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Why pH MattersIntrodução

Para ter sucesso na fabricação de alimentos de alta qualidade, a 
análise deve ser a principal estratégia. A análise quantitativa 
precisa ser uma das forças por trás da tomada de decisões para 
formulações de alimentos, controle de qualidade e segurança 
de alimentos.

Testes analíticos podem ser facilmente integrados ao processo 
de produção de alimentos. Os responsáveis pela qualidade e 
segurança dos alimentos usam uma variedade de técnicas analí-
ticas para criar alimentos estáveis, seguros e, acima de tudo, 
com excelente sabor.

A análise dos dados é útil apenas se os dados representarem a 
condição real do alimento. A qualidade dos dados analíticos 
depende de amostragem adequada, seleção de método apro-
priado e técnicas de medição e�cazes.

Este eBook discutirá como utilizar o teste de pH para garantir a 
qualidade e a segurança dos alimentos. Saiba como o pH afeta a 
qualidade dos alimentos, bem como as ferramentas necessárias 
e os procedimentos de medição sugeridos, destacados para 
amostras de alimentos líquidos, semissólidos e sólidos.
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O que é pH?

Como o pH afeta a qualidade do alimento?

iogurte, vinagre e molho de soja. O pH ideal para a fermentação é de 4.5 a 6.0.
O pH afeta as bactérias utilizadas na produção de alimentos como queijo,

Ácidos orgânicos, como ácido cítrico, podem dar um sabor azedo aos alimentos

A textura é particulamente suscetível à mudanças de pH. O pH baixo resultará 
em um queijo sem forma, o pH alto fará com que o queijo esfarele.

O pH possui um papel importante na formação de turbidez e contribui para a
pigmentação. As antocianinas, os pigmentos vermelhos encontrados em
frutas vermelhas, se tornam azuis, verdes ou amarelas em condições alcalinas.

O pH evita a deterioração inibindo o crescimento bacteriano. Bactérias, como 
E. coli,  requerem pH superior a 4.6 para se desenvolverem; qualquer valor
menor inibirá o crescimento.

Por que o pH é importante?

Em termos técnicos, pH é a atividade dos íons de hidrogênio em uma 
solução. 

A equação é normalmente representada como: pH = -log [H+].

Aescala de pH vai de 0 a 14, as soluções com pH menor do que 7 são 
ácidas, já as soluções com pH maior do que 7 são básicas. Soluções com 
pH 7 são soluções neutras (não são nem ácidas, nem básicas).

Neutro pH AlcalinopH Ácido

Ácido
Clorídrico

(HCL)

Suco
Gástrico

Ácido de
bateria

Vinagre
Limão

Suco de
Laranja/

Queijo
Tomate

Café
Batata
Leite

Água Pura
Sangue

Saliva

Água 
do Mar

Ovos

Bicarbonato
Creme 
Dental

Leite de
Magnésia

Amônia
Cálcio Puro Alvejante Limpador 

de RaloAntiácidos
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Por que o pH é importante?

Regulamentações

No Brasil, A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é a 
responsável por regulamentar o controle sanitário de produtos e servi-
ços (nacionais ou importados) tais como medicamentos, alimentos, 
cosméticos, saneantes, derivados do tabaco, produtos médicos, 
sangue, hemoderivados e serviços de saúde.

A classi�cação dos alimentos, com base no pH, pode ser encontrada na 
Consulta Pública nº 89, de 6 de novembro de 2001 e na Consulta Públi-
ca nº 542, de 17 de julho de 2018, por exemplo. Assim, os alimentos são 
classi�cados como:

Alimentos com baixa acidez quando o pH é maior do que 4.5. Para 
ajustar o pH desses alimentos, podem ser adicionados ácidos ou outros 
alimentos ácidos para diminuir o pH para 4.5 ou menos. Depois desse 
processo, os alimentos são chamados de acidi�cados.

Alimentos ácidos ou acidi�cados devem ter pH menor ou igual a 
4.5.

A acidi�cação reduz o risco de contaminação por bactérias como
C. botulinum.

Mesmo que um alimento com baixa acidez possa ser acidi�cado, ainda 
pode ser necessário alto calor e pressão para esterilizar adequadamen-
te o produto.
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Por que o pH é importante?

Regulamentações

Um alimento com baixa acidez e pH ajustado é chamado de Alimento 
Acidi�cado.

Os alimentos com baixa acidez devem:
 • Ter uma atividade de água maior do que 0,85
 • Ser submetidos a tratamento térmico de esterilização para a 
    conservação

Testes e registros frequentes de resultados devem ser realizados e 
mantidos. A fabricação deve estar de acordo com um método progra-
mado e os alimentos acidi�cados devem ser processados termicamen-
te para destruir as bactérias.

Para a metodologia para medições de pH:
 • Use tampões preparados comercialmente.
 • Medidor de pH com precisão de aproximadamente + 0.1   
     unidade de pH.
 • O pH das amostras  deve ser determinado na temperatura 
    ambiente (25 ºC)

Preparação de amostras:
 - Inserção direta em amostras líquidas.
 - Sólidos e semissólidos devem ser processados como uma pasta 
    de consistência uniforme (método slurry).
 - As camadas de óleo podem ser descartadas para reduzir o 
   entupimento.
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1. Medidor de pH

2. Eletrodo de pH

 
 

Nota da Hanna

Why pH MattersO que é necessário?

O medidor de pH deve ter no mínimo 2 
pontos de calibração, compensação 
automática de temperatura, resolução 
de 0.01 pH e uma escala de mV.

Diagnóstico do eletrodo, CAL Check, GLP 
- boas práticas laboratoriais, capacidade 
de armazenamento de dados e uma 
porta USB para a transferência de dados, 
também são funções importantes em 
um medidor de pH.

O eletrodo de pH deve ser combinado (tanto o eletrodo de vidro 
quanto o de referência estão presentes em um único corpo).

Também é importante que o eletrodo seja de aplicação especí�ca, 
para a medições diretas de produtos alimentícios, com um sensor 
interno de temperatura para a compensação automática de variações 
de temperatura.

A função CAL CheckTM alerta o usuário sobre problemas que possam ocorrer durante a 
calibração do eletrodo de pH. Os indicadores incluem “Eletrodo Sujo/Quebrado”, 
“Bu�er contaminado”, assim como a condição geral da sonda.

Os dados GLP incluem a data, hora, bu�ers/padrões utilizados para a calibração e as 
características de slope/o�set. Esta função e a capacidade de armazenamento de 
dados são úteis na manutenção de bons registros das análises, como exigido pelo 
orgão regulamentador.

HI2002
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Semissólidos
FC230B | Eletrodo de pH para Carne e Produtos Semicongelados

Carnes
FC2323 | Eletrodo de pH para Carne e Produtos Semicongelados  
+ FC099  Lâmina de Aço Inoxidável de 35 mm

Queijo
FC240B | Eletrodo de pH com corpo de Aço Inoxidável  

Suco/Vinho 
HI10483 | Eletrodo de Referência para Amostras com Sólidos Suspensos

FC1013 | Eletrodo de pH Ampli�cado com corpo de PVDF

Why pH MattersO que é necessário?

Leite
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3. Soluções de Calibração

Why pH MattersO que é necessário?

Nota da Hanna

Os bu�ers de calibração utilizados devem suportar (veja a nota abaixo) 
o valor de pH esperado da amostra. Geralmente, os bu�ers de pH 4.01 
e 7.01 suportam a maioria das amostras alimentícias.

 — Sempre utilize bu�ers novos e frescos na calibração.
     Mudanças no pH do bu�er podem resultar em leituras   
     incorretas.

 — Depois de abertos, os bu�ers devem ser utilizados   
     em até 6 meses.

É importante escolher bu�ers de calibração que suportem o valor de pH esperado. 
Por exemplo, se o valor esperado é de 4.2 pH, então deve-se calibrar o instrumento 
com pH 4.01 e pH 7.01.

Se o valor esperado for de 3.2 pH, o ideal seria utilizar um medidor de pH que permita 
bu�ers personalizados. Há vários outros bu�ers disponíveis além do de pH 4.01, 
7.01 e 10.01.

A Hanna Instruments oferece bu�ers que vão de pH 1.00 a pH 13.00.
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Why pH MattersO que é necessário?

Nota da Hanna 

4. Soluções de Limpeza

 —  A contaminação da superfície do sensor de vidro e a   
      contaminação das junções são as duas razões mais   
      comuns para o desempenho ruim do eletrodo.

 —  Em alimentos, isso é comum porque a gordura e os resíduos  
      de proteína podem facilmente revestir o eletrodo e entupir  
      a junção.

  — Soluções de limpeza de aplicação especí�cas são formuladas  
      para limpar o eletrodo de pH baseadas na composição da  
      amostra. Por exemplo, a HI7073 é uma solução de limpeza  
      enzimática para proteínas. 

A Hanna possui soluções de limpeza de aplicação especí�ca, 
incluindo para limpeza geral, de proteínas, inorgânicos e para óleo 
e gordura.

Manusear diretamente a ponta de vidro do eletrodo ou limpá-lo com um pano/papel 
pode causar danos ao sensor, resultando em medições incorretas.
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Why pH MattersO que é necessário?

Nota da Hanna 

5. Soluções de Armazenamento

 — Um bulbo de pH seco pode contribuir para o mau    
     funcionamento do eletrodo. Os valores de leitura do   
     eletrodo seco será diferente do valor de leitura do   
     eletrodo hidratado.

 — Todo eletrodo de pH feito de vidro formará uma camada   
     hidratada no vidro. Levará de 3 a 4 horas para a camada   
     de hidratação se formar completamente.

 — A solução de armazenamento foi especi�camente   
     desenvolvida para manter o bulbo de vidro do eletrodo   
     hidratado. Estas soluções também são formuladas para evitar  
     o crescimento orgânico na superfície do bulbo do eletrodo.

Nunca utilize água deionizada para armazenar o eletrodo, pois causará um efeito 
osmótico e de difusão na célula de referência. A solução salina concentrada encon-
trada na célula de referência será alterada. Se for alterada demais, o eletrodo preci-
sará ser recarregado. Para um eletrodo com preenchimento de gel, a sonda terá que 
ser substituída.
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Tampa de preenchimento 
de referência

Nível
Ideal de

Eletrólitos
1/2”

até o nível adequado a
partir deste ponto

Recarregue o eletrodo

Why pH MattersO que é necessário?

Nota da Hanna 

6. Soluções de Preenchimento

A solução de preenchimento de um eletrodo de pH difunde-se lenta-
mente do interior do eletrodo, perdendo de 15 a 45 μL/hora (0.33 a 
1 gota/hora). A solução de preenchimento deve ser mantida no nível 
adequado.

Os eletrodos de pH recarregáveis estão disponíveis em opções de junção única ou 
junção dupla. Os eletrodos de pH de junção única usam uma solução de 3.5M KCl e os 
eletrodos de pH de junção dupla usam solução de 3.5M KCl sem AgCl.
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Itens adicionais para uma boa con�guração de teste:

Why pH MattersO que é necessário?

HI70036P

HI76405

HI181-1

Agitador magnético: um agitador deve ter controle 
variável de velocidade para a mistura adequada da amos-
tra. A mistura garantirá uma resposta mais rápida do 
eletrodo, maior estabilidade e medições mais precisas.

Suporte de eletrodo: Um suporte judará a manter o 
eletrodo na posição correta durante a medição e também 
ajudará a evitar dano ao bulbo de vidro mantendo-o em 
uma posição segura.

Material de Laboratório: Béquers de 100 mL para as 
amostras, béquers de 500 mL para resíduos, e um frasco 
de lavagem de laboratório com água deionizada ou 
destilada.
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Why pH MattersO que é necessário?

O medidor de pH ideal facilita as medições

HI98190

Flexibilidade: um medidor portátil oferece a praticidade do uso em 
campo com o mesmo desempenho de um medidor de bancada.

Fácil de usar: os recursos de gerenciamento e transferência de dados 
via USB facilitam as medições, con�gurações, calibrações e registros.

Manutenção simples: os medidores avançados de pH possuem 
recursos de diagnóstico para informar sobre problemas durante o pro-
cedimento de calibração. As mensagens de diagnóstico informam a 
condição geral da sonda, se a sonda deve ser limpa ou se o bu�er de 
calibração está contaminado.
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HI99161 HI98190 HI2002 HI5222

Tipo
Portátil e à Prova d’Água
Perfeito para: Uso em Campo

Tipo
Portátil e à Prova d’Água
Perfeito para: Uso em Campo

Tipo
Portátil/Bancada
Perfeito para: 
Uso em Campo/Laboratório

Tipo
Bancada
Perfeito para: Laboratório

Informações Gerais

Conectividade
N/D

Armazenamento
Não

Conectividade
Porta USB

Armazenamento
200 amostras

Conectividade
2 portas USB para PC e 
armazenamento
Armazenamento
1.000 amostras 

Conectividade
Porta USB

Armazenamento
50.000 registros
 

Dados

ATC
Sim

Cal Check 
Não

GLP 
Não

Ponto(s) de Calibração
Um ou dois pontos Até cinco pontos Até cinco pontos Até cinco pontos

ATC
Sim

Cal Check 
Sim

GLP 
Sim

Ponto(s) de Calibração

ATC
Sim

Cal Check 
Sim

GLP 
Sim

Ponto(s) de Calibração

ATC
Sim

Cal Check 
Sim

GLP 
Sim

Ponto(s) de Calibração

Recursos Especiais

ATC - Compensação Automática de Temperatura
Cal Check - Alertas sobre possíveis problemas durante a calibração do eletrodo de pH (recurso exclusivo Hanna Instruments)
GLP - (Boas Práticas Laboratoriais)  Garante a consistência e a con�ança dos testes.
Pontos de Calibração -  Quanto mais pontos forem calibrados, mais precisas serão as leituras.

Why pH MattersO que é necessário?
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1. Calibração

Antes da Medição

O procedimento a seguir é baseado na utilização de dois béquers para 
cada bu�er de calibração.

a. Prepare o eletrodo

 • Retire a tampa de proteção/armazenamento do eletrodo.

 • Se o bulbo de pH estiver desidratado, coloque em solução  
     de armazenamento por no mínimo 3 ou 4 horas.

 • Se o eletrodo de pH for recarregável, retire a tampa do   
     buraco de preenchimento.

b. Prepare os bu�ers de calibração

 • Encha dois béquers com solução bu�er de pH 7.01 o   
     su�ciente para cobrir a junção do eletrodo     
      (aproximadamente 75 mL de um béquer de 100 mL).
     Um dos béquers será usado para lavar o eletrodo de pH   
     e o outro para a realização da calibração.

 • Repita o procedimento com outros bu�ers de pH    
     (ex.: pH 4.01) que forem utilizados.
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c. Faça uma calibração de dois pontos

Antes da Medição

 

Nota da Hanna 

• Lave o eletrodo com água deionizada.

• Lave o eletrodo no béquer de enxágue de pH 7.01.

• Coloque o eletrodo no béquer de calibração de pH 7.01 e mexa.

• Espere a estabilização da leitura e con�rme a calibração.

• Repita este procedimento para o segundo ponto com o bu�er  
    de pH 4.01.

Os parâmetros de calibração que devem ser monitorados incluem a slope e o o�set. 
Quando a sonda de pH é colocada em uma solução, uma tensão é gerada. O o�set de 
uma sonda é a leitura em mV do bu�er de pH 7. A slope da sonda é baseada na diferen-
ça de mV entre as duas soluções bu�er. Uma sonda sempre deve ter uma slope de no 
mínimo 85%, o ideal é 90%. Qualquer sonda com um o�set fora de +/- 30 mV deve 
ser limpa e condicionada antes do uso. Estes parâmetros fornecem informações sobre 
a condição geral da sonda.
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• Só comece as medições após o eletrodo de pH ser adequadamente 
    hidratado e calibrado.

• Encha dois béquers com amostra o su�ciente para cobrir a junção 
   do eletrodo de pH (aproximadamente 75 mL em um béquer de      
   100 mL). Use um dos béquers para lavar o eletrodo e o outro   
   para realizar a medição.

• Lave a sonda com água deionizada.

• Coloque o eletrodo no béquer de amostra para lavar.

• Coloque o béquer de amostra para medição em um agitador   
    magnético e coloque uma barra de agitação magnética dentro.

• Se disponível, coloque o eletrodo de pH no suporte de eletrodo  
    e abaixe até a junção estar totalmente submersa.

• Espere até a leitura se estabilizar antes de registrar a medição.
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a. Procedimento para amostras líquidas

  
 

 
 
 

 

 

 

2. Medição

Fazendo a Medição
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Medição direta com eletrodos de pH de aplicação especí�ca

• Só comece as medições após o eletrodo de pH ser adequadamente 
    hidratado e calibrado.

• Se a amostra for sólida, use uma faca ou broca para fazer um   
    buraco para o eletrodo de pH.

• Insira a ponta da sonda no buraco. Para garantir que a junção do 
    eletrodo está coberta, coloque o eletrodo cerca de 2 cm dentro  
    da amostra.

• Espere até a leitura se estabilizar antes de registrar a medição.
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b. Procedimento para amostras sólidas e semissólidas 

 
 

Fazendo a Medição

Nota da Hanna
 

 
 A medição de amostras sólidas e semissólidas é difícil. Ou um eletrodo especí�camen-

te desenvolvido para medições diretas é necessário, ou a amostra precisa ser tratada 
previamente (ex.: uma mistura semilíquida - método slurry - precisa ser feita) para que 
um eletrodo de pH padrão possa ser utilizado.
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Fazendo a Medição

Nota da Hanna 
 

Carnes
FC2323 | Eletrodo de pH para Carne e Produtos Semicongelados 
+ FC099  Lâmina de Aço Inoxidável de 35 mm

Alguns eletrodos de pH da linha Foodcare podem ser usados com uma lâmina de aço 
inoxidável. A lâmina perfura a amostra e protege o bulbo de vidro do eletrodo.
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Método Slurry (pasta)

• Neste método, a amostra deve ser misturada com água destilada 
    ou deionizada para fazer uma solução que possa ser testada.

• Recomenda-se a adição de 10 a 20 mL de água destilada a cada  
    100 gramas de produto (os valores podem variar dependendo   
    do produto). A mistura �ca homogeneizada e a pasta    
    resultante poderá ser testada.

• O procedimento de teste deve ser o mesmo da amostra líquida.
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b. Procedimento para amostras sólidas e semissólidas

 

 
 
 
 

 

Fazendo a Medição

Nota da Hanna

 
 

 

 
A adição de água destilada ou deionizada não deve afetar o pH da amostra, pois a água 
pura não possui acidez/alcalinidade (capacidade de tamponamento). 
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• Após �nalizar a medição das amostras, retire o eletrodo de pH   
    do suporte e lave-o com água até todos os resíduos de    
    alimentos serem removidos.

• Periodicamente o eletrodo de pH deve ser limpo com uma solução  
    de limpeza especí�ca para eletrodos de pH.

 - Encha um béquer de 100 mL com aproximadamente   
     75 mL de solução de limpeza.

 - Coloque o eletrodo de pH na solução e tenha a certeza   
    de que a junção do eletrodo está coberta.

 - Deixe o eletrodo mergulhado nesta solução de 10 a   
    15 minutos.

 - Lave o eletrodo com água deionizada.

 - Deixe o eletrodo mergulhado em solução de    
    armazenamento por no mínimo duas horas antes do uso.
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3. Limpando o eletrodo de pH

Após a Medição

Nota da Hanna 

 
 

Saber o o�set (valor de mV do bu�er de pH 7.01) é uma ótima maneira de saber se a 
sonda precisa ser limpa. Um novo eletrodo de pH possui um o�set de +/- 15 mV. Uma 
grande mudança deste valor é uma indicação de que a sonda está suja e precisa de 
manutenção. Um medidor com função GLP exibirá o o�set.
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• Encha a tampa de proteção até a marca com solução de   
    armazenamento antes de recolocar a tampa no eletrodo de pH.

• Veri�que se na tampa há solução de armazenamento o    
    su�ciente para cobrir a ponta do eletrodo de pH.

• Para eletrodos recarregáveis, veri�que se a sonda precisa ser   
    recarregada. A solução de preenchimento deve estar menos de  
    1 cm abaixo do buraco. 
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4. Armazenando o eletrodo de pH

Após a Medição
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