
Procedimento Padrão para a Medição de pH
 

1. Propósito

2. Materiais

3. Preparação (Antes da Medição)
3.1 Preparação do Eletrodo

  

  

  

3.2 Calibração

  

  

  

  
  

4. Medição
4.1 Amostras Líquidas

 
 

 
 

 
 

4.2 Amostras Sólidas

 

 
 

  

 
 

 
5. Manutenção (Após a Medição)

5.1 Limpeza do eletrodo

  

 
 

 
 

  

 

5.2 Armazenamento do Eletrodo

 

 
 

 
 

 

Procedimento Operacional Padrão 
para a Medição de pH

Limpe Regularmente | Calibre Sempre | Condicione Corretamente
hannainst.com.br | (11) 2076 - 5080 | vendas@hannainst.com.br

As determinações precisas de pH requerem vários processos importan-
tes de manutenção, calibração e medição. A calibração, armazenamen-
to ou limpeza inadequada do eletrodo de pH pode causar leituras 
imprecisas, o que pode afetar a qualidade e a segurança.

O objetivo deste procedimento operacional padrão (POP) é estabelecer 
todas as etapas necessárias para usar, armazenar e cuidar de um 
eletrodo de pH. Atenção especí�ca é dada para abordar as diferenças 
na medição de amostras sólidas e líquidas.

• Medidor de pH com eletrodo
• Água pura (ex.: deionizada, de osmose reversa, destilada)
• Bu�ers de calibração de pH (ex.: pH 4.01, 7.01, 10.01)
• Solução de limpeza de eletrodo pH 
• Solução de armazenamento de eletrodo de pH 
• Béquers
• Placa de agitação magnética e barras de agitação (opcional)

• Retire a tampa protetora do eletrodo.
• Veri�que se não há arranhões ou rachaduras no eletrodo. Se   
estiverem presentes, será necessário trocá-lo.
• Agite o eletrodo para remover quaisquer bolhas de ar dentro                           
do bulbo de vidro.
• Veri�que se o eletrodo foi limpo e armazenado corretamente     
(consulte a seção 5. Manutenção).
• Enxágue o eletrodo com água pura para remover quaisquer 
depósitos de sal.

• Encha um béquer com bu�er de calibração de pH su�ciente 
para cobrir a junção do eletrodo (cerca de 75 ml em um béquer 
de 100 ml).
• Coloque o eletrodo no béquer contendo o bu�er e mexa 
suavemente.
• Con�rme o ponto de calibração quando a leitura estiver 
estável.
• Repita o procedimento para pontos de calibração adicionais. 
Enxágue o eletrodo com água destilada entre os pontos de 
calibração. Recomenda-se a realização de pelo menos doispon-
tos de calibração.

NOTA: Normalmente, os padrões de pH 4.01 e 7.01 podem durar de 
4 a 8 semanas após os frascos serem abertos abertos, e um padrão 
de pH alcalino (ex: pH 10.01) dura de 1 a 2 semanas após aberto.

NOTA: Para amostras sólidas ou semissólidas, é possível criar uma 
pasta de água deionizada e amostra sólida e realizar as medições 
como descrito acima. Siga apenas métodos aprovados.

• Enxágue o eletrodo com água destilada.
• Mergulhe a ponta na amostra e mexa suavemente, ou use um 
agitador magnético.
• Aguarde até que a leitura esteja estável antes de registrar a 
medição.
• Enxágue o eletrodo com água destilada até que todos os 
resíduos sejam removidos.
• Repita este procedimento para amostras adicionais.

• Lave o eletrodo com água pura.
• Use uma faca ou broca para fazer um buraco na amostra onde 
o eletrodo de pH será inserido. Alguns eletrodos de pH possuem 
uma lâmina integrada. Nesses casos, basta inserir a sonda na 
amostra.
• Insira a ponta da sonda no buraco. Garanta a cobertura da 
junção do eletrodo colocando o eletrodo pelo menos 2 cm 
dentro da amostra.

• Em um béquer de 100 ml coloque cerca de 75 ml de solução 
de limpeza.
• Coloque o eletrodo de pH na solução de limpeza por aproxi-
madamente 15 minutos, certi�cando-se de que a junção esteja 
coberta.
• Se um eletrodo recarregável estiver visivelmente contamina-
do, drene a câmara do eletrólito de referência com uma seringa 
ou pipeta e reabasteça com eletrólito novo. Deixe o eletrodo na 
vertical por uma hora.
• Coloque o eletrodo em solução de armazenamento HI70300L 
por pelo menos 1 hora e recalibre antes de usar.

• Troque a solução de armazenamento HI70300L da tampa 
protetora  ou do béquer.
• Mergulhe o bulbo de vidro e a junção na tampa protetora ou 
no béquer com a solução.
• Um eletrodo seco deve ser mergulhado em solução de arma-
zenamento por pelo menos uma hora antes do uso e deve ser 
recalibrado. No entanto, deixar o eletrodo mergulhado na 
solução de um dia para o outro é o ideal.


