responsáveis pela formação dos ácidos sulfuroso, 

sulfúrico e nítrico (FLUES, 2003). A quantidade de substâncias depositadas e/ou 

transportadas pela chuva é influenciada por emissão local, altitude em relação ao 

nível do mar e condições meteorológicas como vento, tamanho da gota de chuva e 

altura da camada de mistura. 

Quando o pH é muito ácido ou muito alcalino, os despejos industriais são a 

principal fonte de contaminação. Nos sistemas de abastecimento, águas com valores 

baixos de pH tendem a ser corrosivas ou agressivas a certos metais e paredes de 

concreto, enquanto águas com valor elevado de pH tendem a formar incrustações 

(BERNARDO; BERNARDO; CENTURIONE, 2002).  

1.7.3 Algumas propriedades da água e sua relação com a mobilidade do próton 

A água apresenta baixa volatilidade em comparação a compostos análogos, e 

constantes dielétricas incomuns. Ambos os efeitos são atribuídos ao arranjo angular 

e ao dipolo que essa configuração proporciona. Este dipolo é responsável pela forte 

tendência em formar ligações entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio de 

outra. Esta forte interação entre as moléculas de água faz com que ocorra a 

formação de agregados conhecidos como clusters que chegam a 700 moléculas à  

0 oC e 50 moléculas à 100oC (GALSTER, 1991). Estes agregados duram apenas 

alguns picos segundos, mas são fortemente relacionados à grande mobilidade iônica 

do próton.  

O íon H+, em água, encontra-se na forma do íon hidroxônio (H3O+). De acordo 

com a teoria, a geometria do íon oxônio é como uma pirâmide achatada, de forma 

semelhante à amônia. A grande mobilidade do íon H3O+ em relação a outros íons, 

está bem apresentada na literatura. Este comportamento está relacionado à 
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recipientes R e R´, os quais estão separados mediante as chaves a, b e a´e b´. No 

recipiente R se coloca o líquido cuja concentração é conhecida, posto em contato 

com o eletrodo E mediante as chaves a e b; enquanto faz-se chegar uma corrente 

de hidrogênio controlada pela chave g. O depósito inferior U se liga pelo tubo C a 

uma solução de cloreto de potássio. No recipiente R´ se coloca a solução problema 

que se quer medir (CALVET, 1962).  

Hoje, um dos ensaios mais realizados corresponde à determinação 

potenciométrica do pH de águas, utilizando-se eletrodo de vidro. A competência dos 

laboratórios em medir pH de águas, assim como outros parâmetros está 

fundamentada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 (ASSOCIAÇÂO..., 2005). 

1.8.1 Rastreabilidade na medição de pH 

O conceito de rastreabilidade não é um conceito novo e sempre foi intuitivo a 

partir do momento que o homem convencionou seus padrões de medidas. Os 

primeiros padrões utilizados foram padrões de massa, comprimento e volume, pois 

estavam relacionados com transações comerciais ou demarcações de terrenos. 

Os antigos egípcios já empregavam os conceitos de rastreabilidade em seus 

sistemas de unidades. Eles definiram a unidade de comprimento denominada 

“cubito” e produziram padrões de trabalho em forma de varas que necessitavam em 

cada lua cheia ser comparados com o antebraço do faraó (JURAN, 1988). 

 Da mesma forma, as medições em química envolvem a comparação com 

referências estabelecidas de forma que os resultados sejam aceitos e comparáveis 

internacionalmente. Nesse sentido, os padrões são as referências analíticas que 

constituem alicerce técnico fundamental para a química analítica (VALCÁRCEL, 

2000, p. 102). 

A rastreabilidade dos valores de pH consiste em padrões secundários 

certificados pela comparação com padrões primários, os quais tem seus valores de 

pH atribuídos pelo método primário de medição (GUIOMAR, et. al., 2007). Uma 

ilustração da cadeia de rastreabilidade para medição de pH está apresentada na 

Figura 8. 

Os resultados analíticos devem estar, sempre que possível, rastreados a um 

Instituto Metrológico Nacional (IMN), quer seja do próprio país onde são gerados, 

quer seja de outros países que disponham das referências necessárias (PONÇANO, 
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2007). Como exemplos de órgãos nacionais de metrologia encontram-se o 

INMETRO, do Brasil, o PTB, da Alemanha e o NIST, dos Estados Unidos.  Estes, 

juntamente com outros IMN, de tempos em tempos participam de ensaios de 

proficiência a nível global promovidos pelo Comitê Consultivo para Quantidade de 

Matéria (CCQM), buscando atestar competência nas medições, e verificar a 

necessidade de melhorias. 

Referente aos métodos de medição apresentados na Figura 7, o método 

primário designado para medição de pH (Harned Cell) está discutido na seção 1.8.2., 

apresentada a seguir. Já o método secundário pode ser derivado de diferentes 

procedimentos de medida, e a escolha entre os métodos deve ser feita de acordo 

com a incerteza requerida para a aplicação. Em função da incerteza, também é feita 

a classificação entre materiais de referência primário e secundário (SPITZER, 2001). 

Figura 7: Rastreabilidade na medição de pH. Adaptado de SPITZER, 2001. 
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Os materiais de referência certificados (MRC), em específico, as soluções 

tamponantes apresentadas na Figura 7, constituem-se mecanismo de garantia de 

ligação entre as medições do laboratório e os sistemas nacionais e internacionais de 

medição, representando papel importante na infra-estrutura metrológica (PONÇANO, 

2007). No caso do pH, os materiais que apresentam a mais alta qualidade 

metrológica, e são comumente utilizados para a fabricação dos MRC, estão 

apresentados na Tabela 1, página 63-64 (BUCK et al, 2002, p. 2177). 

Muito tem se passado desde os cem anos da definição de pH. No entanto, 

ainda hoje, se é muito discutida a rastreabilidade das medições em sistemas 

específicos e as respectivas cadeias de rastreabilidade, como no caso da água do 

mar e medidas clínicas (FILOMENA CAMÕES, 2009). 

1.8.2  Método Primário de Medição de pH 

Por convenção internacional, entre os químicos, o eletrodo de hidrogênio foi 

escolhido como a meia célula padrão de referência para o desenvolvimento dos 

trabalhos eletroquímicos em solução aquosa (RIEGER, 1987). Assim, para a 

realização das medições de pH empregando o método primário, emprega-se a meia 

– reação descrita abaixo, para a qual, num compartimento adequado, se borbulha 

hidrogênio gasoso (H2), a pressão de 1 atm, sobre a superfície de uma lâmina de 

platina platinizada (negro de platina), mergulhada em solução aquosa de ácido 

clorídrico de aH
+= 1, buscando-se estabelecer o equilíbrio eletroquímico com o íon 

hidrogênio (H+) segundo a meia-reação a seguir: 

2 H+
(aquoso)     +     2 é       ����       H2(gasoso)              (10)

cujo potencial elétrico padrão foi assumido como sendo 0 V (Pt�H2(g, a=1)�H+ (a=1)).  O 

potencial do eletrodo terá dependência da atividade do íon hidrogênio na solução e 

da pressão de gás hidrogênio junto à superfície do metal: 

E= Eo + 0,0591 log (pH2)1/2/aH+;                    (11) 

Sendo:    aH+ = atividade do íon hidrogênio;   pH2 = pressão parcial do gás hidrogênio.
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No entanto, o eletrodo de hidrogênio na sua forma original não é 

tecnicamente prático para trabalhos de rotina, devido as suas condições 

operacionais (OHLWEILER, 1981; RIEGER, 1987). 

Na busca pela melhoria do método primário de medição do pH Guiomar et al. 

(2007), recentemente, sugeriram algumas modificações na célula primária, Figura 8, 

buscando: 1- a eliminação do efeito de condensação nas paredes da célula 

potenciométrica (elevação do volume das soluções internas dos tubos a 2/3 do 

volume total e o nível da água do banho termostático até 90% da altura dos tubos da 

Harned-cell; vide marcação na Figura 8); 2- obter melhoria na reprodutibilidade do 

preenchimento dos umidifcadores do gás; e 3- a melhoria do procedimento de 

limpeza do sistema de medição de modo a minimizar as fontes de incerteza para a 

medição do pH. 

Figura 8: Harned cell. A linha horizontal representa o nível de imersão no 
recipiente. a) gás de hidrogênio é borbulhado; b) compartimento do eletrodo Pt, 
H2 (g); c) compartimento do eletrodo Ag, AgCl; d) head space; e) H2 (g) tubo de 
saída. 
FONTE: GUIOMAR, M. J. et al. Improving the quality of potentiometric pH 
measurements. Accreditation and Quality Assurence, v. 12, p. 447-453, 2007. 
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1.8.3 O conceito de pH e sua definição prática 

O conceito de pH, no contexto do equilíbrio químico (BUTLER, 1998), surgiu 

com Sören P. T. Sörensen, bioquímico dinamarquês, que em 1909 utilizou o 

logaritmo negativo da concentração do íon hidrogênio para expressar o quanto ácida 

é uma solução. Esta expressão matemática permite avaliar concentrações que vão 

de 1 x 10-14 á 1 mol L-1 de íon H+, por exemplo, com maior praticidade (GAMA; 

AFONSO, 2007). 

A rigor, o pH é mais bem definido em função da atividade do íon hidrogênio 

(aH+).  

pH = - log aH+     (12) 

A definição prática de pH ou definição operacional, como é denominada por 

alguns pesquisadores (LEITO, 2002; OHLWEILER, 1981), vem da impossibilidade 

em se medir exatamente a atividade de um íon e do slope subnerstiano observado 

para o eletrodo de vidro (BAUCKE, 1994). 

Por definição, a medição exata da atividade de íons é difícil, pois depende do 

conhecimento da força iônica do meio e apenas para soluções diluídas pode-se 

considerar atividade igual a um. No caso da medição de pH empregando-se células 

eletroquímicas convencionais (como o eletrodo de vidro combinado), sua medição 

implica na presença de potencial de junção líquida (Ejl). Este potencial é muito difícil 

de ser mensurado. Além disso, a resposta do eletrodo de vidro proporciona uma 

pendente de Nerst menor que o valor teórico para a temperatura de trabalho, devido 

basicamente a dissociação dos grupos funcionais do vidro e equilíbrio com os 

cátions da solução (BAUCKE, 1994).  

1.8.4 Medição do pH utilizando eletrodo de vidro 

De inicio, a definição de Sörensen não foi aceita, o que só foi possível, com o 

desenvolvimento de medidas experimentais confiáveis. O desenvolvimento do 

potenciômetro, em 1930, foi um passo primordial para a aceitação da proposta 

(GAMA; AFONSO, 2007).  
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A célula moderna típica é formada por um eletrodo indicador de vidro sensível 

à atividade dos íons H+, e de um eletrodo de referência de prata/cloreto de prata ou 

de calomelano saturado (GALSTER, 1991; LEAL, 2008; SKOOG, 2002). O eletrodo 

combinado é conectado a um medidor de milivoltagem (potenciômetro).  

O método consiste em medir a diferença de potencial, entre uma solução 

tamponante de pH conhecido (solução interna ao eletrodo de vidro, Figura 9) e a 

amostra, separadas por uma camada de vidro condutor. Por mecanismos de troca 

iônica, os íons hidrogênio da solução interna e solução externa, apresentados na 

Figura 9, difundem nas respectivas camadas de vidro hidratado (gel), e o equilíbrio 

químico é estabelecido. A diferença de potencial medida entre as duas camadas 

hidratadas, é então convertida em pH.  No caso, das atividades do íon hidrogênio da 

solução interna e da solução externa serem iguais, a diferença de potencial será 

nula. Este pH, em geral, corresponde ao pH 7,00 ou pH 4,00 dependendo da 

solução interna utilizada pelo fabricante.  

O potencial lido é convertido em pH, por meio da curva construída no 

processo de calibração (AMERICAN PUBLIC..., 2005c). Uma esquematização da 

membrana do bulbo está ilustrada na Figura 9: 

Figura 9: Representação da membrana de vidro hidratada.  

Nesta associação, eletrodo de trabalho, eletrodo de referência, certas fontes 

de incerteza se fazem presentes, tais como, potencial de junção líquida, 

concentração dos padrões, erros ácidos e alcalino e calibração do sistema de 

medição.  
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O erro alcalino (devido ao íon interferente B+) pode ser representado pela 

seguinte equação: 

     H+Vidro-     +        B+   ����     B+Vidro-        +       H+ 

            (gel)           (solução)        (gel)      (solução)  (13)

Em geral a constante de equilíbrio para esta reação é pequena, devido a 

grande afinidade do íon H+ nas camadas de gel hidratada esquematizadas na 

Figura 9, sendo o erro alcalino significativo apenas para pH elevados (LICHT, 1985). 

Isto é, apenas para baixas concentrações de H+ a presença de íon de metais 

alcalinos afeta significativamente no resultado. 

Os íons: H+ e B+ (interferente) apresentam diferentes potenciais de difusão na 

membrana do bulbo de vidro, em função de suas respectivas atividades em solução. 

Os potenciais de difusão não se anulam e o E medido passa a ser diferente do 

esperado. A equação referente a este processo está em função das mobilidades 

iônicas dos íons: UH+ e UB+ (OHLWEILER, 1981): 

� � ��������� � �����
� ��� �� � ! "#$

"%$ & '      (14) 

para a qual: 
E = potencial considerando-se o erro alcalino; 
F = constante de Faraday; 
a1 = atividade do íon hidrogênio; 
b2 = atividade do íon interferente; 
UB+ = mobilidade do íon B+; 
UH+ = mobilidade do íon H+. 

   

E a extensão desse desvio varia de acordo com a composição do vidro 

utilizado para a fabricação do eletrodo, sendo que os metais alcalinos utilizados na 

fabricação do vidro são aqueles que produzem um desvio maior em relação ao valor 

real da solução. No entanto a composição do vidro é em geral, segredo de fábrica, 

devido à concorrência entre as empresas que fabricam este tipo de eletrodo.  

 Outro aspecto importante é o eletrólito interno utilizado e a concentração 

deste, sendo recomendado cloreto de potássio 3 mol L-1. Para concentrações 

inferiores a 2 mol L-1 a dependência do potencial de difusão do KCl, para uma 

concentração fixa de HCl, aumenta consideravelmente, em função do grau de 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Analisar os principais aspectos da validação, proceder ao levantamento das 

fontes de incerteza e estimativa da incerteza associada ao resultado da medição de 

pH de águas buscando demonstrar que os resultados das análises asseguram tanto 

a qualidade, quanto o atendimento a normas regulatórias, e a aplicação no dia a dia 

da empresa. 
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Objetivos Específicos 

  

Este trabalho tem como objetivos específicos: 

1- o preparo das soluções tamponantes na faixa de 3,557 � pHnominal � 10,014; 

verificando-se a proximidade com o valor nominal; 

2- o estudo do ajuste do sistema de medida em diferentes faixas: ácida e alcalina; e 

a avaliação dos valores de pH obtidos fora da faixa recomendada para leitura; 

3- a determinação dos parâmetros de performance do método: linearidade; 

sensibilidade; precisão ao longo do dia e ao longo das semanas; e exatidão; 

4- o levantamento das fontes de incerteza; a estimativa da incerteza de cada fonte, o 

cálculo da estimativa da incerteza e incerteza expandida associada ao resultado da 

medição;

5- o entendimento e a melhoria do método, buscando-se o conhecimento do 

potencial de falhas e a adoção de medidas preventivas; 

6- proceder à integração das atividades do Laboratório de Análise Físico-Química da 

empresa OIKOS à norma ABNT NBR ISO / IEC 17025, em atendimento ao item 5, 

requisitos técnicos e subitens 5.4.5, validação de método, e 5.4.6 estimativa de 

incerteza de medição, para a garantia da qualidade dos resultados, de modo a 

permitir a obtenção de acreditação junto ao INMETRO;

7- a participação em ensaios de proficiência como forma de demonstrar competência 

em medir pH e buscando-se a validação completa do método; 

8- a organização de um ensaio de proficiência no campus da UNESP de São José 

do Rio Preto como forma de propagar os trabalhos do INMETRO; 

9- contribuir para a difusão da cultura metrológica em química. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1    Materiais  

3.1.1 Reagentes 

• Ácido tartárico (H2C4H4O6); 

• Hidróxido de potássio (KOH);  

• Hidrogenoftalato de potássio (KHC8H4O4);

• Hidrogenofosfato de sódio (Na2HPO4); 

• Borato de sódio decahidratado (Na2B4.10H20); 

• Hidrogenocarbonato de sódio (NaHCO3); 

• Carbonato de sódio (Na2CO3); 

• Ácido acético (H3CCOOH); 

• Acetato de sódio (H3CCOONa). 

3.1.2 Soluções Tamponantes Utilizadas 

• Solução Tamponante Comercial: pH 4,01 à 25 oC, Analion, LOTE: 7192 

• Solução Tamponante Comercial: pH 7,00 à 25 oC, Analion, LOTE: 7193 

• Solução Tamponante Comercial: pH 10,00 à 25 oC, Analion, LOTE: 7171 

• Material de Referência Certificado: pH (4,00 + 0,01*) à  (25 ± 0,2) oC, Quemis,  
Lote: F09F058F 

• Material de Referência Certificado: pH (7,00 + 0,01*) à  (25 ± 0,2) oC, Quemis,  
Lote: F09D009E 

• Material de Referência Certificado: pH (10,00 + 0,01*) à  (25 ± 0,2) oC, Quemis,  
Lote: F09D490E

       *Incerteza expandida fornecida a (25 + 0,2) oC correspondente a 2� para um intervalo  de confiança de 95%. 

Amostras de referência com valores designados pelo INMETRO (obtidas devido 
á participação em ensaio de proficiência): 

• pH (4,001 ± 0,026) à (25 ± 0,014) oC; 

• pH (6,853 ± 0,026) à (25 ± 0,014) oC. 
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3.1.3 Vidraria 

• Balão 250 mL 

3.1.4 Equipamentos Utilizados 

• Balança Shimadzu, Modelo AY220, Número de série: D452202212, Peso Max.: 

220g, Mín: 0,01g, “erro”= 0,001g, número de casas depois da vírgula = 4.  

• Balança Quimis; Modelo BG 2000; Número de série: 00051511001017; Peso 

Máx.: 2020g; Mín.: 0,5g; e = 0,1g; número de casas depois da vírgula = 2.

• Termômetro: Escala: 1 oC; Mede a temperatura de 0 a 50 oC. 

• Termohigrômetro importado da Alemanha: VEB FEINGER’A’TEBAU 9362 
DREBACH/ ERZG. Type .W 102 Número de série: 943224187088. 

o Termômetro: Menor escala: 1 oC; Mede a temperatura de -40 a 40 oC; 
o Higrômetro: Menor escala: 1%; Mede a umidade de 0 a 100%. 

• Barômetro; Marca: Fischer; Escala: 1 torr ou 1 mbar; Mede a pressão de 680 a 
800 torr ou de 900 a 1060 mbar. Os resultados foram convertidos em Pascal. 

• Banho Termostático: Fischer Scientific, Escala 0,01 oC. 

3.1.5 Potênciômetros e Eletrodos Utilizados 

O potenciômetro utilizado foi da marca Analion modelo PM 608, com precisão 

relativa de ± 0,01 pH e ± 1 mV, resistência de entrada de 1013 ohms, e potencial zero 

podendo apresentar um desvio de ± 0,5 unidades de pH, segundo dados fornecidos 

pelo fabricante. O ajuste do potenciômetro é feito manualmente.  

O eletrodo utilizado foi o modelo V 620 da Analion. Trata-se de um eletrodo 

combinado com junção de cerâmica pontual e orifício lateral para reposição do 

eletrólito.  Possui aplicação para meios aquosos em geral, tais como suco de laranja, 
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cerveja, dentre outros segundo consta o manual. O sistema de referência é Prata / 

Cloreto de Prata e a faixa de trabalho: pH 0 à 14, segundo o fabricante. Um 

esquema do eletrodo utilizado está apresentado na Figura 11. 

Figura 11: Esquematização de eletrodo de vidro. No caso, do equipamento utilizado neste 
trabalho, não havia sensor de temperatura embutido 

O potenciômetro utilizado para verificar a possibilidade de troca de 

equipamento (determinação da precisão intermediária variando-se o equipamento) 

foi da marca Marconi, modelo PA200, com precisão relativa de ± 0,01 pH e ± 1 mV , 

resistência de entrada de 1013 ohms. O ajuste do potenciômetro é automático, após 

a inserção dos padrões. 

Para obtenção de resultados confiáveis é essencial a utilização correta dos 

equipamentos de medição. Assim, deve-se verificar, previamente, todas as 

especificações presentes no cátalogo e manual do fabricante e todas as condições 

ambientais necessárias para o perfeito funcionamento dos equipamentos. Uma vez 

qualificados os equipamentos, a adequação de um método teste para uma aplicação 

particular deverá ser verificada antes do uso na amostra por meio da validação de 

métodos analíticos (BARRON, 2006). 
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3.2  MÉTODOS 

3.2.1  Preparo das Soluções Tamponantes 

Foram preparados 250 mL de solução padrão de 6 diferentes pH de acordo 

com  a norma Standard Methods 4500-H+ (AMERICAN PUBLIC..., 2005c), na faixa 

de 3,557 � pHnominal � 10,014. Foram utilizados reagentes Merck. As soluções foram 

armazenadas na geladeira, na temperatura de (12,00 ± 0,05) oC. 

Para o preparo da solução tamponante pH 3,557, pesou-se um excesso de  

de ácido tartárico (H2C4H4O6), 2,194 g + hidróxido de potássio, 0,819 g para o 

preparo da solução saturada á 25 oC. Agitou-se vigorosamente a solução em um 

recipiente impermeável contendo a massa de solução contendo o sal formado 

(KHC4H4O6) . Decantou-se por quatro (4) dias, e então, o sobrenadante foi separado. 

Em seguida foi adicionado hidróxido de potássio concentrado (KOH) ~ 3M até obter 

o pH esperado. A solução está sujeita ao desenvolvimento de fungos, acompanhado 

do aumento do pH (OHLWEILER, 1981), portanto a manipulação da mesma, desde 

o preparo até o uso final deve ser tomado de cuidados especiais, buscando-se evitar 

a contaminação das amostras, e utilizando-se água fervida para o preparo de todas 

as soluções.  

A solução de citrato, pH 3,77, presente na norma SM 4500 H+ apresenta o 

problema de ter várias espécies de pKa  próximos, o que pode tornar difícil o uso 

deste tampão como padrão e portanto este não foi utilizado neste trabalho. Por isso, 

durante os experimentos utilizaram-se soluções preparadas a partir do tampão 

tartarato, mostradas anteriormente, apesar da formação de fungo em uma das 

amostras do nosso laboratório. 

No preparo da solução tamponante, pH 4,004, pesou-se 2,5304 g de 

hidrogenoftalato de potássio (KHC8H4O4). A capacidade tamponante é relativamente 

baixa, contudo o pH não é significativamente afetado pelo dióxido de carbono do ar 

(OHWEILER, 1981). 

Para obtenção de solução tamponante pH 6,863 foram pesados 0,847 g de 

dihidrogenofosfato de potássio (KH2PO4) e 0,8835 g de hidrogenofosfato de sódio 

(Na2HPO4), enquanto para pH 7,415 pesou-se 0,2920 g KH2PO4 e 1,0758 g de 

Na2HPO4. O dihidrogênio fosfato de potássio (KH2PO4) foi seco de 110 até 130 oC 

por 2 h antes de pesar, pois este sal absorve água  quando a umidade relativa é 
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maior que 40%. A solução é bastante estável quando protegida da indevida 

exposição à atmosfera (OHWEILER, 1981). 

No preparo da solução pH 9,183 foram pesados 0,9505 g de borato de sódio 

decahidratado (Na2B4.10H20). Este reagente pode apresentar dimerização que 

ocorre em concentrações elevadas, o que faz com que este tampão, seja trabalhado 

em concentrações relativamente menores, o que reduz a capacidade tamponante. 

Para o preparo da solução tamponante pH 10,014 pesou-se 0,5230 g de 

hidrogenocarbonato de sódio (NaHCO3) e 0,6596 g de carbonato de sódio (Na2CO3). 

A solução não deve ser exposta ao dióxido de carbono atmosférico. 

Na Tabela 1 são apresentadas algumas propriedades das soluções 

tamponantes utilizadas segundo literatura. O pHnominal difere apenas na terceira casa 

decimal, pois as massas definidas pela norma alemã (DEUTSCHE NORM, 1979) 

não são exatamente iguais à norma 4500 H+ da SM (AMERICAN PUBLIC..., 2005c). 

O efeito da diluição é definido como o �pH observado na adição de um volume 

equivalente de água (GALSTER, 1991). 

As soluções preparadas a partir desses reagentes são recomendadas 

segundo o Standard Methods (AMERICAN PUBLIC..., 2005c), a norma DIN 19266 

(DEUTSCHE NORM, 1979), e pela IUPAC (BUCK et al.. 2002) apresentando a mais 

alta qualidade metrológica:  

 - Alta capacidade tamponante, na faixa de 0,016-0,07 (mol OH-) / pH; 

 - Pequeno efeito da diluição, na faixa de 0,01-0,02; 

 - Pequena dependência do pH na temperatura, menor que ± 0,01 K-1;   

 - Baixo potencial de junção líquida residual, <0,01 no pH;  

- Força Iônica � 0,1 moL Kg-1 para permitir aplicabilidade da convenção de 

       Bates-Gungenhein (1960; apud GUIOMAR et al., 2009); 

- Certificado do órgão nacional de metrologia para lote específico; 

- Reprodutibilidade na pureza (diferenças não maiores que �pH < 0,003); 

- Estabilidade longa do material sólido estocado. 
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Tabela 1: Propriedades das soluções Tamponantes

pH Molaridade 
mol L-1

Densidade 
g mL-1

Capacidade 
Tamponante 

mol L-1

Efeito da 
Diluição 

(dpH/dT) 
(25 oC)  

K-1

3,557 0,034 1,0004 0,027 +0,049 -0,0014 

4,004 0,050 1,0017 0,016 +0,052 +0,0012 

6,865
0,025 (KH2PO4)
0,025 (Na2HPO4)

1,0028 0,029 +0,080 -0,0028 

7,413
0,009 (KH2PO4)
0,030 (Na2HPO4)

1,0020 0,016 +0,070 -0,0028 

9,180 0,010 0,9996 0,020 +0,010 -0,0082 

10,022 0,025 (Na2CO3)
0,025 (NaHCO3)

1,0014 0,029 +0,079 -0,0096 

FONTE: DEUTSCHE NORM. DIN 19266: standard buffer solutions for calibrating pH measuring 
equipment. DIN-Sprachendienst. Berlin: Beuth-Verlag, 2000. Título original: pH-Messung – 
Referenzpufferlösungen zur Kalibrierung von pH-Messeinrichtungen, 1979. 

Além das soluções tamponantes definidas segundo a norma Standard 

Methods 4500-H+ (AMERICAN PUBLIC..., 2005c) foram preparadas soluções 

tamponantes ácido acético / acetato de sódio pHnominal 4,64. Para isso, mediu-se  

1,4 mL de ácido acético e foi adicionado acetato de sódio, o valor final foi ajustado 

utilizando-se solução de NaOH.  

3.2.2  Procedimento utilizado para a realização dos ensaios de pH 

3.2.2.1 Calibração / Ajuste do sistema de medida 

 Assim, para calibração / ajuste do sistema de medida (vide glossário para 

suas definições), potenciômetro - eletrodo de vidro combinado, empregou-se 

soluções tamponantes comerciais (STC) pH 7,00 e 4,01, para ajuste na faixa ácida, 

enquanto que para o ajuste na faixa alcalina, utilizou-se STC pH 7,00 e 10,00 

(BUREAU, 2009; SARAIVA; COUTINHO, 2006).  

No primeiro ajuste considera-se a faixa 3 � pH � 8 como recomendada para 

leitura, enquanto, para o segundo caso a faixa de pH adequada para trabalho 

corresponde a 6 � pH � 11.  
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 O procedimento empregado foi o seguinte: 1- O eletrodo foi lavado e o 

excesso de água retirado; 2- o bulbo do eletrodo foi mergulhado três vezes na 

solução de modo a agilizar a troca da camada de hidratação; 3- e mantido imerso na 

solução por sessenta segundos (60 s) para atingir a condição de equilíbrio 

(AMERICAN PUBLIC..., 2005c); 4- em seguida, foram anotados os valores de pH e 

E(mV) fornecidos pelo aparelho;  5- e o potenciômetro teve seu valor de indicação 

(valor mostrado no display digital), ajustado para o valor de pH nominal referente ao 

STC; 6- o eletrodo foi removido da solução e repetiu-se o procedimento de 1- a -6
para a próxima solução tamponante. O procedimento foi repetido, para cada par de 

STC (faixa ácida faixa alcalina de pH) por 5 vezes, com o objetivo de obter um ajuste 

fino para a inclinação da reta (ΔΔΔΔE(mV)/ΔΔΔΔpH) e para o ponto isopotencial (pHis) 

(GALSTER, 1991). 

3.2.2.2 Validação 

Na avaliação da repetitividade, linearidade e sensibilidade do sistema de 

medida para a faixa igual á 3,557 � pHnominal � 10,014 foi utilizado o mesmo 

procedimento para o ajuste, exceto o item 5- referente ao ajuste. A partir dos 

experimentos também foi possível obter estes parâmetros como função dos 

diferentes ajustes. 

O fluxograma referente ao procedimento de ajuste do sistema de medida e 

determinação do pH está descrito a seguir, Figura 12. Para soluções tamponantes é 

necessário aguardar sessenta segundos (60 s) para se atingir o equilíbrio químico 

(AMERICAN PUBLIC..., 2005c). 

Este procedimento foi realizado de forma seguida partindo da solução mais 

ácida (pH 3,557) em sentido a solução mais alcalina (pH 10,014), para ajuste feito na 

faixa ácida (utilizando STC pH 4,01 e 7,00) e sentido contrário para ajuste na faixa 

alcalina (utilizando STC 7,00 e 10,00). Uma esquematização das soluções 

tamponantes utilizadas nos experimentos diários está apresentada na Figura 13a. 

De acordo com o procedimento descrito na Figura 12, os experimentos 

diários foram conduzidos utilizando-se dez pontos diferentes para construção da 

curva analítica. 
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Figura 12: Fluxograma experimental para ajuste do sistema de medida e determinação do pH. 

Aplica-se à soluções tamponantes ou 
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iônica (AMERICAN PUBLIC..., 2005c). 
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Foram realizadas 20 medidas (exceto para a pré-validação: primeiro dia dos 

experimentos com ajuste na faixa ácida, no qual foram feitas 10 medidas) ao longo 

de 12 semanas, perfazendo n= 2300 medidas. 

Os estudos foram feitos alternando-se o ajuste a cada semana, isto é, ora 

ajustando-se na faixa ácida e ora na faixa alcalina. A Figura 13b representa as 

determinações diárias do pH das soluções tamponantes realizadas uma vez por 

semana. Assim, todas as amostras representadas na Figura 13a foram lidas, a partir 

de aparelho ajustado para leitura na faixa ácida ou para leitura na faixa alcalina. A 

temperatura dos experimentos era reportada a cada dez leituras de pH. 

  

  

Figura 13: Representação esquemática a- das Soluções tamponantes utilizadas nos 
experimentos diários, ajustes e relação E(mV) x pH e b- da condução dos experimentos 
ao longo das 12 semanas. Os experimentos foram conduzidos uma vez por semana, e a 
cada, semana o sistema era verificado/ajustado de forma diferente. 
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Os estudos foram conduzidos de modo a simular as reais condições do 

laboratório de análise da empresa, ao se empregar soluções tamponantes de 

diferentes pH entre cada leitura. Esta decisão, de não se ler cada amostra 

individualmente (n=20), vem da idéia de tentar simular amostras ambientais; 

amostras de águas residuais e de abastecimento urbano, as quais apresentam 

diferentes valores de pH. 

Nos estudos de exatidão do sistema de medida, foram utilizados materiais de 

referência certificados (MRC: pH 4,00; 7,00 e 10,00). Estas soluções foram 

comparadas com soluções tamponantes comerciais fornecidas pelo fabricante do 

equipamento 1 (Analion) de pH 4,01; 7,00 e 10,00 á 25 oC, além das soluções 

preparadas no laboratório, buscando-se um material que possa substituir o MRC, e 

ser usado no dia á dia da empresa, porém sem perder em termos de exatidão. 

Buscou-se, assim, a minimização de custos para a empresa, visto que o material de 

referência certificado apresenta custo elevado. 

   
3.2.3 Estimativa da Incerteza 

  

Para visualização de como cada componente contribui para a incerteza do 

pH, utilizou-se o diagrama de Ishikawa. A precisão determinada pelos experimentos 

de validação foi utilizada no cálculo da incerteza.

As incertezas de cada MRC, para cada caso, foram obtidas combinando-se 

os valores emitidos nos certificados e o efeito da variação de temperatura, o qual foi 

calculado para cada solução tamponante a partir dos valores (�pH / �temperatura) 

encontrados na  literatura, considerando-se uma variação máxima de 4 oC ao longo 

do dia de trabalho. 

3.2.4 Organização do Ensaio de Proficiência Local 

Para esta atividade inicialmente foi conduzida uma visita prévia aos 

laboratórios interessados em participar do ensaio de proficiência na medida de pH, 

interna câmpus, para esclarecer o propósito do ensaio aos responsáveis técnicos 

dos laboratórios de pesquisa. Nesta etapa foi entregue a cada participante dois 
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documentos convidando os laboratórios a participarem deste ensaio e esclarecendo 

os propósitos e responsabilidade de cada parte (Apêndice A; Apêndice B). 

Posteriormente, acertada a participação dos laboratórios a solução tamponante de 

pH 4,00 foi preparada pesando-se 20,2406 g de hidrogeno ftalato de potássio 

(KHC8H4O4) de procedência VETEC para volume final de 2000 mL de solução 

tamponante. Esta solução tamponante foi homogeneizada por 65 horas e o sistema 

permaneceu lacrado durante o processo. Foram avaliadas a homogeneidade e a 

estabilidade ao longo do tempo (INSTITUTO..., 2007, 2009). A solução tamponante 

fornecida pelo INMETRO durante a participação no EP foi utilizada para 

comparação. 

As amostras, previamente validadas, foram distribuídas para os laboratórios 

inscritos no programa. Foram empregados frascos de polietileno contendo 110 mL 

da solução. Os frascos foram esterilizados e lacrados posteriores ao envasamento; 

acompanhou os frascos um formulário de registro de resultados (Apêndice C). Após 

o prazo, pré-estabelecido, os formulários foram recolhidos e os dados tratados 

estatisticamente. Foram empregados para o tratamento estatístico dos resultados 

dos ensaios de pH os métodos que seguem: 1- “z-score”; 2- ASTM 691-99 

(ASSOCIAÇÃO..., 1999). 

Deve ser observado que esta simulação de EP garante o sigilo na informação, 

pois emprega um sistema de codificação, de conhecimento apenas do participante, 

e de um integrante da comissão organizadora. As informações foram destruídas 

após a emissão do relatório final do programa. 

3.2.5 Verificação dos instrumentos de medidas utilizados (exceto o 
potenciômetro) 

3.2.5.1 Verificação do balão volumétrico 

No processo de verificação do método clássico, o balão é devidamente limpo 

e seco. Durante secagem faz se passar uma corrente de ar no balão mantido em 

posição invertida, e para agilizar o processo de secagem o balão é lavado com 

álcool (OHLWEILER, 1981). Pesa-se o balão vazio e o valor é anotado, em seguida, 

o volume é completado, utilizando-se água destilada, e o peso do balão cheio é 
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anotado. A diferença entre os dois valores corresponde à massa de água. Este 

procedimento era repetido para n= 10. 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados referentes à verificação de 

vidraria utilizando-se método clássico. A aplicação do teste de Grubbs não 

evidenciou a presença de valores espúrios. A média dos valores (248,91 g) 

proporcionou o cálculo do volume a partir da densidade: v = (249,759 ± 0,046) mL 

(OHLWEILER, 1981). Considerando-se o valor nominal do balão observou-se uma 

diferença de 0,241 mL.

Tabela 2: Método clássico (OHLWEILER, 1981). Resultados das medições (em grama) 
referente a verificação de balão de 250 mL. Volume determinado a partir de  
d(23ºC) = 0,9966g/cm3 (OHLWEILER, 1981).  

MB mb + ma Tº C ma Grubbs 

1 97,73 346,71 22 248,98   

2 97,69 346,6 23 248,91  Máximo
3 97,7 346,65 23 248,95  248,98 

4 97,68 346,52 23 248,84  G = 1,66 

5 97,67 346,6 23 248,93   

6 97,7 346,61 23 248,91   

7 97,62 346,6 23 248,98  Mínimo
8 97,62 346,5 23 248,88  248,84 

9 97,63 346,5 23 248,87  G=1,40 

10 97,61 346,52 23 248,91   

média 97,675 346,6 23 248,91 
s 0,041966 0,069833 0,316228 0,0458 Gcrítico = 2,29 

     *  mb: massa do balão; ma: massa da água. 

Tendo-se em vista que o processo descrito anteriormente requer uma grande 

disponibilidade de tempo, o que, de um modo geral não ocorre nas empresas, foi 

sugerido uma nova metodologia, visando à redução do tempo.  

Esta sugestão surgiu devido à observação que, durante o processo de 

estimativa da incerteza do volume, os resultados obtidos da verificação do balão 

volumétrico são incorporados nos cálculos da incerteza, sendo esta sub-causa 

conhecida como incerteza de enchimento (ELLISON; ROSSEIN; WILLIAMS, 2002). 
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Dessa forma, o balão vazio foi pesado e o valor obtido anotado. Em seguida, o 

balão foi preenchido e o valor anotado. Entre as próximas medições o balão não foi 

seco, apenas retirou-se uma alíquota da água contida no balão, diferentemente do 

método encontrado na literatura (OHLWEILER, 1981). O procedimento também foi 

repetido para n= 10. Os resultados estão apresentados na Tabela 3. Aplicando-se o 

teste de Grubbs não foi evidenciado nenhum valor discrepante. O volume obtido foi 

(249,76 ± 0,073) mL e a diferença com relação ao valor foi de 0,23 mL. 

Tabela 3: Método proposto. Resultados das medições (em grama) referente a 
verificação de balão de 250 mL. Volume determinado a partir de d(23ºC) = 0,9966g/cm3 

(OHLWEILER, 1981). 

mb + ma Tº C ma Grubbs
1 346,54 23 248,94   

2 346,49 23 248,89  Máximo
3 346,52 23 248,92  249,03 

4 346,44 23 248,84  G = 1,48 

5 346,41 23 248,81   

6 346,44 23 248,84   

7 346,58 23 248,98  Mínimo
8 346,54 23 248,94  248,81 

9 346,6 23 249  G=1,51 

10 346,63 23 249,03    

média 346,53 23 248,93   

s 0,0735 0 0,074  Gcrítico = 2,29 

*  mb: massa do balão; ma: massa da água. 

 Analisando os resultados obtidos para os dois métodos: Tabelas 2 e 3, pode-

se verificar que tanto as médias como os desvios são estatisticamente iguais entre 

si, segundo a aplicação de teste t e teste F respectivamente. Os resultados destes 

tratamentos juntamente com os valores críticos encontram-se na Tabela 4. 

Tabela 4: Resultados para t de student e test F. 

   teste t teste F
Clássico Média 248,9 s2 0,004 F 2,584 

Desvio 0,046 s 0,061   
  t 1,033   

Proposto Média 248,9     
Desvio 0,074 tcrítico = 2,23 Fcrítico = 3,72 
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 A comprovação de que os métodos são estatisticamente iguais em termos de 

exatidão e precisão permite sugerir uma substituição do método clássico, buscando-

se uma maior agilidade no processo, como evidenciado pelas tabelas anteriores. No 

caso da precisão, expressa na forma de desvio padrão, um dado interessante é que 

o valor do desvio é inclusive maior que o método encontrado na literatura, apesar do 

método proposto ser mais simples. Este é um bom indício de que o segundo 

método, apresentado na Tabela 3, pode substituir o primeiro. 

3.2.5.2 Verificação de Termômetro utilizado para leitura da amostra de controle 

Foram verificados os termômetros: 

1. de imersão, utilizado para controle da temperatura das amostras;  

Escala: 1 oC; e 

2. incorporado no eletrodo de vidro (equipamento dois); Escala: 0,1 oC. 

O processo de verificação foi realizado utilizando-se banho termostático de 

escala 0,1 oC . 

O termômetro (1) foi mantido inserido em recipiente contendo apenas água e 

este sistema localizava-se próximo onde as medidas estavam sendo realizadas. O 

resultado obtido do processo de verificação deste instrumento, a partir do banho foi: 

� 26 oC. 

Como a escala deste termômetro é 1oC, e o banho apresenta medidor de 

temperatura com resolução de 0,1 oC, a incerteza quando aplicada ao termômetro 

(1), pode ser desprezada e não foi trabalhada neste caso. 

No processo de validação (precisão intermediária) foi utilizado um segundo 

sistema de medida de pH para verificar se o método mantém sua qualidade, mesmo 

na troca de equipamentos de diversos fabricantes e num mesmo laboratório. O 

termômetro eletrônico (2) incorporado ao eletrodo de pH deste segundo 

equipamento foi verificado e o resultado obtido foi: 

� 25,0 ±0,05 oC; 

As diferenças nos resultados foram corrigidas e os valores expressos neste 

documento encontram-se corrigidos. 
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3.2.5.3 Verificação da Balança Analítica 

 Ainda verificando os instrumentos de medida utilizados no laboratório, 

buscou-se avaliar a balança analítica. Como não dispúnhamos de MRC para este 

estudo a exatidão não pode ser verificada, no entanto, o comportamento da balança, 

pode ser verificado e este demonstrou ser muito semelhante á uma distribuição 

gaussiana, como pode ser observado a partir da Figura 14. 

No processo de levantamento da curva deve-se verificar a presença de 

corrente de ar; a necessidade de limpeza; o nivelamento; se as janelas da balança 

estão bem fechadas (HOJO et al., 2009). Em seguida: zera-se e aguarda-se 

estabilização; com uma luva adequada (para não passar gordura para o material de 

referência e que não desfiar durante o uso); coloca-se o peso no centro do prato da 

balança; e, imediatamente, inicia-se a contagem do tempo (5s); anota-se a leitura no 

final da contagem.  

Repetiu-se 50 vezes o procedimento, monitorando periodicamente as condições 

ambientais: temperatura, pressão e umidade. O experimento foi repetido por mais 

um dia. 

Figura 14: Aplicação do histograma para balança analítica. 100 medições, para dois 
dias de trabalho: 50 medições / dia.
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3.3 Busca na Melhoria de Procedimentos: Alguns cuidados concernentes a 
utilização do eletrodo de vidro 

Considerando-se a Figura 11, apresentada na introdução, as soluções de 

KCl, utilizadas como eletrólito, não poderão estar diluídas, pela entrada de água 

(osmose), o que ocasiona variação  potencial de junção líquida, tornando-se uma 

fonte de incerteza difícil de se quantificar. O uso de solução saturada promovia o 

entupimento do diafragma com o decréscimo da temperatura, promovendo outra 

fonte de incerteza. 

Como medida para manter a concentração do eletrólito interno, 

aproximadamente constante, até a próxima reposição, foi feita uma marcação para 

controle do nível do eletrólito e o eletrodo foi mantido fechado, enquanto não estava 

em uso. Foi tomado cuidado também com relação à profundidade, na qual o eletrodo 

era imerso:  
1- enquanto o eletrodo não estava em uso e fora do recipiente de 

armazenamento, o nível da água, foi mantido próximo ao ponto 

correspondente á junção de cerâmica e de forma a cobri-lo, buscando-se, 

assim, evitar a entrada de água, pela pressão da coluna d´água, para o 

interior do eletrodo, e também, evitar a diluição da solução do eletrólito de 

suporte e evitar a precipitação do AgCl no diafragma; e 

2- durante o ensaio de pH, o eletrodo foi imerso na solução em profundidade 

suficiente para manter a junção pontual em contato com a solução da 

amostra. 

 A Figura 15 ilustra este cuidado. 

  

No recipiente de armazenamento do eletrodo, empregou-se solução de KCl, 

de mesma concentração do eletrólito interno (3 M), evitando assim alteração da 

concentração do eletrólito durante o repouso, enquanto armazenado no recipiente 

fornecido pelo fabricante. O emprego de água no recipiente, ao invés, de KCl, pode 

causar o entupimento, mesmo que parcial do diafragma, devido a diminuição da 

solubilidade do cloreto de prata presente na solução do eletrólito interno com sua 

conseqüente redução a Ag0, na região de contato diafragma solução externa. 
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Figura 15: Exemplo de profundidades de imersão do bulbo na amostra. a- Recomendado.quando 
o eletrodo vai ficar um tempo sem usar; b- na hora da medida; c- não é recomendado afundar 
muito o eletrodo durante as medidas (Força a entrada de água e é mais difícil limpar entre 
medidas: leva mais tempo); d- leituras não estabilizam. 

Antes de se iniciar os experimentos diários, dois aspectos importantes eram 

observados:  

1- a formação de gradiente de concentração no eletrólito interno (de 

reposição) e da necessidade de homogeneização ou troca;  

2- se o bulbo encontrava-se imerso em solução de KCl concentrada (3M); 

 No início de cada dia de trabalho, é recomendado, portanto, que se verifique a 

homogeneidade do eletrólito interno (1-). Caso seja constatada a formação de 

gradiente de concentração, o eletrodo deve ser cuidadosamente agitado de forma a 

garantir a homogeinização do eletrólito interno, o que poderia prejudicar a qualidade 

das medidas.  

O tempo necessário para a troca do eletrólito interno varia dependendo, 

principalmente, da quantidade de análises que o laboratório realiza; da profundidade 

que o eletrodo é mantido imersso durante as medidas e, a observação de, quando 

este não estiver em uso, fazer uso de um recipiente contendo água destilada, e não 

“afundar” demais o bulbo. Na Figura 15a encontra-se um exemplo da profundidade 

adequada que o bulbo deve ser mantido: próximo ao nível da solução. 

Por outro lado, quando for ficar um tempo maior fora de uso (no final de 

semana, ou de um dia pro outro, dependendo da umidade e temperatura do local), a 

utilização de recipiente contendo KCl 3M, deve ser feita, para evitar o contato parte 

seca do ponto de junção líquida com o ar, como discutido anteriormente.  

a) b) c) d)
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No entanto (2-), no caso do bulbo encontrar-se imerso em recipiente contendo 

KCl 3M, este era lavado por imersão, por 3 vezes, por 3 min, em um béquer 

contendo água destilada  para eliminar o K+ remanescente na membrana.  

Considerando vidro tipo Corning, comumente aplicado na fabricação de 

eletrodos de vidro, é interessante destacar que o potássio é responsável pela 

ocorrência de erro alcalino considerável, como pode-se observar na Figura 16. 

Figura 16: Curvas de erro ácido e alcalino para eletrodo corning 015 (a – f) 
e eletrodo Beckman tipo E de baixo erro alcalino (g). Condições: a) H2SO4; 
b) HCl; c) K+  0,5 M; d) Li+ 1M; e) Na+ 1M; f) Ba2+ 0,5 M; g) Na+ 1 M. 
FONTE: GIOLITO, I. Métodos eletrométricos e eletroanalíticos: 
fundamentos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Multitec, 1980. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Desenvolvimento de procedimento operacional para a validação 

 Os resultados apresentados na Figura 17b foram obtidos das medições 

realizadas conforme esquema destacado na Figura 17a. Os resultados reiteram que 

o procedimento utilizado no processo de validação deve ser representativo do 

cotiano da empresa.  

No primeiro (1) procedimento avaliado, ausência de limpeza do eletrodo entre 

as medições, o desvio-padrão apresentou-se muito baixo, refletindo uma elevada 

precisão. Numa avaliação inicial, este resultado pode parecer interessante, pois, o 

valor da incerteza a ser estimada será menor (lembrando que a repetitividade é, em 

geral, componente de grande relevância no cálculo da incerteza combinada 

(ELLISON; ROSSEIN; WILLIANS, 2002). Este procedimento, mais simples, tem 

como pontos favoráveis o fato do bulbo já se encontrar previamente ambientado 

entre as medições e a consequente diminuição do tempo dispendiado para a 

efetivação da validação. No entanto, este procedimento não é representativo da 

realidade do laboratório de análises.  

 Por outro lado, quando se inseria, na metodologia, a limpeza do eletrodo pela 

imersão em água e a posterior remoção do excesso, com papel absorvente, sem 

tocar o bulbo (procedimento 2), foi observado um aumento na dispersão dos valores 

lidos ao redor da média das leituras, exclusivamente devido ao processo de limpeza 

inserido entre as medições (Figura 17b-procedimento 2). 

Numa empresa, que realiza analises de águas, ou mesmo nos laboratórios 

em geral deve se levar em consideração que as amostras subsequentes apresentam 

pH diferentes, e que o bulbo é submetido a limpeza entre as medições. Objetivando-

se simular esta condição o procedimento 3 foi aplicado (Figura 17a). 

Na Figura 17b, o aumento dos valores de desvio padrão, observado quando 

da inserção do processo de limpeza do eletrodo, entre os valores de pH medidos 

para as diferentes soluções tamponantes, pHnominal 4,00; 7,00 e 9,18, podem estar 

associadas as diferenças em seus valores de molaridade o que se reflete nos 

valores de força iônica destas soluções e, portanto, no estabelecimento do equilíbrio 

com o eletrodo.  Vide Tabela 1 referente as características deste materiais na seção 

materiais e métodos, item 3.2.1. 
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Figura 17: Pré-validação do método de determinação de pH - avaliação da precisão. b-)
Resultados. Eixo Y: desvio padrão: apresentado em módulo; eixo X: procedimento experimental; 
eixo Z valor de pHnominal. a) esquema dos procedimentos para limpeza do eletrodo entre as 
medições: 1- ausência de limpeza; 2- limpeza para repetição da medição na amostra; 3- idem dois 
(2) com troca de amostras.  

Com respeito ao número de medições, a opção de se efetuar 20 replicatas 

por amostra, num mesmo dia, está relacionada a representatividade dos resultados. 

Na Figura 18 a representatividade, juntamente com a precisão e a incerteza, estão 

ilustradas em função do número de repetições, segundo Valcárcel (2000).  Em 

a) Procedimento:                       2                                                                            3
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consonância, o INMETRO recomenda, para o uso adequado de modelos estatísticos 

e uma comparação válida dos resultados, um número maior ou igual a 7 (sete) 

replicatas para cada nível de concentração (INSTITUTO..., 2007, p. 7). 

  

Figura 18: A hierarquia da metrologia em química e suas relações com as propriedades analíticas. 
FONTE: VALCÁRCEL, M. Principles of analytical chemistry: a textbook. Berlin: Springer, 2000, 
p. 41. Tradução nossa.

  

4.2 Ajuste do sistema de medida 

 A calibração e o ajuste do sistema de medida utilizando pH 7,00 teve por  

finalidade ajustar o ponto isopotencial. O ajuste deste ponto não depende da 

temperatura, porém, é dependente do potencial de assimetria (Ea). Este potencial é 

característico do eletrodo de vidro e está relacionado às diferenças existentes entre 

os lados interno e externo da membrana de vidro provenientes do processo de 

fabricação do eletrodo e do seu manuseio. Idealmente, se os dois lados da 

membrana fossem iguais (simétricos), este potencial deveria ser zero. 
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O segundo MRC escolhido, pH 4,01 ou pH 10,00, está atrelado ao controle da 

inclinação da reta, ΔΔΔΔE(mV)/ΔΔΔΔpH, permitindo ajustar a inclinação para a temperatura 

de trabalho sem afetar o ponto de interceptação (ponto isopotencial) (AMERICAN 

PUBLIC..., 2005c).

Na Tabela 5 estão apresentados os valores de sensibilidade (%) para cada 

dia e em função do ajuste. Estes valores foram obtidos dividindo-se a inclinação 

encontrada (ΔΔΔΔE/ΔΔΔΔpH) pelo valor teórico (UN) considerado para a temperatura na qual 

o experimento foi realizado (GALSTER, 1991). Como descrito no procedimento para 

calibração/ajuste (vide seção 3.2.2.1), os valores de pH e E(mV) eram anotados e 

em seguida procedia-se o ajuste. Dessa forma, o primeiro par de valores obtidos não 

foi utilizado nos cálculos, pois o sistema de medição ainda não havia sido ajustado 

naquele dia. Estas primeiras anotações permitiram verificar a perda ou não do ajuste 

do sistema de medida de pH após o potenciômetro ter sido desligado e / ou de um 

dia para outro. 

  

Tabela 5: Resultados da sensibilidade (%) calculados a partir da segunda calibração* / ajuste.

���������
� $	(���������	�)������#����� �� $	(���������	�)�����������(���
� �� *� +� ,� --� �� .� /� 0� -1� -��

2	����������� � 5� 5� 5� 5� 5� 5� 5� 5� 5� 5�
�� � G&6H� G#6I� GJ6H� G&6%� G&6I� H#6E� H&6#� G%6%� G"6J� HH6#�
�� � G#6&� GJ6$� GJ6"� G&6%� G&6&� HJ6H� HJ6&� G%6"� G"6E� G$6I�
.� � G#6E� G&6H� GJ6I� GJ6I� GJ6#� HJ6H� H&6#� G%6I� G"6J� HG6$�
*� � GJ6G� G#6E� GJ6J� GJ6I� G&6H� �� HJ6H� HJ6H� G"6G� G"6J� G$6%�

           *Os valores da primeira leitura não foram apresentados pelo fato de se referirem à leitura obtida sem ajuste prévio. 

Na Figura 19, estão representadas graficamente as médias dos valores de 

sensibilidade obtidos da Tabela 5. A partir da figura fica evidente que: 

� o maior valor para a sensibilidade (95 ≤ S ≤ 97)% refere-se à faixa ácida 

de pH; apresentando-se com a menor dispersão de valores entre as 

calibrações (s= ± 0,29); 

� para a faixa alcalina de pH observa-se uma maior variação nos valores da 

sensibilidade (86 ≤ S ≤ 96)% obtidos para as calibrações realizadas entre 

dias. Esta faixa de valores de pH apresenta-se com a maior dispersão de 

valores observados entre as calibrações (s= ± 1,59). 
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Esta maior variação quando o sistema é ajustado na faixa alcalina, pode estar 

relacionada à falta de controle da temperatura do ambiente do laboratório e ao fato 

da solução pH 10,00, apresentar maior sensibilidade a variações de temperatura  

(Tabela 1) e maior sensibilidade a presença do gás CO2.  

Entretanto, deve-se observar que o fabricante, em seu manual do eletrodo, 

não atenta para o melhor desempenho observado para meios ácidos; sugerindo a 

utilização em meios aquosos de modo geral.  

O valor de mínimo de sensibilidade (86%) apresenta-se inferior, todavia 

apresenta-se inserido no intervalo de valores de 80 a 120 %, sendo, portanto, ainda 

recomendado para aceitação (INSTITUTO..., 2010a). 

Os dados referentes à calibração do sistema de medida para determinação de 

pH nas faixas ácida e alcalina foram tratados empregando-se a Análise de Variância 

(ANOVA – fator único) (MILLER; MILLER, 2005). Nas Tabelas 6 e 7 são 

apresentados os resultados dos tratamentos para os dados provenientes das 

Tabelas 4 e 5. 

Para este tratamento, as médias quadráticas foram obtidas dividindo-se as 

somas quadráticas pelos seus respectivos números de graus de liberdade. Assim, 

calibrações diárias, grupos, puderam ser comparadas com as calibrações realizadas 

em dias diferentes, comparação entre grupos.  
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Figura 19: Sensibilidade calculada para ajuste faixa ácida empregando pH 7,00 e 
4,00; e ajuste na faixa alcalina empregando pH 7,00 e 10,00.  
T= 25 ± 3 ºC. 
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Assim, observou-se não haver diferença estatística para as calibrações 

efetuadas na faixa ácida, Fcalculado < Fcrítico. No entanto, foram constatadas diferenças 

estatísticas para as calibrações efetuadas na faixa alcalina, Fcalculado >> Fcrítico; para 

todos os casos p= 0,05. 

Tabela 6: Aplicação da ANOVA para calibração / ajuste na faixa ácida*.

Fonte da variação SQ gl MQ F F crítico 

Entre grupos 3,767895 4 0,941974 2,171145 3,055568
Dentro dos grupos 6,507905 15 0,43386   
      
Total 10,2758 19    

gl = graus de liberdade; SQ = Soma Quadrática; MQ = Média Quadrática; F = teste F. 
                              *Dados originais apresentados na Tabela 5.

Tabela 7: Aplicação da ANOVA para calibração / ajuste na faixa alcalina*.

Fonte da variação SQ gl MQ F F crítico 
Entre grupos 114,1949 4 28,54872 116,0318 3,055568

Dentro dos grupos 3,690633 15 0,246042   
      
Total 117,8855 19       

gl = graus de liberdade; SQ = Soma Quadrática; MQ = Média Quadrática; F = teste F. 
*Dados originais apresentados na Tabela 5. 

4.3 Determinação do pH das soluções tamponantes 

4.3.1 Disposição gráfica dos resultados em função do tempo 

Nas Figuras 20 e 21 são apresentados os resultados obtidos para as doze 

(12) semanas de experimento para sistema de medida ajustado para determinação 

de pH na faixa ácida e alcalina respectivamente.  

No primeiro e segundo dias apresentados nas Figuras 20 e 21 
respectivamente, as soluções preparadas de tartarato (pH 3,557) e ácido 

acético/acetato (pH 4,60) não estavam preparadas quando do inicio dos ensaios.  

Estes dois primeiros dias foram considerados como uma etapa de pré-validação, 

com intuito de avaliar o procedimento operacional utilizado ao longo do trabalho 

(exemplificado na Figura 17 a procedimento 3), e executar os experimentos 
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preliminares de validação (INSTITUTO..., 2007). Estes dias não foram utilizados nos 

cálculos. 

Assim a determinação dos parâmetros de performance do método e a 

quantificação das fontes de incertezas associadas aos experimentos de validação, 

foram realizadas com n=100 determinações de pH para cada solução tamponante e 

para cada ajuste realizado. 

A avaliação dos resultados, apresentados nas Figuras 20 e 21, para cada 

bateria de ensaios, permite observar uma significativa melhora na precisão do 

método (menor dispersão dos valores) com o avanço dos experimentos para todas 

as soluções tamponantes, preparadas no laboratório e STC (pH 4,00; 7,00 e 10,00), 

com exceção apenas para a 12º semana, quando foi observada a necessidade de 

troca do eletrólito interno. 

Dois fatores podem estar associados a este comportamento, se 

considerarmos o propósito original deste trabalho: 1- o analista melhora suas 

habilidades ao longo dos ensaios; 2- e uma maior atenção ao preconizado pelo 

sistema da qualidade.  

As figuras englobam as variações associadas à proposital ausência de:  

1- aterramento dos equipamentos de medição; 2- estabilização da rede elétrica 

(YEHIA, 2008); e 3- do controle de temperatura e umidade do ambiente. 

Alguns dos dados originais utilizados para confecção do gráfico estão 

apresentados no Apêndice D. 
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Observando-se os resultados das medições obtidas para as três primeiras 

semanas, pode-se constatar que: 1- o analista não praticava a verificação visual da 

condição do eletrólito suporte, presente no eletrodo de referência, para a 

identificação da diluição do mesmo; e 2- o eletrodo era mantido mergulhado em 

água destilada (procedimento praticado pelo laboratório, de longa data), com o 

diafragma mantido abaixo do nível da água, de 4 a 5 cm; 3- não havia aterramento 

dos equipamentos de medição; 4- havia ausência de estabilização da rede de 

energia elétrica e  ausência de “no-break”; e 5- ausência do controle de temperatura 

do ambiente. 

A partir da oitava semana, inclusive a mesma, a solução do eletrodo de 

referência foi trocada, o compartimento lavado e preenchido com nova solução. O 

procedimento de verificação e de homogeneização da solução do eletrodo de 

referência foi, então, incorporado ao procedimento operacional.  

A partir de tal incorporação, verificou-se uma considerável melhoria na 

precisão dos ensaios realizados. No entanto, ao se atingir a 12ª semana (Figura 21) 

de ensaios, 4ª semana após a troca do eletrólito, observou-se uma maior dispersão 

para as medidas; semelhante ao observado para os resultados referentes à 7ª 

semana (Figura 20). 

Comportamento desta natureza, considerando-se que o analista encontrava-

se treinado para a realização das medições e que as verificações das condições 

iniciais para a realização dos ensaios foram atendidas, poderia ser atribuído à 

alteração na concentração do eletrólito do eletrodo de referência com a utilização 

contínua.  

A partir desta evidência objetiva adotou-se a troca de solução a cada quatro 

(4) semanas e a proceder à homogeneização do eletrólito do eletrodo de referência 

diariamente; independendo do fato de se ter ou não amostras para serem analisadas 

naquela data. 

Referente ao comportamento do potencial (E) em função do tempo pode-se 

dizer que este se apresenta similar ao observado nas Figuras 20 e 21, visto que o 

par (E) mV / pH era lido praticamente em simultâneo. Assim, a construção do gráfico 

E em função do tempo (não apresentado) fornece comportamento idêntico ao 

observado para as figuras de pH, porém ao invés da escala de 3,5 á 10,5 pH, tem-se 

uma escala de 180 á -180 mV. 
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4.3.2 Aplicação do teste de Grubbs - Eliminação dos valores discrepantes  

Na Figura 22 estão apresentados os Gcálculado para os dados brutos: pH e mV, 

utilizando-se teste de Grubbs. Os valores estão dispostos graficamente, para 

demonstrar aplicação do teste e a existência de alguns valores discrepantes, os 

quais foram eliminados, e o teste aplicado novamente apresentando, num segundo 

cálculo, valor abaixo do crítico. Os valores foram calculados em um gráfico em 

função dos valores máximos e mínimos para cada conjunto de dados (n= 20). 

A aplicação do teste de Grubbs para a verificação de outliers evidenciou a 

presença de valores espúrios em apenas quatro situações para ajuste na faixa 

ácida: três (3) pontos na quinta semana, Figura 22 b, e um (1) ponto na décima 

primeira semana, Figura 22 e. Esta forma, sugerida para apresentação dos 

resultados, facilita a visualização da presença dos referidos valores discrepantes, 

considerando-se Gcrítico = 2,71 (linha tracejada). 

Para ajuste na faixa alcalina foram encontrados apenas (3) pontos 

discrepantes no 6º dia de experimento (não apresentado). No Apêndice D  
(Tabela D3) os outliers estão destacados. Estes valores foram eliminados para os 

cálculos posteriores.  

Conforme a melhora na precisão (desvios-padrão menores) a ocorrência de 

valores discrepantes pode se tornar mais freqüente, como ocorre na Figura 22 e. 

Neste caso, último dia de trabalho para sistema ajustado na faixa ácida, o valor de sr 

(desvio padrão da repetitividade) é o menor em relação as semanas anteriores, no 

entanto, ainda assim, há ocorrência de valor discrepante. 

Esse comportamento está atrelado ao fato de que, para um mesmo tamanho 

da amostra, o valor de Gcálculado é inversamente proporcional ao desvio padrão, isto 

é, com a diminuição do valor de desvio-padrão o valor de G aumenta, podendo 

ultrapassar o valor crítico. 

Os resultados obtidos para os valores de E/mV também foram avaliados 

buscando-se eliminar a existência de valores discrepantes. 
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Figura 22: Disposição gráfica da aplicação do teste de Grubbs para os valores máximos e 
mínimos para cada pH e E (mV) determinado conjunto de valores obtidos a partir de sistema de 
medida ajustado para faixa ácida. Gcrítico = 2,71. Os valores discrepantes foram corrigidos 
(indicados pela seta), após eliminação dos outliers, a-) 3o dia  b-) 5º dia; c-) 7º dia; d-) 9º dia; e  
e-) 11º dia. Legenda: valor de Grubbs aplicado ao: � = valor máximo; � = valor mínimo. 
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4.3.3 Apresentação dos valores médios de pH para as soluções tamponantes 
após exclusão dos valores discrepantes  

 Após a exclusão de todos os valores considerados discrepantes de acordo 

com os critérios apresentados anteriormente (item 4.3.2), as médias foram 

recalculadas e os resultados estão apresentados nas Tabelas 8 e 9. Para 

determinação dos parâmetros de performance do método e para processo de 

estimativa da incerteza serão estes o conjunto de dados a serem avaliados. 

As Tabelas 8 e 9 apresentam as médias dos valores de pH e respectivos 

valores de potencial (E / mV) determinados para as soluções preparadas  

3,557 � pHnominal � 10,014 inclusive as soluções tamponantes comerciais  

(STC: pH 4,01; 7,00 e 10,00) utilizando pHmetro ajustado com os STC pH 7,00 e 

4,01  (calibração na faixa ácida) ou os STC pH 7,00 e 10,00 (calibração na faixa 

alcalina) para as 5 semanas alternadas de experimento (1 dia de experimento de 

validação por semana). Os ensaios para determinação do pH foram conduzidos com 

n= 100 (replicatas). 

Os valores pH referentes à média global, quando comparados aos valores 

nominais (AMERICAN PUBLIC..., 2005c), Tabelas 8 e 9, permitem sugerir que os 

valores de pH determinados são muito próximos do valor nominal, porém diferentes 

estatisticamente, na grande maioria dos casos, segundo aplicação de teste t. No 

entanto, deve-se observar que estes valores não se situam fora do intervalo: pHnomnal

± u (valor estimado da incerteza) como calculado na seção 4.5.

As soluções tamponantes alcalinas apresentadas na Tabela 8 e as soluções 

tamponantes ácidas apresentadas na Tabela 9 foram lidas fora da faixa para a qual 

o sistema de medida estava ajustado e foram ensaiadas com o propósito de levantar 

evidências objetivas da impossibilidade de proceder à realização de ensaios nesta 

condição.  
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Tabela 8: pH ± s  /  E(mV) ± s. Médias e desvios-padrão calculados para os valores de 
pH e potencial, excluindo-se os “outliers”. O ajuste foi feito para leituras na faixa ácida.

pH 
nominal

3º dia 
n=20 

5º dia 
n=20

7º dia 
n=20

9º dia 
n=20

11º dia 
n=20

3,557
3,70 + 0,027 

184,1 + 1,39 

3,63 + 0,041 

175,1 + 1,78

3,64 + 0,031 

173,7 + 2,20

3,71 + 0,027 

170,9 + 1,55

3,72 + 0,008 

170,6 + 0,61

4,004
4,01 + 0,039 

166,3 + 1,66

3,89 + 0,051 

160,5 + 2,72

3,91 + 0,034

158,3 + 2,30

3,96 + 0,015

156,6 + 0,89

4,17 + 0,007

145,1 + 0,45

4,01* 
4,01 + 0,042

166,1 + 1,71

3,91 + 0,025 

159,1 + 1,57

3,94 + 0,034

157,5 + 2,21

3,98 + 0,014

155,4 + 0,75

4,00 + 0,007

154,2 + 0,37

4,60 
4,73 + 0,030

123,9 + 1,77

4,62 + 0,031 

119,0 + 2,53

4,65 + 0,034 

116,5 + 1,79

4,70 + 0,020

114,6 + 0,94

4,71 + 0,007

114,1 + 0,45

6,863
6,83 + 0,036

1,8 + 1,68

6,76 + 0,045

-2,3 + 2,45

6,79 + 0,033 

-6,2 + 1,94

6,83 + 0,013 

-8,1 + 0,74

6,86 + 0,007

-8,6 + 0,61

7,00* 
6,98 ± 0,023 

-6,2 ± 1,01

6,92 ± 0,027 

-10,0 ± 0,816

6,94 ± 0,037 

-14 ± 1,95

7,00 ± 0,011 

-17,1 ± 0,64

7,02 ± 0,007 

-17,3 ± 0,66

Fora da faixa compreendida entre os pontos de ajuste (pH 7,00 e 4,00) 

7,415
7,36 ± 0,043 

-28,4 ± 2,11

7,29 ± 0,029 

-32,0 ± 1,69

7,32 ± 0,024 

-36,9 ± 1,46

7,37 ± 0,011 

-39,2 ± 0,52

7,40 ± 0,009 

-39,8 ± 0,50

9,183
8,97 ± 0,028 

-120,9 ±1,41

8,87 ± 0,036 

-120,0 ±1,79 

8,92 ± 0,032 

-128,3 ±1,74

8,93 ± 0,012 

-128,9 ±0,72

8,94 ± 0,008 

-127,6 ± 0,6 

10,00* 
9,73 ± 0,022 

-164,9 ±1,21

9,66 ± 0,036 

-165 ± 2,53

9,78 ± 0,026 

-177,2 ±2,26

9,85 ± 0,010 

-181,4 ±0,50

9,84 ± 0,007 

-178,6 ±0,69

10,014
10,05±0,025 

-184,3 ±1,34

10,11±0,043 

-191,1 ±2,28

10,03±0,033 

-191,3 ±2,23

10,06±0,011 

-193,3 ±0,57

10,06±0,008 

-191,4 ±0,59

Tabela 9: pH ± s  /  E(mV) ± s. Médias e desvios-padrão calculados para os valores de 
pH e potencial, excluindo-se os “outliers”. O ajuste foi feito para leituras na faixa alcalina. 

pH 
nominal

4º dia 
n=20 

6º dia 
n=20

8º dia 
n=20

10º dia 
n=20

12º dia 
n=20

10,014
10,20 ±0,024 

-190,3 ±0,86 

10,39 ±0,043 

-189,7 ±1,53

10,25 ±0,008 

-193,3 ±0,57

10,27 ±0,023 

-190,4 ±1,18

10,19 ±0,040 

-182,1 ±2,16

10,00 
9,97 ± 0,014 

-169,5 ±0,51 

9,96 ± 0,020 

-165,4 ± 2,89

10,02 ±0,013 

-180,4 ± 0,60

10,06 ±0,019 

-178,4 ± 1,01

9,95 ± 0,019 

-168,6 ± 1,25

9,183
9,12 ± 0,020

-125,7 ± 0,75

8,96 ± 0,049 

-118,9 ± 2,78

9,06 ± 0,009 

-128,4 ± 0,60

9,10 ± 0,020 

-126,4 ± 1,14

8,96 ± 0,043 

-114,7 ± 2,23

7,413
7,38 ± 0,015 

-36,0 ± 0,60

7,34 ± 0,024 

-32,2 ± 1,15

7,40 ± 0,007 

-37,6 ± 0,51

7,47 ± 0,023 

-37,4 ± 1,27

7,32 ± 0,049 

-26,9 ± 2,67

7,00 
6,99 ± 0,012 

-15,8 ± 0,52

6,96 ± 0,019 

-13,1 ± 1,15

7,02 ± 0,012 

-16,4 ± 0,60

7,07 ± 0,020 

-15,9 ± 1,31

6,95 ± 0,017 

-14,4 ± 1,23

Fora da faixa compreendida entre os pontos de ajuste (pH 7,00 e 10,00) 

6,863
6,78 ± 0,016 

-5,0 ± 0,69

6,76 ± 0,027 

-3,4 ± 1,19

6,85 ± 0,009 

-8,0 ± 0,51

6,90 ± 0,023 

-6,6 ± 1,35

6,80 ± 0,024 

-1,6 ± 1,10

4,60 
4,40 ± 0,016 

117,2 ± 0,81

4,46 ± 0,026 

115,1 ± 1,17

4,60 ± 0,009 

115,1 ± 0,51

4,67 ± 0,016 

115,0 ± 0,97

4,58 ± 0,018 

117,2 ± 0,81

4,01 
3,62 ± 0,017 

157,4 ± 0,99

3,71 ± 0,038 

153,8 ± 1,74 

3,87 ± 0,008 

155,2 ± 0,62

3,85 ± 0,015 

154,7 ± 0,92

3,82 ± 0,042 

163,8 ± 2,27

4,004
3,58 ± 0,019 

159,8 ± 0,85

3,68 ± 0,035 

156,3 ± 0,98

3,82 ± 0,010 

157,7 ± 0,66

4,11 ± 0,017 

146,1 ± 1,07

3,78 ± 0,031 

167,2 ± 2,38

3,557
3,26 ± 0,023 

176,1 ± 1,19

3,31 ± 0,019 

173,2 ± 1,01

3,60 ± 0,020 

169,9 ± 1,12

3,64 ± 0,013 

171,2 ± 0,75

3,60 ± 0,036 

176,5 ± 2,80
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Na Figura 22 estão representados os valores médios obtidos pela

determinação diária do pH das soluções tamponantes (n= 20 ensaios / solução)  

associados aos seus respectivos desvios padrão na faixa de  

3,557 � pHnominal � 10,014, inclusive os STC (pH 4,01; 7,00 e 10,00) utilizando-se:  

a-) pHmetro ajustado com os STC pH 4,01 e 7,00 (recomendado para leitura na 

faixa ácida); e b-) pHmetro ajustado com os STC pH 4,01 e 10,00 (recomendado 

para leitura na faixa alcalina). Os experimentos foram conduzidos alternando-se a 

faixa de ajuste.  

Analisando-se a faixa de 9,18 � pHnominal � 10,01 pode-se observar que, para 

todas as semanas, os valores obtidos utilizando-se o sistema de medição ajustado 

na faixa alcalina apresentam-se superiores em relação aos valores obtidos a partir 

do sistema ajustado para leitura na faixa ácida.  

É importante notar que estas soluções tamponantes apresentam-se estáveis 

ao longo do tempo, apesar da provável interferência do CO2 atmosférico. A solução 

carbonato pHnominal 10,01 apresentou valor médio 10,28 que é superior ao nominal, 

no entanto, não foi observada perda de precisão, segundo aplicação da ASTM 691-

99 (AMERICAN SOCIETY..., 1999) seção 4.6.1. Neste caso, os valores superiores 

são tidos como mais confiáveis, pois nestes dias o sistema estava ajustado com os 

STC pH 4,01 e 10,00  e a determinação do pH foi feita nesta faixa.  

Os valores da média ± desvio padrão para 6,86 � pHnominal � 7,41 encontrados 

para cada solução mostram-se muito próximos ao longo dos dias independente da 

faixa na qual o aparelho estava ajustado. Tal observação está atrelada ao fato de 

que ambas as calibrações utilizam a solução pH 7,00 durante o processo de ajuste.  

Para o intervalo de 3,56 � pHnominal � 4,60 uma avaliação geral revela um 

comportamento inverso ao obtido na faixa alcalina. Os valores obtidos a partir de 

sistema de medida ajustado para leitura na faixa ácida são superiores aos valores 

obtidos, quando o mesmo sistema, é, agora, ajustado para leitura na faixa alcalina. 
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Figura 22: Representação gráfica dos valores de pH médio ± desvio padrão para cada uma das 
soluções tamponantes ensaiadas em equipamento ajustado para leituras na faixa: a-) ácida (ajuste 
utilizando STC pH 7,00 e 4,01; e b-) alcalina (ajuste utilizando STC pH 7,00 e 10,00). Legenda 
inserida na figura, válida para a e b. Legendas inclusas na figura (pH nominal).

As médias e os desvios padrão calculados para as soluções de trabalho 

durante os cinco dias de experimento estão apresentados na Tabela 10. O tamanho 

da amostra pode ser definido como n= 100 – (menos) o número de outliers.  

Os valores de (delta) �pH apresentados na tabela permitem verificar que todos 

os valores  de pH calculados não diferenciam mais do que 0,1 unidade de pH, 

exceto para o pHmedido = 10,28. A diferença apresentada para esta solução 

tamponante poderia ser explicada por possíveis desvios no preparo da solução. 
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Tabela 10: pH ± s  /  E(mV) ± s. Médias e desvios padrão calculados para todos os valores de 
pH e potencial, excluindo-se os “outliers”. Condições Ambientais durante as determinações 
(valores médios), faixa ácida: temperatura: 21 oC; umidade: 78 %; pressão: 96192 Pa;  
faixa alcalina: temperatura: 22 oC; umidade: 78 %; pressão: 96192 Pa; 

pH
nominal

pH determinado em função dos diferentes ajustes
Sistema de medida ajustado 
para leitura na Faixa Ácida ΔΔΔΔ pH* Sistema de medida ajustado 

para leitura na Faixa Alcalina ΔΔΔΔ pH* 

3,557
3,68 + 0,027 

174,8 + 5,48
0,123

3,48 ± 0,182 

173,4 ± 2,91

-0,077

4,004
3,99 + 0,09
158,6 + 7,58

-0,014
3,80 ± 0,179 

157,7 ± 6,83

-0,024

4,01* 
3,97 + 0,037

159,5 + 5,00
-0,040

3,78 ± 0,097 

157,4 ± 3,74
-0,230 

4,60 
4,68 + 0,046

117,6 + 4,02
0,080

4,54 ± 0,110 

116,9 ± 3,10
-0,060

6,863
6,81 ± 0,035 

-4,1 ± 4,15
-0,053

6,81 ± 0,055 

-5,0 ± 2,28
-0,053

7,00* 
6,97 ± 0,037 

-12,5 ± 4,39
-0,030

6,99 ± 0,045 

-15,2 ± 1,24
-0,010

7,415
7,35 ± 0,039 

-34,8 ± 4,49
-0,065

7,37 ± 0,053 

-34,5 ± 4,22
-0,045

9,183
8,96 ± 0,083 

-126,8 ±5,62
0,777

9,06 ± 0,084 

-125,4 ± 8,12
-0,123

10,00* 
9,79 ± 0,088 

-174,6 ±7,63
-0,210

9,98 ± 0,041 

-174,4 ± 7,56
-0,02

10,014
10,07±0,033 

-190,8 ±3,34
0,056

10,28 ±0,090 

-190,3 ±4,75
+0,266

        *� pH = valor médio - pHnominal.  

4.4 Validação do método Analítico 

4.4.1 Avaliação da precisão do método 

Repetitividade (no dia) e Precisão Intermediária (ao longo dos dias) 

 Os resultados dos ensaios de pH foram tratados para avaliar a precisão do 

método, em suas facetas: 1- de repetitividade: em um dia específico de realização 

dos ensaios; e 2- precisão intermediária:  se esta era mantida ao longo das 12 

semanas de repetição dos ensaios. Para a avaliação do item 2- foi empregado o 

método estatístico descrito na norma técnica ASTM E 691 (1999).  
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O emprego deste tratamento considera o mesmo operador, o mesmo 

instrumento de medida, porém, valores determinados em longos intervalos de tempo 

(ao longo do dia ou ao longo de diferentes dias), permitindo considerar os aspectos 

do ambiente (laboratório): variações de temperatura, pressão atmosférica, umidade 

relativa, poluição do ar, sazonalidade (p.e.: pressão parcial de CO2), estado de 

espírito do analista, dentre outras (AMERICAN SOCIETY..., 1999; MEDEIROS et al., 

2009). 

 Nas Figura 23a e Figura 23b estão representados graficamente os valores k 

calculados, como função dos valores de pH, em comparação com o valor crítico 

tabelado, K, para um grau de confiança de 95% (AMERICAN SOCIETY..., 1999).  

Nestas figuras foram avaliados os dados de precisão obtidos para todas as soluções 

tamponantes preparadas e STC determinados para cada dia. 

 Uma avaliação das figuras revela que nenhum dos valores de k ultrapassou o 

valor crítico, o que permite sugerir que: 1- o método mantém a precisão ao longo da 

execução dos ensaios, semana a semana; 2- o valor de sr apresenta uma melhora 

com o avanço dos ensaios. A melhora observada para sr está atrelada à melhora do 

desempenho do analista e dos cuidados referentes á instrumentação, conforme 

descrito anteriormente.  

 A única exceção foi o pH nominal 3,55 para a 10º dia de experimento,  

quando foi observada uma perda de precisão para a solução preparada. A partir 

desta constatação, a tabela original foi analisada e verificou que apenas os primeiros 

três pontos da série de 20 apresentaram-se discrepantes em relação à média (pH 

3,71). Esta diferença, observada para os valores iniciais, pode estar relacionada ao 

analista, durante a leitura, possivelmente, não ter se atentado para o cumprimento 

do tempo necessário para se atingir o equilíbrio químico. A temperatura neste dia foi 

mantida estável á 23 oC, não podendo ser esta a fonte da incerteza, o que pode ser 

visto a partir da Figura 21, para a 10º dia.  
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Figura 23: Representação gráfica dos valores de s/sr ASTM E 691-99, calculados diariamente para 
cada uma das soluções tamponantes em sistema na: a- faixa ácida: 1º dia. K= 1,50; p= 5; n= 10; 2º 
dia. K= 1,54; p= 7; n= 20. b- faixa alcalina k= 1,52; p= 6; n= 20. Grau de confiança de  
95 %.
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Figura 24: Representação gráfica dos valores de s/sr ASTM E 691-99, calculados 
para soluções tamponantes para 9º dia. 3,6 corrg. foi obtido retirando-se os três 
primeiros pontos do pHnominal 3,55. K=1,56; p=7; n=20. Grau de confiança de 95 %. 

 Entretanto, a avaliação da precisão realizada, especificamente, para cada 

solução tamponante, preparada no laboratório e STC, para as faixas ácida, neutra e 

básica, ao longo do período das seis semanas (Figura 25-27) permitiu verificar, em 

concordância com as Figuras 20 e 21, que para alguns dos ensaios ocorreu perda 

da precisão durante a execução das medidas:  

1- para a faixa ácida de pH para a solução tamponante preparada no laboratório 

pHnominal 4,004, para a 3ª semana; 

2- para a faixa neutra de pH com calibração do sistema de medida na faixa 

ácida:  

2a) para a solução preparada no laboratório pHnominal 7,41, 2ª semana;  

2b) para o STC (pH 7,00 – calibração na   faixa   ácida),  4ª semana;   

2c)  para  a  solução   preparada no laboratório pHnominal   6,86,  3ª semana; 

para a calibração na faixa básica de pH: 2d) para a solução preparada pHnominal

7,41, 6ª semana;  

3- para a faixa alcalina de pH somente foi observado perda de precisão para a 

solução preparada no laboratório de pHnominal  9,18, para a 3ª semana.  

Pode-se observar que para a faixa neutra, com calibração do sistema de 

medição para a faixa alta de pH, apenas a solução preparada de  pHnominal 7,41 

apresentou-se com a precisão comprometida. 

0
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2
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Figura 25: Avaliação da p
pH (3,55 � pH � 4,60). Rep
tamponante preparada e ST
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Figura 26: Avaliação da pre
(3,55 � pH � 4,60). Repres
tamponante preparada e ST
p= 6; n= 20, com grau de c
operação na faixa alcalina. 
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 Precisão intermediária variando-se o sistema de medição e o analista 

 A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos para o ensaio de precisão 

intermediária empregando: 1- as mesmas soluções; 2- a mesma instrumentação;  

3- a realização em datas diferentes; e 4- analistas diferentes. Na tabela são 

apresentados os valores da média do pH e desvio padrão, obtidos para cada 

s/sr s/sr

pH médio / dia pH médio / dia 

Figura 27: Avaliação da precisão do método de determinação de pH (6,68 � pH � 7,41). 
Representação gráfica dos valores de s/sr calculados para cada solução tamponante preparada e 
STC analisadas ao longo das dozes semanas. K (crítico): K= 1,54; p= 6; n= 20, com grau de confiança 
de 95 %; sistema de medida foi ajustado para a operação: a) na faixa ácida; b) na faixa alcalina. Os 
valores no eixo x representam a média do tampão para cada dia.

s/sr s/sr

s/sr s/sr

a) b)
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analista e a precisão intermediária calculada para cada pH a partir dos dados 

originais, n= 20 replicatas, para cada analista.  

 Os resultados apresentados, obtidos a partir da aplicação dos testes t e F , 

indicam médias e desvios padrão próximos entre os analistas sendo estatisticamente 

iguais quando aplicado os testes com um nível de confiança de 95 %. Isto só não 

acontece para valores fora da faixa na qual o sistema de medida foi ajustado. 

 O desvio padrão para o analista 1, em geral, apresenta-se maior do que para 

o analista 2. Tal fato pode estar atrelado ao procedimento de medição do pH 

empregado pelo analista 1. Possivelmente este analista não deve ter esperado o 

tempo necessário para o estabelecimento do equilíbrio entre as fases, de modo a 

não permitir a estabilização das leituras; o tempo recomendado é de sessenta 

segundos, de acordo com a norma Standard Methods 4500 H+. Esta verificação 

permite evidenciar a importância da utilização de ferramentas estatísticas buscando-

se avaliar a necessidade de treinamento do corpo de técnicos do laboratório (HOJO, 

2009).   

 O desvio padrão da precisão intermediária foi calculado (analista 1 + analista 

2) e apresenta-se maior quando as medições de pH são feitas fora da faixa na qual 

o aparelho foi ajustado. Analisando-se os valores médios de pH apresentadas pelos 

dois analistas (teste t, 95 % de confiança) verificou-se que apenas as amostras cujas 

medições foram feitas fora da faixa adequada apresentaram-se estatisticamente  

diferentes entre os analistas. 

 A Tabela 12 apresenta os resultados referentes à precisão intermediária 

empregando-se: 1- as mesmas soluções; 2- mesmo analista; 3- a realização em 

datas diferentes; e 4- instrumentações diferentes. Para este ensaio, o equipamento 

foi ajustado apenas para leituras na faixa ácida.  

 A Figura 28 representa um resumo dos estudos para a precisão intermediária 

variando-se o analista e, em outro experimento, variando-se o equipamento. Para os 

diferentes analistas obteve-se a precisão intermediaria (sR) de valor 0,036; enquanto, 

para diferentes equipamentos e mesmo analista, foi obtido sR de 0,019. Esse maior 

valor, observado para precisão intermediária, englobando diferentes analistas pode 

ser um indício da necessidade de treinamento visando à uniformização das 

medições dentro do laboratório e melhor execução do método de medição.  
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 Tabela 11: Desvio-padrão da precisão intermediária para cada valor de pH - variação do analista. 

Soluções tamponantes utilizadas nos experimentos

n = 20 repetições pH 10,00* pH 9,18 pH 7,00* pH 6,86 pH 4,00* pH 3,56

Ajuste Faixa Ácida Fora da faixa ajustada                        Faixa Recomendada                  .

Analista 1 
Média 9,74 8,91 7,00 6,84 4,00 3,65 

Desvio Padrão1 0,0254 0,0246 0,0327 0,0243 0,0373 0,0223 

Analista 2 Média 9,85 8,93 7,00 6,83 3,96 3,71 
Desvio Padrão2 0,0101 0,0117 0,0114 0,0132 0,0145 0,0268 

Teste F 1,59  1,45 1,69  1,35 1,60  1,09 
  Teste t 2,617 0,50 0,00 0,245 -0,73  1,35 
    Analista 1 
+ Analista 2 Desvio Padrão3 0,0601 0,0218 0,0241 0,0200 0,0237 0,0361 

Ajuste Faixa Alcalina                        Faixa Recomendada                  . Fora da faixa ajustada 

Analista 1 Média 10,00 9,09 7,00 6,81 3,76 3,36 
Desvio Padrão1 0,019 0,0141 0,0272 0,0357 0,0298 0,0411 

Analista 2 Média 9,97 9,12 6,99 6,78 3,62 3,26 
Desvio Padrão2 0,0138 0,196 0,0121 0,0160 0,0174 0,0226 

Teste F 1,17 0,84 1,50 1,49 1,30 0,74 

Teste t 0,69 0,83 0,27 0,76 2,78 1,70 
    Analista 1 
+ Analista 2 Desvio Padrão3 0,0217 0,0241 0,0217 0,0334 0,0589 0,0582 

* Soluções Tamponantes Comerciais (STC); Desvio padrão1 e Desvio Padrão2: Desvio padrão entre as medidas de pH 
realizadas por cada técnico (n=20); Desvio Padrão3: Desvio Padrão obtido cada pH determinados com dois analistas 
diferentes (n=40). Teste t e F para um nível de confiança de 95 %. t crítico = 2,09; F crítico = 2,12.

    Tabela 12: Desvio-padrão da precisão intermediária de cada pH - variação do equipamento. 

n = 10 repetições pH 7,41* pH 7,00* pH 6,83* pH 4,60 pH 4,00* 

Ajuste Faixa Ácida

Equipamento 1 
Média 7,37 7,01 6,83 4,78 4,02 

Desvio Padrão1 0,007 0,006 0,007 0,009 0,011 

Equipamento 2 
Média 7,34 6,99 6,81 4,77 4,00 

Desvio Padrão2 0,014 0,008 0,008 0,007 0,007 

     Equipamento 1 
+ Equipamento 2 Desvio Padrão3 0,019 0,014 0,010 0,011 0,012 

* Soluções Tamponantes Comerciais (STC); Desvio padrão1 e Desvio Padrão2: Desvio padrão entre as 
medidas de pH realizadas (n=10); Desvio Padrão3: Desvio Padrão obtido cada pH determinados com dois 
equipamentos diferentes (n=20). 
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Figura 28: Representação esquemática dos estudos para avaliação da 
precisão intermediária variando-se o analista e o equipamento.  
A1: Analista 1; A2: Analista 2; E1: Equipamento 1; E2: Equipamento 2. 

4.4.2 Avaliação da linearidade do método empregando análise de resíduos 

Outro aspecto importante para o processo de validação do método de medida 

de pH esta relacionada à linearidade do método. A maioria dos equipamentos de 

determinação de pH tem estabelecido a sua faixa dinâmica linear de trabalho no 

intervalo de (0 ≤ pH ≤ 14). Entretanto, é necessário verificar até que ponto a faixa de 

concentração do analito coincide com a faixa dinâmica linear e assegurar que 

nenhum outro fenômeno tenha impacto indesejável na resposta (INSTITUTO..., 

2010a). 

A Figura 29 ilustra o estudo da linearidade como função dos diferentes 

ajustes: 1- utilizando-se STC pH 7,00 e pH 4,01 ou 2- STC pH 7,00 e pH 10,00; e a 

leitura das soluções preparadas no laboratório incluindo-se as soluções STC, lidas 

na condição de amostras. A figura permite visualizar maiores diferenças conforme 

aproximação das extremidades da escala.  

As aplicações do teste Y-Yo para ambas as regressões estão apresentadas 

na Figura 30. O comportamento aleatório observado para os valores de Y-Yo como 

função dos valores de pH lidos permite sugerir que o método apresenta linearidade 

para a faixa estudada. 

E1 E2 

Analista 1 A1 A2 

Equipamento 1 
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Figura 29: Comparação das retas obtidas para sistema ajustado para determinação de 
pH na faixa ácida (a) e na faixa alcalina (b). 

Figura 30:  aplicação do teste Y – Yo aplicado as curvas E x pH para o sistema de medição de pH 
tendo os seus ajustes realizados nas faixas, a) ácida; b) básica. 

2 4 6 8 10
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-100
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100

200
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4.4.3 Avaliação da sensibilidade do método 

A sensibilidade do método (S) esta atrelada à inclinação da curva analítica  

E x pH.  

Assim, a inclinação obtida empregando-se todos os resultados de medição 

obtidos a partir ensaios realizados na faixa ácida de pH (pH 3,55 � pH � 7,41),  

n= 100 replicatas  e  o  sistema  calibrado/ajustado  empregando-se  MRC  (pH  4,00  

e  7,00),  foi  de  S= (57,17 + 0,69) mV à (20,8 + 1,9) oC, r= 0,99999. A sensibilidade 

(S) foi calculada levando-se em conta o valor da pendente, teórica, da equação de 

Nernst para temperatura de trabalho, definido como:

EN = 2,303 R. T / (F)      (12) 

Para a qual:   EN= Potencial de Nerst; 
R (Constante geral dos gases) = 8,3144 J / (K mol)-1;  
T= temperatura em Kelvin;  
F (Constante de Faraday)= 9,6485 x 104 C / mol). 

Portanto, o valor de EN, a 20,8 oC, pôde ser calculado: EN= 58,32 oC 

(GALSTER, 1991). A sensibilidade do eletrodo foi então calculada a partir da 

aplicação de uma regra de três para o cálculo de percentagem: S= 98 %. 

Por outro lado, os cálculos de sensibilidade efetuados para a região de pH 

alcalina, (pH 6,86 � pH � 10,01), n= 100 replicatas, a  pendente de Nerst obtida foi 

de EN= (52,7 + 0,69) à (21,5 + 2,5) oC. A sensibilidade foi calculada considerando o 

valor teórico para a pendente de Nerst de EN= 58,46 a 21,5 oC, r= 0,99998 e sua 

relação com o valor experimental. O valor encontrado para a sensibilidade foi de  

S= 90 %.  

O valor da sensibilidade obtido (S= 90%) apresenta uma diferença de 8% 

quando comparado ao valor encontrado para a faixa ácida (98 %). Tal diferença 

permite sugerir uma melhor resposta do eletrodo para a faixa ácida, o que não se 

encontra explicitado no manual do fabricante.  

No manual as informações restringem-se apenas a uma indicação de que o 

eletrodo se aplica, principalmente, para meios aquosos em geral. Assim, após a 

aquisição de um novo equipamento e /ou um novo eletrodo de vidro deve-se 

proceder a uma verificação prévia de sua performance.  
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4.4.4 Avaliação da exatidão do método 

Considerando os resultados da avaliação da precisão, linearidade e da 

sensibilidade do método em um segundo momento procurou-se investigar a exatidão 

do método de determinação de pH. Assim, os resultados das medições de pH 

obtidos para as soluções tamponantes preparadas no laboratório e STC foram 

comparadas com os valores dos MRC  e estão representados na Figura 31.
Nesta figura estão representados os resultados da medição do pH na forma 

de diagrama de barras acompanhado dos respectivos valores de precisão expressa 

como repetitividade: 1- as barras vermelhas referem-se aos valores nominais, 

valores propostos para as soluções preparadas no laboratório; 2- As barras azuis 

referem-se às mesmas soluções, porém, com as medições de pH realizadas na faixa 

de calibração para pH alcalino; 3- as barras verdes referem-se às medições das 

mesmas soluções realizadas na faixa de calibração para pH ácido; e 4- as barras 

cinzas referem-se à medição dos MRC. 

Uma avaliação da figura permite observar que as soluções elaboradas para a 

faixa de pH alcalino, pH nominais, apresentam valores efetivos diferentes dos 

esperados e boa precisão. Esta diferença no valor de pH é originária do processo de 

preparação conforme relatado anteriormente. Outro aspecto importante a ser 

observado é o fornecimento de evidência objetiva da exatidão das medidas obtidas 

pelo método. Assim, a verificação da exatidão das medidas foi ensaiada para a 

solução STC de valor efetivo de pH (9,99 ± 0,017), n= 20 replicatas, a qual foi 

comparada com MRC (10,00 ± 0,01); tais valores foram considerados 

estatisticamente iguais para um nível de confiança de 95 % (MILLER; MILLER, 

2005). 
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Para os materiais de referência, MRC (pH 7,00 ± 0,01) e  

MRC (pH 4,00 ± 0,01), verifica-se que tanto a exatidão quanto a precisão das 

medidas foi mantida no decorrer da experimentação levada a cabo para as medidas 

realizadas no dia e ao longo das semanas (doze semanas).

A manutenção da precisão e da exatidão foi, também, avaliada para a solução 

preparada no laboratório pH nominal 4,004 (pH 4,00 ± 0,09) (expressa em termos da 

tendência, T%), Tabela 13. Os valores de T foram obtidos para os valores efetivos 

determinados para os STC (pH 4, 7 e 10 – para instrumento calibrado ajustado para 

a faixa acida e alcalina) e para o MRC, pH 4, 7 e 10. Os valores mostraram-se 

estatisticamente iguais. 

Figura 31: Avaliação da exatidão do método para a medida de pH empregando MRC (pH 4, 7 e 10). 
Barras vermelhas: valores nominais; azuis: valores experimentais(calibração na faixa alcalina); verdes: 
valores experimentais (calibração na faixa ácida); cinza: valores experimentais obtidos para o MRC nas 
respectivas faixas. Valores apresentados acima das barras: valores nominais para cada solução 
preparada, STC e MRC; valores no eixo x: média global (Tabela 5 e 6).
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       Tabela 13: Verificação da tendência (%) para MRC, STC e pHnominal 4,004 preparado. 

STC/MRC Tendência 
s1 s2 s3 s4 s5 s6 T media ±s

4,00 99,3 99,8 97,8 98,5 99,5 100 99,2 0,8
3,99±0,09t 99,4 100,1 97,2 97,6 98,9 104,1 99,6 0,9
7,00a 99,7 99,7 98,9 99,1 100 100,3 99,6 0,5
7,00b 99,6 99,9 99,4 100,3 101 99,3 99,9 0,6
10,00±0,01 99,8 99,7 99,6 100,2 100,6 99,5 99,9 0,4
4,00±0,01** - - - - - 100,0 100,0 0,010
7,00±0,01** - - - - - 100,1 100,0 0,014
10,00±0,01** - - - - - 99,97 100,0 0,008
       a- ajuste do instrumento de medida na faixa acida/ b- faixa alcalina. t- solução elaborada, n=20. 
       **- MRC, n= 20 – descrição do lote vide materiais.

Na Figura 32 são apresentados os valores da tendência do método 

(INSTITUTO..., 2010a). Estes valores foram obtidos em relação ao valor nominal 

(valor observado/ valor lido). Esta figura apresenta-se dividida em: a-) ajuste na faixa 

ácida e b-) ajuste na faixa alcalina. Esta disposição gráfica mostra o que está 

expresso na Figura 31, porém com as barras nominais já embutidas no cálculo, e 

todas barras na mesma escala (%). Pode-se observar que alternando-se a faixa de 

calibração, os valores de pH próximo a neutralidade são pouco afetado. Um resumo 

gráfico é apresentado na Figura 33.  

Fica evidente, a partir da Figura 31 e 32, que as amostras quando ensaiadas 

fora da faixa de calibração para a qual a instrumentação foi previamente ajustada 

apresentam valores: 1- inferiores aos obtidos para ajuste na faixa alcalina (faixa 

ensaiada), quando o sistema é ajustado para faixa ácida, Figura 31a; e,  

também, 2- inferiores aos valores para sistema ajustado na faixa ácida (faixa 

ensaiada), obtidos quando o sistema é ajustado para faixa alcalina, Figura 31b, 

como indicado anteriormente na Figura 22.  
Na Figura 33 está apresentada a diferença entre os resultados com referidos 

ajustes. Os valores centrais devem ser desconsiderados, pois não faz sentido falar 

em faixa inadequada ou adequada para estas leituras, visto que para os ajustes 

foram utilizados o MRC pH 7,00 como uma das soluções tamponantes. 

Por outro lado, fica evidente, a partir da Figura 33, que as amostras quando 

ensaiadas fora da faixa de calibração para a qual a instrumentação foi previamente 

calibrada apresentam valores: 1- inferiores aos esperados para faixa alcalina e 2-
inferiores aos esperados para faixa ácida. 
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Figura 32: apresentação da tendência (%) do método em relação ao valor nominal 
para cada ponta da curva. a-) ajuste na faixa ácida, b-) ajuste na faixa alcalina. 

Figura 33: Desvio do valor de pH em relação ao valor determinado. O gráfico foi 
obtido fazendo-se o valor determinado de forma adequada (com aparelho ajustado 
na mesma faixa do ensaio) subtraído o valor determinado com ajuste inadequado 
(com aparelho ajustado em outra faixa). Os três valores centrais não devem ser 
considerados, pois o MRC pH 7,00 sempre foi utilizado nos ajustes deste trabalho. 

Ácida

Alcalina

Desvio da medição para leituras fora da faixa de ajuste
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4.4.5 Avaliação do desempenho do laboratório em Ensaios de Proficiência (EP) 
promovidos pelo INMETRO 

4.4.5.1 Resultados referentes à medição de pH 4,00 á 25 oC 

  Uma das formas de demonstrar competência em medição de determinado 

parâmetro consiste na participação em ensaio de proficiência promovido por órgão 

de competência atestada. Os resultados do EP medem a reprodutibilidade, a partir 

desses resultados pode-se dizer se determinada validação está completa ou não. O 

laboratório participou de ensaios de proficiência (EP) em medição de pH promovidos 

pelo INMETRO (INSTITUTO..., 2009; 2010b). 

 A segunda rodada de proficiência em medição do pH 4,00 à 25 oC teve 38
laboratórios participantes. Os resultados da participação encontram-se apresentados 

nas Figuras 34 e 35. O ensaio contou com a participação de vários laboratórios do 

país e os códigos dos participantes estão apresentados no eixo das abscissas com 

números de 2 á 99. A participação do laboratório recebeu o de código 99 e está 

destacado nas figuras (vide certificado no Anexo A). 

 A Figura 34 apresenta as médias de cada laboratório associadas à dispersão 

dos resultados. O valor de referência fornecido pelo INMETRO foi pH 4,001 com 

incerteza combinada, ���� = ±0,026. Os valores da média e do desvio padrão dos 

ensaios de pH, para a amostra fornecida ao laboratório, foram de pH 3,998 ± 0,008 e 

estão dispostos graficamente na Figura 34. Os resultados obtidos encontram-se na 

faixa de rigor de pH 4,001 ± 1��������������������(����/2)  juntamente com outros 25 laboratórios que 

também possuem valores médios nesse intervalo. Os valores determinados 

mostraram uma elevada exatidão, porém, a dispersão dos resultados necessita ser 

melhorada. 

 Na Figura 35 está apresentado o gráfico do índice z obtido a partir dos 

valores de pH encontrados para cada laboratório participante. Valores maiores ou 

menores em relação à linha azul correspondem a resultado questionáveis, enquanto 

à linha vermelha significam resulto insatisfatório. O índice representa uma medida da 

distância do resultado apresentado por um específico laboratório em relação ao valor 

de referência, no caso do laboratório esse índice foi -0,2 estando muito próximo da 

referência, o que evidencia a exatidão do método e o bom desempenho do 

laboratório na medição de pH. 
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Figura 34: Resultados dos laboratórios participantes do Ensaio de Proficiência provido pelo 
INMETRO. Nosso laboratório está indicado pela seta.
FONTE: (INSTITUTO..., 2009). 

  

Figura 35: Gráfico do índice z referente à medição de pH 4,00. Este gráfico foi retirado do relatório 
emitido pelo INMETRO referente a 2ª Rodada do Ensaio de Proficiência pH 4,00 à 25 oC. Nosso 
laboratório em destaque. 
FONTE: INSTITUTO..., 2009. 

4.4.5.2 Resultados referentes à medição de pH 6,86 á 25 oC  

O laboratório, posterior a primeira iniciativa de participação no EP e o 

atendimento as sugestões apresentadas no relatório emitido pelo Gestor, voltou a 

participar da terceira rodada de proficiência em medição de pH, para pH 6,86 à  

25 oC, que contou  com a participação de 66 laboratórios. O código do laboratório 

neste ensaio foi o número 95 (vide certificado no Anexo B). 

 O valor de referência fornecido pelo programa de ensaio de proficiência PEP-

DIMCE do INMETRO (INSTITUTO...., 2010b) foi pH 6,853 com incerteza combinada, 

ucombinada, de 0,026.  
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 O valor determinado pelo laboratório (pH 6,852 ± 0,04) e apresentado para 

avaliação no EP está representado na Figura 36, juntamente com 32 outros 

laboratórios participantes (INSTITUTO..., 2010b). Os resultados obtidos encontram-

se na faixa de rigor de pH 6,853 ± 1ucombinada juntamente com outros laboratórios que 

também possuem valores médios nesse intervalo (INSTITUTO..., 2010a). Os valores 

determinados acentuam uma elevada exatidão, atrelado a baixa dispersão dos 

resultados ao redor da média. Resultado desta natureza retrata a importância da 

participação do Laboratório nos programas de EP e seu comprometimento com a 

melhoria contínua. 

Na Figura 38, estão representados os índices z obtidos por cada laboratório 

participante do EP incluso o do Laboratório (código 95). Da mesma forma que o 

apresentado anteriormente para o EP para pH 4,00 a 25 ºC, os valores maiores ou 

menores em relação à linha azul correspondem a resultado questionáveis, enquanto 

à linha vermelha significam resulto insatisfatório. O índice representa uma medida da 

distância do resultado apresentado por um laboratório específico em relação ao valor 

de referência, no caso do laboratório esse índice foi -0,1 estando muito próximo da 

referência, o que evidencia a exatidão do método. 

 Diferente do ocorrido na participação anterior foi possível fornecer ao Gestor 

do EP o valor da estimativa da incerteza da medição do pH. O cálculo da estimativa 

da incerteza será apresentado mais adiante no item 4.5. Com o fornecimento da 

estimativa da incerteza da medição foi possível à inserção do Laboratório no gráfico 

do erro normalizado, apresentado na Figura 38. O Laboratório apresenta-se muito 

bem classificado segundo a análise do gráfico do erro normalizado, o mesmo 

encontra-se entre os melhores resultados quando considerado o universo dos 

participantes.  

 O resultado obtido pelo Laboratório nesta participação é um claro indício de 

que o método está adequado ao uso do Laboratório e da competência do mesmo 

para a medição de pH. Além do apontado anteriormente, fica demonstrada a 

melhora considerável em relação à participação na rodada anterior de EP. Tal 

melhora está atrelada ao atendimento às recomendações apresentadas pelo Gestor 

durante a participação anterior, associada as recomendações discutidas 

anteriormente como troca do eletrólito interno e sua homogeneização (verificação 

diária da formação de gradiente de concentração), e a eliminação de K+
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remanescente no bulbo, que se encontrava inserido em solução de KCl 3M. Outro 

fator que foi dada maior atenção, foi o controle da temperatura do ambiente. 

Figura 36: Medição de pH 6,86 á 25 oC dos laboratórios participantes do Ensaio de Proficiência 
provido pelo INMETRO. Nosso laboratório indicado pela seta.  
FONTE: INSTITUTO..., 2010b. 

Figura 37: Gráfico do índice z referente à medição de pH 6,86. Este gráfico foi retirado do relatório 
emitido pelo INMETRO referente a 3ª Rodada do Ensaio de Proficiência pH 6,86 à 25 oC.  
FONTE: INSTITUTO..., 2010b. 
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Figura 38: Gráfico do erro normalizado referente à medição de pH 6,86. Gráfico retirado do 
relatório emitido pelo INMETRO referente à 3ª Rodada do Ensaio de Proficiência pH 6,86 a 25 oC. 
Nosso laboratório indicado pela seta. 
FONTE: INSTITUTO..., 2010b.  

4.5 Estimativa da Incerteza da Medição  

O cálculo da estimativa da incerteza da medição é uma exigência atual do 

INMETRO no processo de credenciamento dos laboratórios prestadores de serviço a 

Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios (RBLE) e laboratórios pertencentes à 

Rede Brasileira de Calibrações (RBC). O cálculo da estimativa da incerteza também 

é parte integrante da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. Uma das maiores 

dificuldades no processo do cálculo da estimativa da incerteza se refere, 

inicialmente, ao levantamento das fontes de incerteza e num segundo momento a 

quantificação de cada uma das fontes. 
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4.5.1 Levantamento das Fontes de Incerteza 

           Com o intuito de proceder ao levantamento das fontes de incerteza 

empregou-se o modelo para a determinação do pH conforme descrito a seguir: 

pHx= (Ex-E1)/S(1+��T)+pH1                         (15)

para a qual:   
pHx= pH da solução desconhecida;  
Ex = potencial da célula para a solução desconhecida;
pH1 = pH da solução padrão 1; 
pH2 = pH da solução padrão 2; 
E1 = potencial da célula para a solução padrão; 
S = �E/�pH =E2-E1/pH2-pH1; pendente de Nernst (Steórico=3,303RT/nF, 
 para a qual: n=1; F= 96.485,3383 C mol-1; R= 8,314472 J K-1 mol-1 ); 
� = coeficiente de temperatura média dos eletrodos de vidro =                                                         
          (3,21x10-3 ± 0,53x10-3 K-1) (GALSTER, 1991, p. 159). 
�T = variação de temperatura durante a medição. 
Obs.: a variação na temperatura foi compensada internamente pelo sistema de medição. 

  

Assim, as fontes de incertezas na determinação do pH foram levantadas a 

partir do modelo proposto e encontram-se apresentadas na Figura 39. Estas 

incluem: 

� As incertezas dos MRC 1 e 2, obtidas combinando-se a incerteza contida no 

certificado e a incerteza da temperatura, a qual foi considerada a partir do fator 

dpH/dT (norma alemã DIN 19266) para solução tamponante específica  e 

considerando uma variação máxima de 4 oC ao longo dos experimentos; 

� pHmetro: combinando-se a resolução do equipamento e o valor contido no 

certificado de calibração do conjunto potenciômetro – eletrodo combinado; 

� precisão obtida na determinação do pHx: o maior valor de dispersão obtido para 

a repetitividade;

� pHx: incerteza na medição do pH das amostras – estimado a partir da regressão 

linear da curva E x pH; 

� �: incerteza na medição do coeficiente médio de temperatura dos eletrodos de 

vidro comerciais – este parâmetro não foi considerado no cálculo da estimativa 

da incerteza da medição; a contribuição de � pode ser desprezada para �T=0 

(LEITO, 2002). 

� As incertezas devidas ao potencial de junção líquida (Ejl), o efeito da agitação da 

solução e do erro de sódio não foram computados, pelo fato de não ser possível 
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a determinação do Ejl (efeito sistemático), as leituras terem sido realizadas em 

solução quiescente e de não terem sido empregadas condições extremas de pH.   

  

Figura 39: Diagrama de causa e efeito aplicado à estimativa da incerteza na medição de pH. 

  

4.5.2 Estimativa da Incerteza para sistema ajustado para leitura na faixa ácida 

Os resultados apresentados nesta seção (4.5.2) se referem àqueles obtidos 

utilizando-se sistema de medição calibrado / ajustado com padrões pH 7,00 e  

pH 4,00. 

  
4.5.2.1 Contribuições individuais de cada fonte 
  
MRC1: pH 7,00 

A incerteza do material de referência certificado pH 7,00 está expressa no 

catálogo do fornecedor. Considerando uma distribuição normal a incerteza padrão 

fica: 

()*+, - � ��� 
 �./ � �� ��0 �              (16)
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Levando-se em conta a variação média da temperatura ao longo de um dia de 

trabalho como sendo 4 oC, fez-se as correções para incerteza utilizando-se o valor 

de dpH/dT presente na Tabela 1 (DEUTSCHE NORM, 1979) para solução de 

mesma composição. Assim, cada 1 oC de variação da temperatura promove uma 

variação de 0,0028 de pH na solução tamponante e, portanto, 4 oC afetam a solução 

variando o pH de 0,0112. Considerando uma distribuição retangular tem-se: 

  

()1%23- � ��  �
4� � �� ��/56                     (17) 

Combinando-se as incertezas padrão obtidas a partir do certificado e partir do 

efeito da variação da temperatura ao longo do dia, obtemos a incerteza no pH da 

solução tamponante pH 7,00. 

()1%6���- � 7()1%89: -�
� ��()1%23-�                     (18) 

()1%6���- � ;�� ��0 �� ���� ��/56� � �� ��<�5
                          

MRC2: pH 4,00 

 O valor expresso no certificado é de 0,01 pH, e sua incerteza ����)�	)�	)�	)�	=>?@=>?@=>?@=>?@---- foi 

obtida considerando-se distribuição normal. Já a ����)�	)�	)�	)�	2A2A2A2A---- foi calculada utilizando-se o 

valor tabelado dpH/dT = 0,0012 para esta solução tamponante (hidrogenoftalato de 

potássio) (DEUTSCHE NORM, 1979), portanto, 0,0048 unidades de pH, para uma 

variação de 4 oC; e considerou-se uma distribuição retangular. As fontes foram então 

combinadas utilizando-se a equação (17): 

()1%5���- � 7()1%89:�-�
� ��()1%23-�          (19) 

()1%6���- � ;�� ��0 �� ���� ���66� � �� ��0< 
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pHmetro 

A resolução do pHmetro utilizado é 0,01 pH e a incerteza proveniente da 

resolução foi considerada como metade da menor divisão e a distribuição como 

retangular. A incerteza do certificado de calibração foi 0,02 pH e distribuição 

considerada como retangular. A incerteza do pHmetro foi então calculada, 

combinando-se essas duas fontes, de acordo com a equação: 

()1%B��C�- � 7D����04� E� � D����4� E
�
        (20) 

 O valor utilizado para o cálculo foi ����)�	FGA�H-)�	FGA�H-)�	FGA�H-)�	FGA�H-= ±0,01190.  

Precisão 

  

 A partir dos experimentos de validação obteve-se a precisão do método. Este 

parâmetro foi considerado como o pior valor de repetitividade obtido durante os 

ensaios e utilizando norma ASTM 691-99 (1999). A precisão foi então  

sr= ±0,0380, valor de repetitividade determinada para terceira semana de 

experimentos com aparelho calibrado na faixa ácida, Figura 23a.

Incerteza na medição: pHx 

 Esta fonte de incerteza foi estimada a partir da equação 21  

(MILLER, MILLER, 2005) apresentada abaixo: 

upHx=(S/B1)*(1/p+1/n+((Co-C)2)/Sxx)1/2
                    (21) 

para a qual:
S= erro padrão da curva (retirado da regressão);  
B1= coeficiente angular da reta de ajuste;  
Co= concentração do analítico;  
C= valor "médio" dos diferentes padrões de calibração (não é a média);  
p= número total de pontos para montar a curva de calibração; 
n= número de repetições das medições para determinar Co;  
Sxx= soma da diferença quadrática entre o valor de Co - C [���� (Co-C)2]. 
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Esta equação tem sua origem na regressão linear empregada para o 

tratamento dos pares de valores, potencial (E) e pH, experimentais (MILLER, 

MILLER, 2005). Para a obtenção da estimativa da incerteza nos valores de saída, x
(pH),  a partir dos valores de entrada, y (E), empregando-se a equação acima 

descrita, precisa-se empregar os valores dos coeficientes angular e linear da curva 

média, curva  analítica. Estes parâmetros também apresentam incertezas 

associadas aos seus valores o que torna complexa a determinação da incerteza dos 

valores de x. Neste sentido, muitos autores empregam a equação 19 (MILLER, 

MILLER, 2005) como sendo a melhor aproximação para a estimativa da incerteza 

em x. 

Assim, a partir dos dados experimentais de calibração do sistema de 

medição, empregando as soluções tamponantes (STC), obtidos para cinco semanas 

diferentes, para n= 20, Tabela 14, procedeu-se ao cálculo da regressão linear para a

relação E x pH. A regressão foi conduzida empregando-se o programa Microsoft 

Office Excel 2007 (certificado de autenticidade: x16-69086) na modalidade 

regressão, cujos resultados encontram-se apresentados na Tabela 15.  

Tabela 14: Pares de valores (pH, E) empregados para o cálculo da 
regressão linear no processo de calibração do sistema de medição; valores 
de Co-C e (Co-C)2 ; e o valor de Sxx (soma quadrática de Co-C). 

Dia pH E / mV Co-C (Co-C)2

1 3,91 159,05 -3,0233 9,1403 
6,92 -10,20 -0,0198 3,9204x10-4

2 3,94 157,45 -2,9998 8,9988 
6,94 -14,00 0,0007 4,9x10-7

3 3,98 155,35 -2,9588 8,7545 
7,00 -17,10 0,0607 3,6845x10-3

4 4,05 154,15 -2,9333 8,6042 
6,86 -8,55 -0,0823 6,7733 x10-3

5 4,01 166,10 -2,9308 8,5896 
6,98 -6,20 0,0407 1,6565 x10-3

Co=6, 9378 Sxx 44,099 
n=20; p=10.
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Tabela 15: Resultados da regressão linear dos valores (pH, E) 
apresentados na Tabela 14.  

REGRESSÃO LINEAR - EXCEL 
Estatística de regressão 

R múltiplo  0,99996471
R-Quadrado 0,99992942
R-quadrado 
ajustado 0,99991934
Erro padrão (S) 0,79068203
Observações 9
  Coeficientes Erro padrão 
Interseção               382,021 1,048 

                 (B1)   -56,949 0,180 

Para a estimativa da incerteza em x (pH), pelo emprego da equação 19, 

foram utilizados os valores do coeficiente angular da reta, -56,95 mV/pH, e o erro 

padrão da regressão, S=0,79068, Tabela 15, conjuntamente com o valor de 

Sxx=44,099, disponibilizado na Tabela 14. Os valores de n e p foram aqueles 

apresentados na Tabela 14. Os resultados obtidos para o cálculo da �����	
�	
�	
�	
 estão 

representados na Tabela 16 , para todas as medições de pH ao longo das semanas.  

Tabela 16: Valores de pHx calculados empregando a equação 19 com os 
dados apresentados nas Tabelas 14 e 15. Valores constantes utilizados 
para o cálculo da incerteza padrão combinada: ����)�	I�JJ-)�	I�JJ-)�	I�JJ-)�	I�JJ- = 0,0082; 
����)�	K�JJ-)�	K�JJ-)�	K�JJ-)�	K�JJ- = 0,0058; �����	FGA�H�	FGA�H�	FGA�H�	FGA�H = 0,0119; ������G�LMNH��G�LMNH��G�LMNH��G�LMNH = 0,0380. 

 pH Co-C (Co-C)2 �����	
�	
�	
�	
���� ��������������������
Semana 1 E6JE� 5E6E"� "$6GJ� 5$6$"H� $6$IH�

E6HG� 5E6$&� G6E"� 5$6$"#� $6$IH�
E6G"� 5E6$%� G6"I� 5$6$"#� $6$IH�
I6J%� 5%6E%� &6EJ� 5$6$"I� $6$I#�
J6#J� 5$6"H� $6$E� 5$6$""� $6$IJ�
J6G%� 5$6$%� $6$$� 5$6$""� $6$IJ�
#6%G� $6E&� $6"%� 5$6$""� $6$IJ�
H6H#� "6GE� E6#%� 5$6$"E� $6$I#�
G6JJ� %6#%� #6I$� 5$6$"J� $6$I#�
"$6""� E6"#� "$6$E� 5$6$"#� $6$IH�

(Continua...) 
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Tabela 16: (Continuação...) Valores de pHx calculados empregando a 
equação 21 com os dados apresentados nas Tabelas 14 e 15. Valores 
constantes utilizados para o cálculo da incerteza padrão combinada: ����)�	I�JJ-)�	I�JJ-)�	I�JJ-)�	I�JJ-
= 0,0082;����)�	K�JJ-)�	K�JJ-)�	K�JJ-)�	K�JJ- = 0,0058; �����	FGA�H�	FGA�H�	FGA�H�	FGA�H = 0,0119; ������G�LMNH��G�LMNH��G�LMNH��G�LMNH = 0,0380. 

 pH Co-C (Co-C)2 �����	
�	
�	
�	
���� ��������������������
Semana 2 E6JI� 5E6E$� "$6HJ� 5$6$"#� $6$IH�

E6G"� 5E6$E� G6"G� 5$6$"#� $6$IH�
E6GI� 5E6$$� G6$$� 5$6$"#� $6$IH�
I6J&� 5%6%G� &6%&� 5$6$"I� $6$I#�
J6#G� 5$6"&� $6$%� 5$6$""� $6$IJ�
J6GI� $6$$� $6$$� 5$6$""� $6$IJ�
#6E%� $6EG� $6"&� 5$6$""� $6$IJ�
H6G%� "6GG� E6GI� 5$6$"I� $6$I#�
G6#H� %6H&� H6"$� 5$6$"J� $6$I#�
"$6$E� E6$G� G6&I� 5$6$"#� $6$IH�

Semana 3 E6#"� 5E6%%� "$6I$� 5$6$"#� $6$IH�
E6GJ� 5%6G#� H6H&� 5$6$"J� $6$IH�
E6GH� 5%6GJ� H6#&� 5$6$"J� $6$I#�
I6#$� 5%6%I� &6$E� 5$6$"I� $6$I#�
J6HE� 5$6""� $6$"� 5$6$""� $6$IJ�
#6$$� $6$J� $6$$� 5$6$""� $6$IJ�
#6E#� $6IE� $6"G� 5$6$""� $6$IJ�
H6GE� "6GG� E6GJ� 5$6$"I� $6$I#�
G6H&� %6G"� H6IG� 5$6$"J� $6$I#�
"$6$J� E6"%� G6#J� 5$6$"#� $6$IH�

Semana 4 E6#%� 5E6%"� "$6EE� 5$6$"#� $6$IH�
I6$$� 5%6GE� H6J$� 5$6$"J� $6$I#�
I6"#� 5%6#J� #6JI� 5$6$"J� $6$I#�
I6#"� 5%6%E� I6G&� 5$6$"I� $6$I#�
J6HJ� 5$6$H� $6$"� 5$6$""� $6$IJ�
#6$%� $6$H� $6$"� 5$6$""� $6$IJ�
#6I$� $6I#� $6%%� 5$6$""� $6$IJ�
H6GI� %6$$� I6$"� 5$6$"I� $6$I#�
G6HI� %6G$� H6I$� 5$6$"J� $6$I#�
"$6$J� E6"%� G6#E� 5$6$"#� $6$IH�

Semana 5 �E6#$�
I6$"�
I6$"�
I6#E�
J6HE�
J6GH�
#6EJ�
H6G#�
G6#E�
"$6$&�

5E6%I�
5%6G%�
5%6GE�
5%6%"�
5$6"$�
$6$I�
$6IE�
%6$E�
%6#G�
E6""�

"$6IH�
H6&&�
H6&G�
I6H#�
$6$"�
$6$$�
$6"H�
I6"E�
#6##�
G6JJ�

5$6$"#�
5$6$"J�
5$6$"J�
5$6$"I�
5$6$""�
5$6$""�
5$6$""�
5$6$"I�
5$6$"J�
5$6$"#�

$6$IH�
$6$I#�
$6$I#�
$6$I#�
$6$IJ�
$6$IJ�
$6$IJ�
$6$I#�
$6$I#�
$6$IH�
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A Figura 40 refere-se à contribuição das fontes de incerteza para a medição 

do pH 6,92, utilizado como exemplo. O valor estimado obtido para a incerteza na 

medição do pHx foi de �����	�	�	�	



 = ±0,0108. Esta figura apresenta os resultados do estudo 

das fontes de incerteza individuais e combinada, e sua quantificação (estimativa da 

incerteza). Para esta situação o sistema de medição encontrava-se calibrado para a 

faixa ácida de pH. Em detalhe, são apresentadas as contribuições numéricas de 

cada fonte de incerteza, estimativas individuais, proveniente das diferentes fontes, e 

o valor da incerteza combinada (����������������) calculada utilizando-se a equação 20 

apresentada a seguir. 

Para a realização dos cálculos das incertezas combinadas das medições de 

pH foi empregado o modelo 1 do guia EURACHEM / CITAC (ELLISON; ROSSEIN; 

WILLIANS, 2002). 

Fica evidente a partir da Figura 40 que a fonte de maior contribuição para a 

incerteza global consiste na precisão das medições (s). 

Figura 40: Representação gráfica na forma de barras evidenciando a 
contribuição de cada uma das fontes de incerteza para compor a incerteza 
padrão combinada para a amostra de pH 6,92, com o sistema de medição 
ajustado para a faixa ácida. 
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4.5.2.2 Cálculo da Incerteza Combinada ao longo da Faixa, para o sistema de 
medição calibrado para a faixa ácida de pH 

A incerteza padrão relativa combinada (����������������) foi obtida combinando-se as 

fontes de incerteza  avaliadas como significativas: ����)�	I�JJ-)�	I�JJ-)�	I�JJ-)�	I�JJ-������)�	K�JJ-)�	K�JJ-)�	K�JJ-)�	K�JJ-���������)�	FGA�H-)�	FGA�H-)�	FGA�H-)�	FGA�H-������)��G�LMNH-��G�LMNH-��G�LMNH-��G�LMNH-�
e ����)�	
-)�	
-)�	
-)�	
-. Para o cálculo da estimativa da incerteza foi empregada a equação abaixo: 

(1C� � 7O �)(P-��Q0�Q                        (22) 

(1C� � 7R()1%6���-S� � R()1%5���-S� � R()1%B��C�-S�R()1C��P�N�-S� � R()1%�-S�

Os valores obtidos para todos os pH estão apresentados na Tabela 16. 
Utilizando, como exemplo de cálculo, o pH 6,92, ilustrado Figura 40, têm-se: 

�
(1C� � ;T�� ��<�U��T�� ��0<U� � T�� �  .U� � T�� ��<�U� � T�� � �<U�

(1C� � �� �50<

Na Figura 41 estão representados os valores de ���������������� para as medições de pH 

das diferentes amostras para uma avaliação do intervalo de pH, 3,50 � pH � 10,5, 

com o sistema de medição calibrado / ajustado para leituras na faixa ácida de pH. 

Os valores de ���������������� e dos respectivos valores de pH foram retirados da Tabela 16. 

Pode-se concluir que, no cálculo da incerteza expandida combinada os 

valores não ultrapassariam 0,1 unidade pH. 
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Figura 41: Representação da incerteza padrão combinada ao longo da faixa de 
pH obtidas com o sistema de medição calibrado na faixa ácida de pH.

4.5.3 Estimativa da Incerteza para sistema ajustado para leitura na faixa 
alcalina 

Os resultados apresentados nesta seção (4.5.3) se referem àqueles obtidos 

utilizando-se sistema de medida calibrado / ajustado com padrões pH 7,00 e  

pH 10,00. 

  
4.5.3.1 Contribuições individuais de cada fonte 

MRC1: pH 7,00 

O valor obtido para este ponto é o mesmo obtido para faixa ácida, 

����)�	�)�	�)�	�)�	�I�JJ-I�JJ-I�JJ-I�JJ- =± 0,00824.  
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MRC2: pH 10,00 

A incerteza ����)�	=>?@-)�	=>?@-)�	=>?@-)�	=>?@- foi obtida utilizando-se o valor expresso no certificado,  

0,01 pH, e considerando-se distribuição normal. Já a ����)�	)�	)�	)�	2A-2A-2A-2A- foi calculada utilizando-

se o valor tabelado dpH/dT = 0,00824 (DEUTSCHE NORM, 1979), portanto, 0,01961 

unidades de pH, para uma variação de 4 oC; e considerando-se uma distribuição 

retangular.  As fontes foram então combinadas utilizando-se a equação (21):  

()1% ����- � 7()1%89:�-�
� ��()1%23-�         (23)

()1% ����- � ;�� ��0 �� ���� � <.5� � �� � ./ 

pHmetro 

 A incerteza referente ao pHmetro é a mesma independente do tipo de 

calibração. O valor, portanto, utilizado no cálculo da incerteza é  

����)�	FGA�H-)�	FGA�H-)�	FGA�H-)�	FGA�H-=±0,01190. 

Precisão 

 Utilizou-se o valor de sr= ±0,03421 obtido da Figura 23b. 

Incerteza na medição: pHx 

Os valores de pHx foram determinados empregando-se a metodologia 

descrita no item 4.5.2.1, porém, empregando-se o sistema de medição ajustado para 

a faixa básica de pH. A Tabela 17 apresenta os resultados experimentais obtidos 

para as STC utilizadas no ajuste. A partir dos valores disponibilizados nesta tabela, 

realizou-se a regressão linear empregando Microsoft Office Excel 2007 (certificado 

de autenticidade: x16-69086), Tabela 18.  
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Tabela 17: Pares de valores (pH, E) empregados para o cálculo da 
regressão linear no processo de calibração do sistema de medição; valores 
de Co-C e (Co-C)2 ; e o valor de Sxx (soma quadrática de Co-C).  

Dia pH E / mV Co-C (Co-C)2

1 9,97 -169,45 2,9749 8,8500 
6,99 -15,80 -0,0056 3,1360 x10-5

2 9,96 -165,40 2,9634 8,7817 
6,96 -13,05 -0,0416 1,7306 x10-3

3 10,02 -180,40 3,0194 9,1168 
7,02 -16,40 0,0219 4,7961 x10-4

4 10,06 -178,40 3,0584 9,3538 
7,07 -15,85 0,0714 5,0980 x10-3

5 9,95 -168,60 2,9484 8,6931 
6,95 -14,35 -0,0461 2,1252 x10-3

Co= ,9378  Sxx 44,805 
n=20; p=10.

Tabela 18: Resultados da regressão linear dos valores (pH, E) 
apresentados na Tabela 17.  

REGRESSÃO LINEAR - EXCEL 
Estatística de regressão 

R múltiplo 0,999203525
R-Quadrado 0,998407685
R-quadrado 
ajustado 0,998208646
Erro padrão (S) 3,515305323
Observações 10
  Coeficientes Erro padrão 
Interseção 352,970 6,405 

                 (B1)   -52,591 0,743 

Os parâmetros a serem empregados na equação 21 foram: coeficiente 

angular, -53,15 mV/pH, erro padrão da regressão, S = 3,5153, obtidos da Tabela 18  

e Sxx = 44,805, proveniente da Tabela 17. Os valores de n e p foram aqueles 

apresentados na Tabela 17. Os resultados obtidos para o cálculo da �����	
�	
�	
�	
 estão 

representados na Tabela 19, para todas as medições de pH ao longo das semanas. 



124 
�������������1������
�� �������������������� �����������������������������������������������

Tabela 19: Valores de pHx calculados empregando a equação 21 com os dados 
apresentados nas Tabelas 17 e 18, para dados obtidos da primeira semana de 
medições de pH. Valores constantes utilizados para o cálculo da incerteza padrão 
combinada: ����)�	I�JJ-)�	I�JJ-)�	I�JJ-)�	I�JJ- = 0,0082;����)�	VJ�JJ-)�	VJ�JJ-)�	VJ�JJ-)�	VJ�JJ- = 0,0196; �����	FGA�H�	FGA�H�	FGA�H�	FGA�H = 0,0119; ������G�LMNH��G�LMNH��G�LMNH��G�LMNH = 0,03421. 

 pH Co-C (Co-C)2 upHx uprc

Semana 1 10,38 3,39 11,47 -0,084 0,094 
9,97 2,97 8,85 -0,080 0,090 
9,12 2,13 4,52 -0,080 0,090 
7,38 0,38 0,15 -0,069 0,081 
6,99 -0,01 3,14E-05 -0,052 0,067 
6,78 -0,22 0,049 -0,052 0,067 
4,40 -2,60 6,74 -0,052 0,067 
3,62 -3,38 11,39 -0,065 0,077 
3,58 -3,42 11,70 -0,075 0,086 
3,26 -3,74 13,96 -0,082 0,092 

Semana 2 10,39 3,39 11,53 -0,084 0,094 
9,96 2,96 8,78 -0,080 0,090 
8,96 1,96 3,84 -0,079 0,090 
7,34 0,34 0,11 -0,069 0,081 
6,96 -0,04 0,0017 -0,052 0,067 
6,76 -0,24 0,06 -0,052 0,067 
4,46 -2,54 6,46 -0,052 0,067 
3,71 -3,29 10,83 -0,065 0,078 
3,68 -3,32 11,00 -0,077 0,088 
3,31 -3,69 13,59 -0,081 0,091 

Semana 3 10,25 3,25 10,56 -0,083 0,093 
10,02 3,02 9,12 -0,079 0,089 
9,06 2,06 4,25 -0,079 0,089 
7,40 0,40 0,16 -0,068 0,080 
7,02 0,02 0,000 -0,052 0,067 
6,85 -0,15 0,021 -0,052 0,067 
4,60 -2,39 5,73 -0,052 0,067 
3,87 -3,13 9,81 -0,065 0,078 
3,82 -3,18 10,08 -0,078 0,089 
3,60 -3,40 11,53 -0,081 0,091 

Semana 4 10,27 3,27 10,69 -0,082 0,093 
10,06 3,06 9,35 -0,078 0,089 
9,10 2,10 4,42 -0,076 0,087 
7,47 0,47 0,22 -0,068 0,080 
7,07 0,07 0,0051 -0,052 0,067 
6,90 -0,10 0,010 -0,052 0,067 
4,67 -2,33 5,42 -0,053 0,067 
3,85 -3,15 9,94 -0,065 0,078 
4,11 -2,89 8,37 -0,078 0,088 
3,64 -3,35 11,25 -0,081 0,091 
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Tabela 19: (Continuação...) Valores de pHx calculados empregando a equação 19 com 
os dados apresentados nas Tabelas 17 e 18, para dados obtidos da primeira semana de 
medições de pH. Valores constantes utilizados para o cálculo da incerteza padrão 
combinada: ����)�	I�JJ-)�	I�JJ-)�	I�JJ-)�	I�JJ- = 0,0082;����)�	VJ�JJ-)�	VJ�JJ-)�	VJ�JJ-)�	VJ�JJ- = 0,0196; �����	FGA�H�	FGA�H�	FGA�H�	FGA�H = 0,0119; ������G�LMNH��G�LMNH��G�LMNH��G�LMNH = 0,03421.

Semana 5 10,19 3,19 10,18 -0,083 0,093 
9,95 2,95 8,69 -0,078 0,089 
8,96 1,96 3,86 -0,078 0,089 
7,32 0,33 0,11 -0,068 0,080 
6,95 -0,05 0,0021 -0,052 0,067 
6,80 -0,20 0,040 -0,052 0,067 
4,58 -2,42 5,85 -0,052 0,067 
3,82 -3,18 10,08 -0,066 0,078 
3,78 -3,22 10,37 -0,076 0,087 
3,60 -3,39 11,52 -0,081 0,091 

Na Figura 42 estão apresentadas as contribuições individuais de cada fonte 

em comparação a incerteza combinada para a medição do pH 6,92. O valor 

estimado para a incerteza na medição foi de ����������������= ±$6$JJ#. A partir da figura, pode-se 

observar que os valores experimentais referentes à precisão e ao pHx são aqueles 

de maior contribuição para a incerteza global. A maior contribuição de ����)�	
-)�	
-)�	
-)�	
-  pode ser 

atribuída ao fato da solução STC pHnominal 10,00, utilizada para ajuste na faixa 

alcalina, apresentar maior sensibilidade às variações de temperatura (soluções 

comumente utilizadas para preparo deste padrão alcalino apresentam maior dpH/dT 

– vide Tabela 1). Pelo mesmo motivo, a incerteza referente ao MRC2, ����)�	VJ�JJ-)�	VJ�JJ-)�	VJ�JJ-)�	VJ�JJ-, 
apresenta-se maior em relação, as demais fontes. 

4.5.3.2 Cálculo da Incerteza Combinada ao longo da Faixa de pH, para o 
sistema de medição calibrado na faixa alcalina 

Na Figura 43 está apresentado o gráfico da incerteza padrão combinada ao 

longo da faixa de pH. A incerteza padrão combinada foi obtida a partir das fontes 

avaliadas como significativas: ����)�	I�JJ-)�	I�JJ-)�	I�JJ-)�	I�JJ-������������)�	VJ�JJ-)�	VJ�JJ-)�	VJ�JJ-)�	VJ�JJ-������������)�	FGA�H-)�	FGA�H-)�	FGA�H-)�	FGA�H-������������)��G�LMNH-)��G�LMNH-)��G�LMNH-)��G�LMNH-����e ����)�	
-)�	
-)�	
-)�	
-. 
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Figura 42: Representação gráfica na forma de barras evidenciando a 
contribuição de cada uma das fontes individuais de incerteza para compor a 
incerteza padrão combinada para a amostra de pH 6,99, para o sistema de 
medição ajustado para a faixa alcalina. 

Figura 43: Representação da incerteza padrão combinada ao longo da faixa de 
pH obtidas com o sistema de medição calibrado na faixa básica de pH. 
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 Uma comparação das Figuras 41 e 43, referentes aos experimentos 

utilizando-se o sistema de medição calibrado para a realização das leituras na faixa 

ácida ou na faixa alcalina, evidenciam que quando o sistema está ajustado para 

leitura na faixa ácida, é relativamente melhor em relação à incerteza estimada 

quando o sistema encontra-se ajustado para leituras na faixa alcalina. Este 

comportamento está concordante com os dados do fabricante do eletrodo o qual 

sugere no manual a aplicação do mesmo para soluções aquosas em meio ácido. 

  

4.6 Simulação de um “Ensaio de Proficiência” de medição de pH  

Considerando as atividades desenvolvidas para a validação do método de 

medição de pH e para a estimativa da incerteza da medição procurou-se aplicar os 

conceitos aquilatados numa proposta de multiplicador dos conhecimentos. Para tal, 

a solução tamponante de hidrogeno ftalato de potássio foi preparada e caracterizada 

no laboratório apresentando pH 3,989 ± 0,05 (����). A solução foi distribuída pelos 

laboratórios da unidade participantes do EP de acordo com o protocolo estabelecido 

para a participação, conforme descrito anteriormente no item 3.2.4. 

4.6.1 Confiabilidade das soluções elaboradas no Laboratório 

Para se garantir a confiabilidade da solução preparada pelo Laboratório, 

primeiramente, foram ensaiadas a solução do INMETRO pH 4,001, ���� = ± 0,026 a  

25 ºC, juntamente com  a solução preparada no laboratório (pH 3,989 ± 0,05).  

Na Tabela 20, estão representados os valores médios de pH e desvios 

padrão da solução tamponante preparada pelo laboratório e da solução adquirida do 

INMETRO. O ensaio do pH da solução preparada pelo laboratório e da adquirida foi 

conduzido realizando 18 ensaios e n= 10 replicadas/ensaio. O resultado da 

aplicação do teste t permite sugerir que não há diferença significativa entre a 

solução tamponante preparada pelo laboratório e a solução preparada pelo 

INMETRO (INSTITUTO..., 2009).  
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 Uma vez consideradas estatisticamente iguais, as soluções preparadas pelo 

laboratório e a adquirida do INMETRO, passou-se para o estudo da homogeneidade 

da solução preparada, buscando-se a garantia das propriedades físico-químicas do 

material estudado. Os testes foram realizados baseados na ISO Guia 35 (apud 

INSTITUTO..., 2009, 2010b). O referido guia recomenda a utilização da ferramenta 

estatística para análise da variância (ANOVA), com fator único, para estimar a 

homogeneidade de uma amostragem.  

Na Tabela 21 estão representados os dados coletados das medições de pH 

da solução preparada pelo laboratório para o ensaio de homogeneidade da solução 

tamponante.  

Na Tabela 22 estão apresentados os resultados da aplicação da ferramenta 

estatística, ANOVA-fator único, para os dados apresentados na Tabela 21. A partir 

dos resultados do tratamento estatístico observou-se que o valor encontrado de 

Fcalculado de todas as amostras, Fcalculado= 0,86354, é menor que o Ftabelado= 2,57874, 

para um nível de confiança de 95%. Este resultado permite concluir que os 

resultados das medições não apresentam variação significativa quando comparados 

Origem Média ± s tcalculado ttabelado

Laboratório
INMETRO

3,989

3,988

0,004
0,005 0,5733 2,034

* 95 % nível de confiança. n= 18. 

Tabela 20. Comparação* da média e do desvio padrão entre os valores obtidos de 
solução tamponante pH 4,00 pelo laboratório e pelo INMETRO.

Tabela 21. Resultados das medições da solução tamponante de pH 4,00 no estudo de 
homogeneidade. 

Amostra 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª média ± s
1 3.98 3.99 3.98 3.98 3.99 3.984 0.0055
2 3.99 3.99 4.00 3.98 3.98 3.988 0.0084
3 3.99 3.99 3.99 3.99 3.98 3.988 0.0045
4 3.99 3.98 3.98 3.97 3.98 3.980 0.0071
5 4.01 4.01 4.00 4.00 3.98 4.000 0.0122
6 3.99 3.99 3.98 3.98 4.00 3.988 0.0084
7 4.00 3.99 3.99 3.98 3.98 3.988 0.0084
8 3.99 3.98 3.99 3.98 3.97 3.982 0.0084
9 3.98 3.98 4.00 4.00 4.01 3.994 0.0134

10 4.00 3.99 4.01 4.00 3.99 3.998 0.0084
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entre si e que a solução tamponante preparada pelo laboratório pode ser 

considerada homogênea. 

A partir dos resultados dos testes de análise de variância foi possível calcular 

a incerteza da homogeneidade (����h) em função dos valores da média quadrática 

(MQ) entre as amostras e dentro de uma mesma amostra. 

Por sua vez, a estabilidade está definida segundo a NBR ISO Guia 30 (apud 

INSTITUTO..., 2009, 2010b). Dessa forma, a estabilidade consiste na capacidade da 

solução de manter determinada propriedade dentro de limites especificados por um 

período de tempo pré-estabelecido, quando estocado em condições especificadas.  

Este processo visa identificar se há uma repetitividade nas medições da 

amostra ao longo do tempo. Portanto, o cálculo da precisão intermediária possibilita 

decidir se a diferença entre replicatas de uma amostra, determinada sob condições 

de repetitividade, é significante. 

Na Tabela 23 estão apresentados os resultados do ensaio de estabilidade da 

solução tamponante preparada pelo laboratório, ensaiado ao longo de 14 dias: a 

média, o desvio padrão (s), a variância (s2) e s / sr, sendo que sr= 0,009141. Na 

Figura 44 estão apresentados os valores de s / sr em função dos dias para os quais 

foram realizadas as medições de pH com o intuito de verificar a manutenção da 

precisão das medições ao longo do tempo. As soluções tamponantes foram 

analisadas ao longo de 14 dias, (p= 14), sendo que para cada dia foram ensaiadas 2 

amostras para um total de 10 replicatas (n= 10), K = 1,58 (AMERICAN SOCIETY..., 

1999). Analisando-se a figura pode-se concluir que a precisão foi mantida ao longo 

do tempo, uma vez que nenhum dos valores de s/sr ultrapassou o valor limite  

(K= 1,58).  

Fonte da variação Soma 
quadrática

Graus de 
liberdade

Média 
quadrática Fcalculado Ftabelado

Entre grupos 0,00036 4 0,00009 0.86354 2,57874
Dentro dos grupos 0,00469 45 0,000104   

Total 0,00505 49    

Tabela 22. Homogeneidade da solução tamponante preparada empregando ANOVA.  
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Tabela 23: Resultados da
tamponante de pH 4,00. sr=

Tempo
(dia)

1
média ± 

3 3.996 0.0
6 3.986 0.0
7 3.988 0.0
8 3.985 0.0
9 3.992 0.0
10 3.991 0.0
14 3,994 0,0

Figura 44: Ensaio 
solução tamponante

Posterior ao est

tamponante preparada 

incerteza da medição. 

As possíveis font

encontram-se apresenta

Com os dados da

para cada fonte, foi 

(Tabela 24). A incerteza

entre a incerteza combin

um nível de confiança de

�������������������� �����������

s medições de pH do estudo de estabilidade 
= 0,009141. 

1ª amostra 2ª a
s s2 s/sr média ± s

011 0.0001 1.203 3.990 0.007
005 0.0000 0.565 3.983 0.008
009 0.0001 1.005 3.994 0.010
007 0.0001 0.774 3.984 0.011
010 0.0001 1.130 3.990 0.008
011 0.0001 1.204 3.990 0.009
011 0.0001 1.176 3,987 0,008

de precisão intermediária. Valores de s/sr o
e pH 4,00 preparada. k = 1,58; p = 14; n = 10. AS

tudo da homogeneidade e da estab

pelo Laboratório procurou-se calcula

tes de incerteza foram, então, levantada

das na Tabela 24.  

a contribuição da estimativa da incertez

possível obter a incerteza padrão

a expandida (����), por sua vez, é expres

nada e o fator de abrangência, conside

e 95 % na temperatura de 25,0 °C. 
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a 25,0 °C da solução 

amostra
s2 s/sr

0.0000 1.203
0.0001 0.565
0.0001 1.005
0.0001 0.774
0.0001 1.130
0.0001 1.204
0.0001 1.176

obtidos para a 
STM E 691-99. 

bilidade da solução 

ar a estimativa da 

as e quantificadas e 

za padrão, calculada 

o combinado (����prc)  

ssa como o produto 

rado igual a 2, para 
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4.6.2 Resultados obtidos na simulação do “ensaio de proficiência” 

          Uma vez preparada e caracterizada a solução tamponante (pH 3,989 ± 0,05) 

preparada pelo laboratório. Distribuiu-se a solução para cada laboratório participante 

(Tabela 25).  

Os resultados dos ensaios obtidos pelos laboratórios participantes para a 

solução tamponante pH 3,989, encontram-se na Tabela 26.  

Laboratórios participantes no EP de medição de pH 
4,00, interna Câmpus

Laboratório Tecnologia e Análise
Laboratório Medidas Físicas I

Laboratório de Moagem
Laboratório Bioengenharia

Laboratório Bioquímica e Microbiologia Aplicada
Laboratório de Físico-química

Laboratório de Estudos em Ciência Ambiental
Laboratório de Preparações de Botânica

Laboratório Biomateriais e Nanotecnologia
Laboratório de Física de Colóides

Laboratório Sucroquímica
Laboratório Bioquímica de Proteínas

Tabela 25. Lista dos 12 laboratórios participantes no EP de 
medição de pH 4,00, interna Câmpus. 

Tabela 24. As incertezas encontradas no EP na medição de solução 
tamponante de pH 4,00.  

Fonte de incerteza Valores

Incerteza de Homogeneidade 0,021

Incerteza de Repetitividade 0,009

Resolução de equipamento 0,006

Incerteza de Material de Referência 1 0,006

Incerteza de Material de Referência 2 0,006

Incerteza na temperatura 0,003

����prc 0,025�������� 0,050
����:incerteza expandida; ����c: incerteza combinada. 
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Na Figura 45 estão representadas as médias dos resultados de medição de 

pH, e os respectivos desvios-padrão. O valor de referência estabelecido para o pH 

foi 3,989 (linha verde tracejada), a incerteza combinada, ����������������= 0,025 foi retirada da 

Tabela 24. Na figura, cada código representa um laboratório participante do 

programa. As linhas: 

•  cinzas definem o intervalo de pH 3,964 - 4,014;           Ref. ± 1��������������������; 
•  azuis definem o intervalo de pH 3,939 - 4,039 ;            Ref. ± 2��������������������; 
•  vermelhas definem o intervalo de pH 3,914 - 4,064 ;    Ref. ± 3��������������������. 

Os resultados apresentados na Figura 45 permitem uma rápida avaliação da 

situação das medições de pH realizadas pelos laboratórios participantes do ensaio 

de proficiência e da importância da realização de comparações como balizamento 

para  a realização de uma autocrítica quanto ao sistema de medição e a busca pela 

melhoria contínua. 

Para avaliar os resultados obtidos no ensaio de proficiência de medição de pH 

utilizou-se o tratamento estatístico do índice z (z-score). Esse parâmetro representa 

uma medida da distância do resultado apresentado por um laboratório específico em 

relação ao valor de referência do ensaio de proficiência e, portanto, serve para 

Tabela 26. Resultados das determinações do pH da solução tamponante preparada pelo 
laboratório: pH 3,989, n= 5 replicatas. T= 25 ºC. Valor fornecido aos participantes do EP. 

Código do 
Laboratório 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Média ± s

2009/1019 3.96 3.94 3.91 3.90 3.91 3.924 0.0251 

2009/1020 4.05 4.03 4.02 4.02 4.02 4.028 0.0130 

2009/1022 4.49 4.51 4.49 4.51 4.51 4.502 0.0110 

2009/1025 4.05 4.00 4.00 4.02 3.99 4.012 0.0239 

2009/1029 3.96 3.95 3.96 3.99 3.97 3.966 0.0152 

2009/1034 3.36 3.32 3.31 3.30 3.30 3.318 0.0249 

2009/1040 4.00 3.96 3.95 3.95 4.02 3.976 0.0321 

2009/1047 3.84 3.84 3.85 3.83 3.84 3.840 0.0071 

2009/1055 3.73 3.77 3.66 3.81 3.73 3.740 0.0557 

2009/1064 4,04 4,04 4,05 4,05 4,05 4,046 0,0050 

2009/1074 3.97 4.00 4.10 4.04 4.04 4.030 0.0490 

2009/1085 3.99 3.95 4.02 4.03 4.03 4.004 0.0344 
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verificar se os resultados da medição apresentados pelos participantes estão em 

conformidade com o valor de referência (pH 3,989 ± 0,05). 

Figura 45. Dispersão das medidas de solução tamponante de pH 4,00 dos 
laboratórios participantes. Linhas cinza: Ref. ± 1ucombinada; linhas azuis: Ref. ± 
2ucombinada; linhas vermelhas: Referência ± 3ucombinada. A linha descontinua, verde: 
valor de referência (pH 3,99).

Na Tabela 27 e Figura 46, estão representados os valores de índice z-score

em função do código empregado para cada laboratório participante.  

A interpretação do índice z é apresentada a seguir:

- Resultado satisfatório, -2 � |z| � 2 

- Resultado questionável, -3 < |z| < -2 ou 2 < |z| < 3 

- Resultado insatisfatório, |z| < -3 ou |z| > 3 
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Dessa forma, foi possível à classificação dos laboratórios participantes em 

conexão com a Figura 45: 1- os códigos 25, 29, 40 e 85, estão contidos no intervalo 

para o índice z, -2 � |z| � 2, apresentando resultados considerados satisfatórios; 2-  
códigos 20 e 74, estão contidos no intervalo -3 < |z| < -2 ou 2 < |z| < 3, 

apresentando resultados questionáveis; 3- os demais códigos estão classificados no 

intervalo para o índice z, |z| < -3 ou |z| > 3, apresentando resultados insatisfatórios 

|z| < -3 ou |z| > 3. 

Figura 46. Gráfico do índice z referente à medição de solução tamponante de 
pH 4,00 de todos os laboratórios. 

Tabela 27. Valores de índice z-score referentes aos resultados dos laboratórios 
participantes. 

Código do 
Laboratório Índice z

Código do 
Laboratório Índice z 

2009/1019 -3,758  2009/1040 -0,744 
2009/1020 2,271  2009/1047 -8,628 
2009/1022 29,749  2009/1055 -14,425 
2009/1025 1,343  2009/1064 3,314 
2009/1029 -1,324  2009/1074 2,386 
2009/1034 -38,889  2009/1085 0,879 
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5. CONCLUSÕES 

Os ensaios realizados para a determinação do pH calibrando / ajustando o 

sistema de medida a partir de padrões pH 7,00 e 4,00 (faixa ácida) e pH 7,00 e 

10,00 (faixa alcalina), totalizando n= 2300 ensaios de pH, para 12 dias, durante 12 

semanas, permitiram concluir que: 

1- Para faixa investigada (3,68 � pH � 10,30), os valores de pH das soluções 

tamponantes preparadas mostraram-se próximos ao pHnominal, apresentando 

diferença inferior á 0,1 unidades de pH; estes valores mostraram-se estáveis ao 

longo das semanas. A única exceção ocorre para a solução tamponante pHnominal

10,014, devido à possível incorporação de CO2. 

2- O método utilizado é exato, como pode ser evidenciado pelas comparações com 

os materiais de referência certificado (MRC); 

3- O método apresentou como maior valor para a precisão por repetitividade:  

s = ±0,05, para sistema de medida ajustado para leitura na faixa ácida e alcalina. 

A precisão foi mantida ao longo dos dias, na troca de equipamentos e de 

analistas. 

4- O método apresenta relação linear E/mV x pH, evidenciado pelo tratamento  

Y-Yo, no entanto, as retas apresentam inclinações diferentes: 

 a) 57,17 + 0,69 á (20,8 ± 1,92) oC, R= 0,99998, com sensibilidade S= 98 %, 

para sistema de medida ajustado para leitura na faixa ácida; e 

 b) 52,7 + 0,69 á (21,5 + 2,5) oC, R= 0,99999, com sensibilidade S= 90 %, para 

sistema de medida ajustado para leitura na faixa alcalina.

Essa diferença de sensibilidade pode estar associada ao tipo de eletrodo e suas 

possibilidades de aplicações, sendo mais efetivo para aplicação em elevadas 

concentrações de H+, no entanto, esta diferença não é comunicada pelo fabricante. 

5- Os resultados experimentais permitiram constatar (conforme esperado) e 

quantificar, para o sistema de medida em estudo, que a obtenção de leituras de 

pH fora da faixa de calibração conduz valores dispares em relação ao esperado, 

tanto na faixa ácida como na alcalina, e tal diferença acentua-se com o 

distanciamento do pH 7,00, utilizado em ambos ajustes, apresentando desvios 

negativos para a faixa de pH ácido (máximo= -0,197 pH, para pH 3,68 + 0,027) e 

para a faixa de pH alcalino (máximo= -0,212 pH, para pH 10,28 + 0,026). 
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Considerando o processo de estimativa da incerteza:

6-  As fontes de incerteza individuais, mais significativas (�����	I�	I�	I�	I�JJ�JJ�JJ�JJ,���������	K�	K�	K�	K�JJ�JJ�JJ�JJ����(ou���������	VJ�	VJ�	VJ�	VJ�JJ�JJ�JJ�JJ),����
�����	FGA�H�	FGA�H�	FGA�H�	FGA�H,���� ������G�LMNH��G�LMNH��G�LMNH��G�LMNH���� e���� �����	
�	
�	
�	
) foram levantadas, estimadas e combinadas para a 

determinação da incerteza combinada.  

7-  Os resultados foram obtidos simulando as condições reais encontradas em um 

laboratório de rotina, onde muitas vezes a rede não é estabilizada, e a 

temperatura não é controlada. Os resultados obtidos foram semelhantes ao 

encontrado em literatura especializada (LEITO, 2002). 

8-  Verificou-se que a incerteza é menor perto da neutralidade, apresentando-se 

maior conforme o aumento ou a diminuição do pH.  

De maneira geral, a incerteza estimada quando o sistema de medida encontra-se 

ajustado para leitura na faixa ácida apresenta-se menor do que quando o mesmo 

encontra-se ajustado para leitura na faixa alcalina. 

Referente à participação em ensaio de proficiência (EP): 
9- No primeiro EP  pH 4,00 a 25 oC, o laboratório obteve bom índice z, no entanto, 

foi obtido indício de que a precisão deveria ser melhorada; 

10- No segundo EP pH 6, 86 à 25 oC, o laboratório apresentou: novamente, bom 

índice z, a precisão foi melhorada consideravelmente e o erro normalizado pode 

ser calculado pelo INMETRO, uma vez que o laboratório forneceu a incerteza. 

Neste segundo EP o laboratório apresentou-se entre os cinco (5) melhores 

participantes do programa. 
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Referente à organização do ensaio de proficiência local: 

11-  A simulação do EP para medição de pH de valor nominal 4,00 foi realizado com 

a participação de 12 laboratórios. Os resultados de cada laboratório dentro da 

unidade foram apresentados indicando uma necessidade de melhoria na 

medição de pH; 

Recomenda-se que os laboratórios que não apresentaram desempenho 

satisfatório analisem criticamente o seu método de medição de pH, tomando 

certos cuidados metrológicos*. 1

                                                
1* Geralmente, uma medição de pH é realizada após a verificação do  

equipamento utilizando soluções tamponantes. Entretanto, para se obter maior 

exatidão, esta medição deve ser realizada considerando certos cuidados 

metrológicos, tais como: calibração do conjunto: potenciômetro + eletrodo, 

calibração do medidor de pH utilizando MRC; monitoramento e garantia do 

controle das condições ambientais do laboratório; avaliação da repetitividade e 

reprodutibilidade (participação em ensaios de proficiência) das medições; 

Realização em temperatura adequada e constante,  com o auxílio de um sensor 

de temperatura calibrado e imerso na solução, e, de preferência um banho 

termostático; e, finalmente, executar o cálculo da estimativa da incerteza das 

medições, considerando as principais fontes de incerteza que influenciam a 

medição (INSTITUTO..., 2009; 2010b). 
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APÊNDICE A - Do

Campus de São José d
Departamento de Químic
Laboratório de Fotoquím
   

SIMULAÇÃO DE ENSA

O laboratório de
Ambientais, Prof. Dr. Fe
com o bacharel Guilher
(IC), estão organizando 
dependências do IBILCE
tem como finalidade ava
IBILCE para o ensaio 
processo de Ensaio de 
laboratórios de empre
considerado proficiente p
melhores laboratórios1). 
Vossas Senhorias para i
de pH, pH 4,00 a 25º C, 
INMETRO e permitir u
buscando o aumento d
nossos laboratórios para
de Proficiência coorde
aderirem a esta atividade
gratuitamente dentro do 
_________ 
1 INSTITUTO NACIONAL D
(INMETRO). PEP – Dimci. 
Rodada – pH 4,00 a 25 ºC, se

Para preenchimento pelos 

NOME:________________

CURSO:_______________

DOCENTE RESPONSÁVE

LABORATORIO:________

e-mail:________________

TELEFONE:____________

Data

�������������������� �����������

ocumento de aceitação do ensaio de pro

   UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULIS
          “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

do Rio Preto
ca e Ciências Ambientais 

mica e Ensaios Gerais

AIO DE PROFICIÊNCIA EM MEDIÇÃO D

e Fotoquímica do Departamento de Q
ernando Luís Fertonani, e Prof. Dr. Iêda
me Campos de Carvalho (PG) e a disc
uma atividade interlaboratorial de mediç

E / Unesp, Campus de São José do Rio 
aliar o desempenho de medidas de pH 
proposto. Recentemente, nosso labora
Proficiência na medida de pH juntame

esas e institutos de pesquisas nac
para esta medida (O laboratório foi class

Desta forma, vimos por meio deste in
integrarem um programa interno de Profi
como uma forma de atuar como multiplic
ma  avaliação prévia de nossa capa
da credibilidade dos nossos resultados
a uma eventual participação em novos pro
nada pelo INIMETRO.  Para aquele
e a solução tamponante será enviada pa
cronograma previsto.

DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUA
Relatório final do ensaio de proficiência em
et. 2009. 27 p. <http://www.inmetro.gov.br/metcie

interessados.                    *Dúvidas

_________________________________

_________________________________

EL:_______________________________

__________________________________

__________________________________ 

_________________________________

 Assinatura 
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  Departamento de Quím
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PROGRAMA DO ENSAI
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e empresas e institutos de pesquisa, na
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PREPARAÇÃO DO ITEM DE ENSAIO 
O Laboratório de Fotoquímica é o responsável pela preparação, envase, 

caracterização e testes de  homogeneidade e estabilidade da solução tamponante 
que será fornecida como item de ensaio (conforme ISO GUIDE 35). 

O material de referência foi obtido através da dissolução gravimétrica do sal 
hidrogenoftalato de potássio (KHC8H4O4), Vetec, em água deionizada (condutividade 
eletrolítica inicial < 1 	S/cm), para uma concentração final de 0,05 mol/L do sal. O 
material de referência foi envasado em frascos de polietileno de alta densidade. 
Cada frasco, contendo aproximadamente 100 mL de solução, foi devidamente 
identificado, contendo no rótulo as seguintes informações: nome do programa, item a 
ser ensaiado e código do item de ensaio. 

ENVIO DO ITEM DE ENSAIO     
Na data estabelecida no cronograma, será enviado para cada laboratório 

participante 1 (uma) frasco com o item de ensaio a ser analisado. A discente é 
responsável pelo envio do item de ensaio aos laboratórios participantes. O envio 
será feito pessoalmente pela discente. No ato do recebimento do item de ensaio, o 
laboratório deverá realizar uma inspeção para verificar a existência de algum 
vazamento ou dano ao frasco que possa invalidar os resultados das medições. 

O resultado da inspeção deve ser assinar o formulário de recebimento do item 
de ensaio que é levado por discente.  

CRONOGRAMA 

Prazo final para inscrição dos participantes 
09/Outubro/2009 

Envio do item de ensaio 19/Outubro/2009 
Recolhe os resultados de ensaio EP 26/Outubro/2009 
Divulgação do Relatório Preliminar 04/Novembro/2009
Prazo final para os laboratórios participantes enviarem 
suas considerações sobre o Relatório Preliminar 

09/Novembro/2009 

Disponibilização do Relatório Final 13/Novembro/2009 

MÉTODOS DE MEDIÇÃO 
Os laboratórios participantes do EP deverão utilizar um de seus métodos de 

medição de pH rotineiros, porém a medição deverá ser obrigatoriamente realizada 
na temperatura de medição de 25 °C. O laboratório d everá realizar obrigatoriamente 
5 (cinco) medições da amostra (5 alíquotas diferentes). Os laboratórios que não 
enviarem os resultados das cinco medições serão excluídos do EP. 

REGISTRO DAS MEDIÇÕES E ENVIO DOS RESULTADOS 
Os laboratórios deverão fazer os registros das medições numa planilha 

denominada “Formulário de registro de resultados”, levado junto com o item de 
ensaio pela discente, no dia 19 de outubro, e será recolhido o Formulário de registro 
de resultado estabelecido pelo cronograma, dia 26 de outubro.

Observações: 
a) Somente serão analisados os resultados recolhidos no formulário de 
registro de resultados e dentro do prazo estabelecido no cronograma. 
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
Para avaliação de desempenho dos laboratórios participantes, seguindo a 

ABNT ISO/IEC Guia 43-1:1999, será utilizado o teste estatístico z-score (z), em que 
a estimativa apropriada da variabilidade (s) será a incerteza padrão combinada do 
valor de referência, determinada pelo Laboratório de Referência.  

RELATÓRIO FINAL 
Será elaborar tanto o Relatório Preliminar quanto o Relatório Final do EP. Na 

data estipulada no cronograma, os laboratórios participantes receberão o Relatório 
Preliminar do ensaio e terão até 09/Novembro/2009 para enviarem suas 
considerações (sugestões, dúvidas, etc.) à coordenação do EP, através do e-mail: 
chiaying7@gmail.com / carvalho.qa@gmail.com. As considerações serão avaliadas, 
quando consideradas pertinentes, serão incorporadas ao Relatório Final.  

Os Relatórios Preliminar e Final conterão informações como:  
• Data de emissão dos resultados;  
• Identificação dos itens de ensaio; 
• Relação dos laboratórios participantes; 
• Procedimentos usados para a análise estatística dos dados; 
• Resultados com os laboratórios identificados apenas por seus códigos. 
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APÊNDICE C - Registro dos resultados da simulação de EP 

ENSAIO DE PROFICIÊNCIA - REGISTRO DOS RESULTADOS  
EM MEDIÇÃO DE pH 4,00 

INSTRUÇÕES: 
1) Por favor, preencher com letra legível os campos dos formulários conforme os 
dados solicitados nas planilhas. 
2) O laboratório deverá realizar cinco medições da amostra (5 alíquotas). Os 
laboratórios que não enviarem os resultados das cinco  medições não serão 
avaliados.
3) Se o ensaio não irá  medir imediatamente, por favor conserva na geladeira; 
quando vai ensaiá-lo, deixa-se na temperatura ambiental pelo menos 30 
minutos antes para medir. 
4) (*) A temperatura deverá ser mantida em 25 oC para permitir a aplicação das 
ferramentas estatísticas. 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE RESULTADOS 
Código de identificação: pH 4,00 a 25°C (*) 

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

 Medidor  Dados do Eletrodo 

Fabricante/modelo:  Fabricante/modelo:  

Resolução:  Tipo:  

Incerteza:  Eletrólito:  

CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
Data da Leitura 
(dd/mm/aa) 

Temperatura 
(°C) Umidade (%) Pressão (Pa) 

    

DADOS DA CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE pH  

Solução tamponante (pH) 
Material de Referência : Fabricante Lote/validade 

Incerteza 
expandida    
(k=2): 

    

    
RESULTADOS DE MEDIÇÃO (OBS:  Apresentar os resultados na temperatura de 
medição de 25 °C) 
         1ª         2ª        3ª        4ª        5ª 

MEDIÇÃO (pH)      

TEMPERATURA (°C)            
Informar se o pHmetro faz a correção da temperatura automaticamente e se estava ativo: 
() sim  () não 
OBS 
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APÊNDICE D: Dados originais. 

A seguir são apresentadas algumas das tabelas contendo os dados originais 

(terceiro (3) dia; quinto (5) dia e sexto (6) dia. 

Tabela D1: pH / E(mV) para terceiro (3) dia. Valores obtidos de pH e potencial (dados brutos). 
O ajuste foi feito para leituras a partir de equipamento ajustado na faixa ÁCIDA. Não há 
presença de valores discrepantes, segundo aplicação do teste de Grubbs. 

pH 
nominal 3,557 4,004 4,01* 4,60 6,863 7,00* 7,415 9,183 10,00* 10,014

1 3,67 
185 

3,96 
168 

3,96 
167 

4,75 
123 

6,82 
3 

7 
-7 

8,92 
-119 

8,92 
-119 

9,72 
-164 

10,07 
-184 

2 3,68 
186 

4,00 
167 

3,95 
168 

4,7 
125 

6,83 
2 

6,97 
-5 

8,95 
-120 

8,95 
-120 

9,73 
-164 

10,06 
-185 

3 3,66 
187 

3,99 
167 

3,98 
167 

4,74 
124 

6,79 
4 

7,01 
-7 

8,94 
-119 

8,94 
-119 

9,7 
-163 

10,02 
-183 

4 3,68 
185 

3,97 
168 

3,98 
168 

4,71 
125 

6,79 
4 

6,95 
-5 

8,97 
-121 

8,97 
-121 

9,7 
-163 

10,00 
-181 

5 3,7 
184 

4,00 
167 

3,95 
169 

4,69 
126 

6,78 
5 

6,94 
-5 

8,96 
-120 

8,96 
-120 

9,7 
-164 

10,03 
-183 

6 3,71 
184 

3,99 
168 

3,99 
167 

4,711
25 

6,83 
2 

6,99 
-7 

8,91 
-118 

8,91 
-118 

9,69 
-163 

10,05 
-185 

7 3,71 
184 

4,03 
166 

3,99 
167 

4,72 
125 

6,85 
1 

6,96 
-5 

8,98 
-121 

8,98 
-121 

9,71 
-164 

10,07 
-185 

8 3,71 
182 

3,98 
168 

4,01 
166 

4,69 
126 

6,79 
4 

6,95 
-5 

8,97 
-121 

8,97 
-121 

9,71 
-165 

10,01 
-183 

9 3,67 
186 

3,96 
168 

3,98 
168 

4,68 
127 

6,79 
3 

6,97 
-6 

8,97 
-121 

8,97 
-121 

9,7  
-165 

10,02 
-183 

10 3,69 
185 

3,96 
168 

4,02 
165 

4,71 
125 

6,83 
2 

6,95-
5 

8,94 
-121 

8,94 
-121 

9,72 
-165 

10,07 
-185 

11 3,7 
184 

4,01 
166 

4,02 
165 

4,69 
126 

6,83 
1 

6,96 
-6 

8,97 
-121 

8,97 
-121 

9,71 
-164 

10,07 
-186 

12 3,71 
183 

3,98 
168 

3,98 
167 

4,75 
123 

6,86 
0 

6,98 
-7 

8,99 
-123 

8,99 
-123 

9,73 
-166 

10,07 
-186 

13 3,68 
184 

4,06 
166 

4,03 
164 

4,75 
123 

6,83 
2 

6,98 
-7 

8,95 
-119 

8,95 
-119 

9,74 
-166 

10,06 
-185 

14 3,69 
184 

4,04 
166 

4,05 
164 

4,75 
123 

6,84 
0 

7 
-8 

8,99 
-122 

8,99 
-122 

9,74 
-166 

10,07 
-186 

15 3,68 
185 

4,05 
165 

4,01 
166 

4,76 
122 

6,88 
0 

6,98 
-6 

8,99 
-122 

8,99 
-122 

9,75 
-167 

10,03 
-184 

16 3,69 
183 

4,05 
165 

3,96 
168 

4,76 
122 

6,88 
0 

6,96 
-5 

9 
-123 

9 
-123 

9,75 
-166 

10,03 
-184 

17 3,74 
183 

4,06 
164 

4,07 
164 

4,75 
124 

6,87 
0 

7,01 
-7 

9,01 
-123 

9,01 
-123 

9,75 
-166 

10,04 
-184 

18 3,74 
183 

4,06 
164 

4,07 
164 

4,76 
122 

6,87 
0 

7 
-7 

8,97 
-121 

8,97 
-121 

9,73 
-165 

10,07 
-186 

19 3,75 
182 

4,07 
163 

4,07 
164 

4,77 
121 

6,88 
1 

7,02 
-7 

8,98 
-122 

8,98 
-122 

9,76 
-166 

10,01 
-183 

20 3,75 
182 

4,05 
164 

4,07 
164 

4,77 
121 

6,88 
0 

6,99 
-7 

9,02 
-121 

9,02 
-121 

9,76 
-166 

10,07 
-185 

* STC: solução tamponante comercial. 
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Tabela D2: pH / E(mV) para quinto (5) dia. Valores obtidos de pH e potencial (dados brutos). O 
ajuste foi feito para leituras a partir de equipamento ajustado na faixa ÁCIDA. Os valores 
discrepantes detectados segundo teste de Grubbs estão destacados na tabela. Os pontos 
destacados na tabela referentes ao conjunto de valores pHnominal 3,557; 4,60; e 7,00* 
apresentaram: G(calculado): 3,20; 2,74 e 2,90 respectivamente. G(crítico) = 2,71. Estes valores 
foram eliminados e uma nova aplicação do teste, não evidenciou a presença de outliers. 

pH 
nominal 3,557 4,004 4,01* 4,60 6,863 7,00* 7,415 9,183 10,00* 10,014

1 3,73 
168

3,96
156 

3,96
157 

4,65
117 

6,81
-5 

6,95
-11 

7,33
-34 

8,94
-124 

9,65
-165  

10,04
-188 

2 3,68 
172 

3,97
155 

3,94
159 

4,73
113 

6,83
-6 

6,96
-10 

7,30
-32 

8,91
-122 

9,65
-166  

10,16
-194 

3 3,71 
71 

3,92
159 

3,91
159 

4,66
118 

6,76
-2 

6,91
-9 

7,29
-32 

8,87
-123 

9,73
-170  

10,15
-193 

4 3,65 
174 

3,97
155 

3,93
157 

4,67
116 

6,83
-6 

6,93
-11 

7,31
-34 

8,88
-121 

9,72
-169  

10,10
-190 

5 3,64 
174 

3,98
161 

3,90
160 

4,68
115 

6,80
-5 

6,94
-11 

7,28
-31 

8,85
-119 

9,71
-169  

10,07
-189 

6 3,64 
175 

3,86
162 

3,94
158 

4,62
119 

6,82
-5 

6,87
-9 

7,34
-34 

8,89
-120 

9,64
-164  

10,09
-191 

7 3,63 
174 

3,85
162 

3,95
157 

4,62
119 

6,76
-2 

6,95
-11 

7,28
-30 

8,84
-118 

9,64
-163  

10,15
-193 

8 3,61 
175 

3,93
158 

3,9 
160 

4,60
120 

6,72
-1 

6,93
-10 

7,25
-29 

8,89
-121 

9,65
-164  

10,18
-195 

9 3,61 
176 

3,91
158 

3,9 
160 

4,64
117 

6,84
-7 

6,97
-14

7,31
-33 

8,85
-118 

9,64
-163  

10,06
-189 

10 3,64 
174 

3,85
162 

3,92
160 

4,61
120 

6,73
-1 

6,92
-11 

7,28
-32 

8,90
-121 

9,68
-166  

10,10
-191 

11 3,62 
175 

3,88
160 

3,94
157 

4,60
120 

6,73
-1 

6,90
-10 

7,27
-31 

8,84
-118 

9,64
-163  

10,16
-194 

12 3,62 
176 

3,88
162 

3,90
160 

4,60
121 

6,73
0 

6,91
-11 

7,25
-29 

8,84
-118 

9,67
-166  

10,10
-191 

13 3,65 
173 

3,86
162 

3,90
160 

4,63
117 

6,72
-1 

6,89
-10 

7,32
-34 

8,88
-120 

9,63
-162  

10,07
-188 

14 3,6 
176 

3,87
161 

3,88
161 

4,61
119 

6,70
1 

6,92
-10 

7,28
-33 

8,80
-119 

9,61
-162  

10,13
-193 

15 3,59 
177 

3,84
163 

3,90
159 

4,60
121 

6,76
-2 

6,89
-9 

7,33
-34 

8,90
-121 

9,71
-168  

10,06
-189 

16 3,58 
177 

3,85
162 

3,88
161 

4,58
122 

6,74
-1 

6,89
-9 

7,25
-30 

8,84
-118 

9,61
-162  

10,05
-188 

17 3,58 
177 

3,84
163 

3,89
161 

4,58
122 

6,74
-1 

6,90
-10 

7,25
-31 

8,90
-121 

9,67
-167  

10,08
-189 

18 3,59 
176 

3,84
163 

3,93
157 

4,59
120 

6,73
0 

6,92
-10 

7,32
-33 

8,84
-120 

9,65
-165  

10,07
-190 

19 3,59 
177 

3,83
163 

3,88
161 

4,58
122 

6,72
0 

6,89
-9 

7,31
-33 

8,86
-119 

9,65
-163  

10,14
-193 

20 3,58 
177 

3,83
163 

3,94
157 

4,59
122 

6,72
0 

6,92
-9 

7,27
-31 

8,80
-118 

9,61
-163  

10,14
-193 

* STC: solução tamponante comercial.
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Tabela D3: pH / E(mV) para sexto (6) dia. Valores obtidos de pH e potencial (dados brutos). O 
ajuste foi feito para leituras a partir de equipamento ajustado na faixa ALCALINA. Os valores 
discrepantes detectados segundo teste de Grubbs estão destacados na tabela. Os pontos 
destacados na tabela referentes ao conjunto de valores pHnominal 4,004, 10,00* e 10,014 
apresentaram: G(calculado): 2,72; 2,95 e 2,87 respectivamente. G(crítico) = 2,71. Estes valores 
foram eliminados e uma nova aplicação do teste, não evidenciou a presença de outliers. 

pH 
nominal 3,557 4,004 4,01* 4,60 6,863 7,00* 7,415 9,183 10,00* 10,014

1 3,32
173 

3,65
157 

3,61
157 

4,44
115 

6,80
-11 

6,94
-5 

7,30
-30 

8,94
-114 

9,94
-163 

10,44
-191 

2 3,30
173 

3,66
156 

3,63
157 

4,40
118 

6,74
-1 

6,98
-14 

7,40
-35 

9,04
-120 

9,99
-169 

10,51
-193 

3 3,33
174 

3,58
159 

3,71
154 

4,43
116 

6,81
-5 

7,01
-16 

7,36
-33 

9,08
-120 

10,02
-171

10,43
-190 

4 3,30
173 

3,62
158 

3,68
156 

4,41
117 

6,82
-5 

6,99
-14 

7,32
-31 

9,06
-117 

9,98
-170 

10,40
4-

191 

5 3,34
175 

3,69
155 

3,73
153 

4,45
115 

6,75
-3 

6,94
-11 

7,30
-31 

8,94
-123 

9,96
-170 

10,40
-191 

6 3,35
175 

3,71
156 

3,72
153 

4,47
114 

6,74
-3 

6,96
-13 

7,33
-32 

8,91
-122 

9,94
-163 

10,43
-190 

7 3,35
175 

3,70
156 

3,74
152 

4,50
114 

6,76
-4 

6,95
-13 

7,37
-34 

8,94
-122 

9,95
-170 

10,42
-191 

8 3,32
173 

3,70
156 

3,69
156 

4,50
114 

6,75
-2 

6,94
-12 

7,32
-32 

8,95
-115 

9,96
-164 

10,42
-192 

9 3,32
174 

3,73
156 

3,72
153 

4,48
115 

6,73
-3 

6,95
-12 

7,36
-33 

8,94
-122 

9,96
-163 

10,39
-190 

10 3,31
174 

3,71
155 

3,70
154 

4,49
114 

6,74
-3 

6,96
-13 

7,35
-32 

8,97
-120 

9,97
-164 

10,4-
191 

11 3,29
172 

3,70
156 

3,68
156 

4,45
117 

6,79
-5 

6,94
-12 

7,32
-32 

8,95
-115 

9,95
-165 

10,37
-189 

12 3,29
172 

3,68
156 

3,67
154 

4,44
115 

6,75
-3 

6,96
-13 

7,32
-31 

8,97
-120 

9,98
-165 

10,37
-189 

13 3,32
173 

3,70
156 

3,73
152 

4,45
116 

6,78
-5 

6,97
-14 

7,35
-33 

8,98
-119 

9,97
-164 

10,35
-188 

14 3,30
173 

3,73
155 

3,70
154 

4,46
114 

6,73
-3 

6,95
-13 

7,34
-32 

8,95
-115 

9,96
-163 

10,35
-188 

15 3,31
173 

3,70
156 

3,72
153 

4,47
114 

6,74
-2 

6,96
-13 

7,32
-32 

8,95
-115 

9,95
-164 

10,36
-188 

16 3,29
172 

3,68
157 

3,74
152 

4,47
115 

6,74
-3 

6,95
-14 

7,33
-31 

8,91
-121 

9,94
-163 

10,36
-189 

17 3,29
172 

3,67
157 

3,74
152 

4,46
114 

6,76
-4 

6,95
-13 

7,34
-32 

8,93
-118 

9,94
-163 

10,35
-188 

18 3,31
73 

3,67
157 

3,75
152 

4,44
115 

6,74
-2 

6,94
-13 

7,32
-32 

8,91
-120 

9,96
-165 

10,36
-188 

19 3,30
172 

3,68
156 

3,74
152 

4,45
115 

6,76
-4 

6,94
-13 

7,34
-33 

8,92
-119 

9,96
-165 

10,35
-188 

20 3,31
173 

3,68
156 

3,74
153 

4,45
115 

6,75
-3 

6,95
-14 

7,33
-33 

8,91
-120 

9,95
-164 

10,36
-189 

* STC: solução tamponante comercial.
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O A: Certificado de participação EP pH 4

146 
������������������������������������

,00
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O B: Certificado de participação EP pH 6
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,86
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GLOSSÁRIO 

Sistema de Medição: Conjunto de um ou mais instrumentos de medição e 
freqüentemente outros dispositivos, compreendendo, se necessário, reagentes e insumos, 
montado e adaptado para fornecer informações destinadas à obtenção dos valores medidos, 
dentro de intervalos especificados para grandezas de tipos especificados1.2

Instrumentos de medição: Dispositivo utilizado para realizar medições, individualmente ou 
associado a um ou mais dispositivos suplementares1. 

Calibração: Operação que estabelece, numa primeira etapa e sob condições especificadas, 
uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões e as 
indicações correspondentes com as incertezas associadas; numa segunda etapa, utiliza 
esta informação para estabelecer uma relação visando à obtenção de um resultado de 
medição a partir de uma indicação1.  

Ajuste: Conjunto de operações efetuadas em um sistema de medição, de modo que ele 
forneça indicações prescritas correspondentes a determinados valores de uma grandeza a 
ser medida1. No caso do pHmetro não é feita apenas a calibração, o sistema de medição
é ajustado para fornecer o pHnominal da solução utilizada como referência. 

Competência Atestada: Credenciamento, junto ao INMETRO, para calibração, e/ou para 
realização de ensaios. 

Validação: processo de determinação dos parâmetros de performance do método, 
buscando-se verificar a qualidade do método para determinado propósito. 

Parâmetros de Performance do Método: Propriedades do método que determinam sua 
qualidade: exatidão, representatividade, precisão, sensibilidade, seletividade, tempo de 
análise, custo e fator humano (segurança e conforto)2. 

Rastreabilidade: Propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser 
relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de 
calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição1. 

Incerteza: Parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um 
mensurando, com base nas informações utilizadas1. 

Material de Referência certificado: Material de referência acompanhado de uma 
documentação emitida por um organismo com autoridade, a qual fornece um ou mais 
valores de propriedades especificadas com as incertezas e as rastreabilidades
associadas, utilizando procedimentos válidos1. 

Eficácia: Fazer o que deve ser feito. Grau de concordância com que as expectativas dos 
clientes são atingidas. 

Eficiência: Fazer as coisas do jeito certo. Grau de aproveitamento dos recursos utilizados 
para produzir bens e serviços aos clientes. 

                                                
1BUREAU INTERNACIONAL DE PESOS E MEDIDAS. Vocabulário internacional de termos fundamentais e 
gerais de metrologia. Rio de Janeiro: INMETRO, 2009. 92 p. Título original: International Vocabulary of 
Metrology – Basic and general concepts and associated terms.
2VALCÁRCEL, M. Principles of analytical chemistry: a textbook. Berlin: Springer, 2000. 371 p. 
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