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Princípio de Funcionamento

Eletrodo:
• EPH (hidrogênio)
• Ag/AgCl
• ESC (calomelano)



Rastreabilidade Metrológica (sinal elétrico)

• Item sob calibração
• Padrão de trabalho
• Padrão secundário
• Padrão primário (efeito Josephson)



Rastreabilidade Metrológica (MRC)

• Item sob calibração
• Solução padrão (MRC)
• Células de Harned (primário)



Método

Busca dos usuários

• Banco de dados do LME
• Rede social LinkedIn



Qual motivo o leva 
a estimar a 

incerteza de 
medição?

Início

Que ferramenta você 
utiliza para calcular a 

incerteza da medição? 

Você sente 
dificuldades para 

estimar a incerteza 
de medição? 

Você é um usuário de
medidores de pH e/ou

condutividade?

sim

sim

sim

não

não

não

Nas suas
atividades laboratoriais,

você precisa estimar
incerteza de medição?

Seus
equipamentos são enviados

para calibração externa 
periodicamente?

Incerteza de 
medição

Calibração

Para calibração 
externa, são enviados o 

medidor em conjunto 
com os eletrodos 

utilizados? 

Você tem dificuldade de 
compreender os resultados 
apresentados no Certificado 

de Calibração? 

Você analisa o 
Certificado de 
Calibração?

sim

não

AB



FIM

Você sente a necessidade 
de aperfeiçoamento dos 

conhecimentos na área da 
estatística? 

Você identifica necessidade de 
aprimoramento de sua 

capacitação para a tarefa de 
estimar incertezas de medição? 

Identificação: nome, e-mail e 
empresa

Material de 
referência

Capacitação

Identificação

Você utiliza 
material de 
referência?

sim

não

Você tem 
dificuldades em 

analisar o 
certificado?

Você analisa o 
certificado do 
material de 
referência?

sim
não

O material de 
referência é
certificado?

sim

não

Você tem conhecimento e aplica, 
no seu dia-a-dia, conceitos como 
repetibilidade, reprodutibilidade, 
precisão, erro do instrumento, 

tolerância?

AB



Resultados
Empresas representadas
• ACC Engenharia da Medição
• Akzo Nobel
• Archroma
• Attend ambiental
• Basf S.A.
• BR Petrobrás
• Cenpec Comércio e Serviços Ltda.
• Centro de Tecnologia Canavieira (CTC)
• CETESB
• CIRRA
• Cooperativa de Café Regional de Guaxupé
• Denver Impermeabilizantes
• Ecomark
• Emunah Gestão Técnica e da Qualidade
• Grupo Infralab
• Hb Fuller
• IASTECH Automação
• ICT INOVA BRASIL

• Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT
• Klin Engenharia e Gestão Ambiental
• Metrohm Brasil
• Montana Química
• Myralis
• Petrocoque S/A
• Polyafer
• PUCRS LABELO
• Rovensa
• Stärken Chemie
• Stepan
• Suzano
• Symrise AG
• Universidade Federal do Pará - UFPA
• Universidade Estadual de Campinas - Unicamp
• Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
• Universidade de São Paulo – USP



Estima incerteza de medição? Qual o motivo?

Tem dificuldade?



Calibra o equipamento? Envia o conjunto para calibração?

Tem dificuldade na análise do Certificado?



MR é usado? MR é certificado?

Dificuldade na análise do certificado?



Necessita de treinamento em estatística?



Conclusão

• Mais da metade não estima incerteza

• Necessidade de treinamento em estatística

• 1 a cada 3 não calibra o equipamento

• Necessidade de realizar pesquisas em outras áreas



A plataforma

• Acesso web
• Responsivo
• Intuitivo

Entradas

Plataforma Web

Saídas

Dados de Certificados

Critério de aceitação

Método de autoajuste

Valor pHx (estimado)

Resultado da medição

Estimativa de incerteza

Análise de conformidade

Plano de Calibração

Controle dos MRC



Obrigado!


	capa177240
	parte1_ap3

