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Introdução 

 

 
• Etanol 

• pH de etanol (pHe) 

• Normas ABNT 10 891:2018 e 
ASTM D 6423:2008 

 



Eletrodos modificados e MRC 

• Foram utilizados os 
eletrodos convencionais 
(KClsat./H2O) e modificados 
com (LiClsat./EtOH). 

• Soluções com nmol de [H+] 
conhecida. 

• UnipHied. 

• Calibração com materiais 
de referências certificados 
aquosos. 

 



Objetivo 

• Preparação de um material de referência, solução 
tamponante a base de HAc /LiAc em etanol 



Materiais e método 

Materiais 
• Etanol anidro  
• Material de referência LiAc/Hac em etanol 

Reagentes 
• Ácido Acético Merck d=1,01 g cm -3/ 
• Carbonato de lítio Merck 99,7% 

Método 
• As soluções preparadas foram subdivididas em volumes 

iguais, denominadas de S1 a S5, e foram mantidas sob 
agitação constante e refrigeradas.  

•  Os valores de pH e pHe foram obtidos semanalmente, para  
n= 5 replicatas  



• Experimental  



Procedimento experimental 

Preparo das 
soluções LiAc/HAc 
em etanol 0,1 M e 

0,01 M 

Preparo das 
soluções LiAc/HAc 

em água 0,1 M 
 

Medição de pH, utilizando 
os eletrodos:  

(KClsat./H2O)(LiClsat./EtOH), 
toda semana 

Tratamento de 
dados 

Medição de pH, utilizando 
os eletrodos:  

(KClsat./H2O) (LiClsat./EtOH),  
toda semana 

 



Tratamento das medidas 

Tratamento de 
dados 

Incerteza 
(Botton-up) Homogeneidade 

(Anova-one way) 

Estabilidade 
(ATM E 691-99) 

Interlaboratorial 
(Em preparação) 



• Resultados e discussão   



Tab. 1. Medidas de pH/pHe das soluções tamponantes de HAc/LiAc  
           EtOH 0,1 preparadas (duplicatas); KClsat./H2O. Inserido: valores de   
           d, dmédio, sd. 



Tab. 2. Avaliação da igualdade  
estatística das soluções tamponantes  
apresentadas na Tab. 1 (KClsat./H2O) 

Fig. 1. Médias (xmédio) das medidas de pH/pHe das soluções tamponantes de HAc/LiAc e 
               respectivos valores de precisão (±s; n=5); KClsat./H2O. a) EtOH Solução 1 0,1;  
               b) EtOH Solução 2 0,01;  c) H2O Solução 2 0,1M 

a) 

b) 

c) 

médio 



• Avaliação da Estabilidade  



Fig. 2. Valores de k= s/sr das medidas de pH/pHe obtidos para as soluções tamponantes de 
HAc/LiAc, utilizando o eletrodo KClsat./H2O, estudadas como função dos dias de medição. 
Valor limite: K= 1,88, p=24; n=5; 95% (ASTM E 691-99) sr= [∑1

n(s2)/p]1/2 

K= 1,88, p=24; n=5; 95% 
s/sr 

Avaliação da Estabilidade  



      Fig. 3. Valores de k= s/sr das medidas de pH/pHe obtidos para as soluções 
tamponantes de HAc/LiAc, utilizando o eletrodo LiClsat./EtOH, estudadas como 
função dos dias de medição. Valor limite: K=1,79 p=8 n=5; 95%        (ASTM E 691-99) 

 
EtOH 0,1 M 

EtOH 0,01 M 

Água 0,1 M 

sr= [∑1
n(s2)/p]1/2 

Avaliação da estabilidade 

s/sr 

K=1,79 p=8 n=5; 95% 



• Avaliação da Homogeneidade 



      Tab. 3. Resultados  do estudo de homogeneidade das soluções tamponantes HAc/LiAc  
              empregando o teste  “ANOVA-one way”  para  todas as soluções; KClsat./H2O 

 

uH=[(MQentre + MQdentro)/gltotal ]
1/2 

Avaliação da homogeneidade 



• Avaliação da Incerteza 



Diagrama de Ishikawa 

ucomb.pHe/pH 

uMRC1 

uMRC2 

uinterpol 

uH 

usr 

uequip 

Incerteza  estabilidade 

Incerteza  homogeneidade 



Tab 4. Avaliação da incerteza: valores das medidas (xmédio±U) de pH/pHe, das soluções       
             tamponantes HAc/LiAc (KClsat./H2O) principais fontes de incerteza (u);  
             os valores de tcalc., tcrít.    

tcalc=[(x-).(n/(±sU)1/2] 
 

           = valor nominal de pHe= 4,437 

 

Avaliação da incerteza 

(k= 2; 95 %) 



Fig. 4. Comparação das 
incertezas individuais e 
combinadas, obtidas para 
as soluções tamponantes 
de HAc/LiAc (NBR 10891)   
 

Eletrodo convencional  
    KClsat./H2O 

Eletrodo modificado  
LiClsat./EtOH 

1 

2 

3 

4 

5 



Tab. 5. Comparação dos valores xmédia±U, individuais, com o valor nominal, pHnom= 4,44 das 
                soluções tamponantes (HAc/LiAc), usando os eletrodos KClsat./H2O e LiClsat./EtOH 

Nominal 

Fig. 5. Representação de xmédia ±U, obtidas com os eletrodos KClsat./H2O e LiClsat./EtOH; intervalo 
             para aceitação dos valores (arbitrário) de 5% 



Conclusão 
 

• As soluções tamponantes são estáveis e homogêneas ao longo do tempo 
estudado.  
 

• Os valores de pHe e pH obtidos pelo eletrodo convencional (KCl/H2Osat.) são 
estatisticamente iguais, com exceção da solução EtOH 0,1 S1. 
 

• Os valores de pHe obtidos para as duplicatas (S1 e S2) das soluções etanólicas 
de concentração 0,1 e 0,01 M são estatisticamente iguais, quando 
comparadas entre os eletrodos (KCl/H2Osat. e LiClsat./EtOH), exceto a solução 
EtOH 0,01 S2. 
 

• Desempenho dos eletrodos: eletrodo convencional (KCl/H2Osat.), num primeiro 
momento, apresenta-se como o mais indicado para as medições. 
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