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Objetivo
Esta nota de aplicação utiliza um medidor de pH de
bancada Orion™ da Thermo Scientific™ e um eletrodo de
pH Orion™ 8172BNWP ROSS™ Sure-Flow™ da Thermo
Scientific™ para medir o pHe do etanol combustível. Além
disso, dicas para o desempenho ideal foram incluídas ao
final desta nota.

Opcional:
• Cabo de interface de computador RS232 (Nº no Cat.
1010053)

Introdução

Soluções Necessárias

Esta nota de aplicação trata de um procedimento para
determinar uma medida da força ácida do etanol
combustível. De acordo com o padrão ASTM D6423, a
força ácida dos combustíveis à base de etanol é definida
como pHe. Ainda de acordo com o ASTM D64231, o
eletrodo de pH Orion ROSS Sure-Flow com corpo de vidro
pode ser usado para determinar o pHe do etanol
combustível. Os recursos especiais do eletrodo Orion
8172BNWP, como a membrana de vidro de baixa
resistência, a junção sure-flow e o corpo de vidro
resistente a ataques químicos, garantem precisão e uma
boa acurácia das medições de pHe.

• Tampões com pH 4,01 e 7,00 Orion (Nº no Cat.
910104, 910107)
• Solução de preenchimento (Nº no Cat. 810007)
• Solução de armazenamento Orion (Nº no Cat. 810001)
ou solução de armazenamento do eletrodo de pH Orion
(Nº no Cat. 910001)
• Água reagente de laboratório (LRW)
• Ácido clorídrico 1 N
• Hidróxido de sódio 1 N

Equipamentos Recomendados
• Medidor de bancada Orion Star™ Série A da Thermo
Scientific™, medidor Orion™ Dual Star™ da Thermo
Scientific™ ou medidor Orion™ Versa Star Pro™ da
Thermo Scientific™
• Eletrodo de pH Orion ROSS Sure-Flow (Nº no Cat.
8172BNWP)
• Sonda Orion ATC (Nº no Cat. 927007MD)
• Agitador (Nº no Cat. 096019)
• Cronômetro

Preparo das Soluções
Prepare o ácido clorídrico 1 N dissolvendo 42 mL de HCl
concentrado em um frasco volumétrico de 500 mL com
LRW ou compre de uma fonte comercial. Prepare o
hidróxido de sódio 1 N dissolvendo 20 g de NaOH em um
frasco volumétrico de 500 mL com LRW ou compre de
uma fonte comercial.
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Configuração do Medidor
Conecte o eletrodo de pH e o sensor da ATC ao medidor.
Conecte o agitador ao medidor. Configure o modo de
medição para pH. No modo Configuração, estabeleça a
resolução em 0,01, o tampão em EUA e o tipo de leitura em
contínuo. Se a ATC estiver conectada adequadamente, a
temperatura real (não a de referência de 25,0) será
mostrada na tela. Estabeleça a velocidade do
agitador em 3.

Configuração do Eletrodo
Consulte o guia do usuário do eletrodo para o preparo
do mesmo.

Verificação de Desempenho do Eletrodo
Verifique a inclinação (consulte a seção de Calibração) e o
desvio. O desvio pode ser verificado comparando as
leituras de 1 e de 2 minutos.

eletrodo e/ou use uma solução tampão fresca. Repita a
calibração até obter resultados satisfatórios. Verifique a
calibração realizando a leitura de pH do(s) tampão(ões).

Análise
Lave o eletrodo de pH, a sonda ATC e o agitador com
LRW. Coloque a sonda na amostra e ligue o agitador.
Inicie o cronômetro. Depois de exatamente 30 segundos,
registre a leitura. Retire o eletrodo do etanol
imediatamente. Para evitar a evaporação do etanol
combustível e a desidratação do bulbo sensor, lave o
eletrodo imediatamente com LRW e coloque-o no tampão
com pH 7 por pelo menos 20 segundos e até que a leitura
do pH esteja abaixo de 7,05. Antes de medir a próxima
amostra, lave o eletrodo com LRW.

Controle de Qualidade (CQ)

Os resultados devem corresponder aos critérios desejados.
Consulte a seção de resolução de problemas do guia do
usuário caso a inclinação e/ou o desvio não sejam
aceitáveis. Certifique-se de que o eletrodo está funcionando
corretamente antes de fazer as medições.

Os procedimentos de CQ recomendados incluem:
calibração e verificação da calibração, duplicatas de
amostras, inclinação, desvio e verificação do pH 7
entre medições.

Limpeza e Reidratação do Eletrodo

Uma amostra de etanol combustível foi testada vinte
vezes por dois eletrodos de pH Orion 8172BNWP para
demonstrar a repetibilidade e o desempenho do medidor
e do eletrodo de pH. Os resultados estão descritos na
tabela e no gráfico abaixo

• Antes de testar as amostras de álcool combustível e a
cada 10 amostras, limpe e reidrate o eletrodo, mergulhando
alternadamente em HCl 1 N, NaOH 1 N e HCl 1 N por 30
segundos em cada. Em seguida, mergulhe o eletrodo de pH
na solução de armazenamento por 5 minutos. Antes de
colocar em cada solução, lave o eletrodo com LRW.
• Entre cada medição de amostra, reidrate o eletrodo,
mergulhando-o no tampão com pH 7 por pelo menos 20
segundos ou até que o valor do pH fique inferior a 7,05.

Repetibilidade (amplitude móvel) de 20 amostras idênticas de
etanol/gasolina, medidas por dois eletrodos Orion 8172
ROSS Sure-Flow
Repetibilidade 1

Repetibilidade 2

Limite ASTM

0,35
0,30
0,25

pHe

O eletrodo deve estar limpo e/ou reidratado antes dos
testes e entre as leituras. O procedimento de
limpeza/reidratação é uma etapa necessária para preservar
as características de desempenho do eletrodo. Siga essas
etapas para garantir que o bulbo sensor do eletrodo e a
junção de referência estejam completamente hidratados:

Resultados e Desempenho

0,20
0,15
0,10

Preservação da Amostra
Não é necessário.

Preparo da Amostra
Meça 50 mL da amostra em um béquer de 100 mL.

Calibração
Consulte o guia do usuário do medidor para orientações do
procedimento de calibração. Realize a calibração de dois
pontos usando tampões com pH 4,01 e 7,00. A calibração
e a medição devem ser feitas a 20±2 ºC. A inclinação do
eletrodo deve estar entre 95 e 100%. Se a inclinação não
estiver dentro dessa faixa, realize a manutenção do
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Conforme demonstrado no gráfico acima, a repetibilidade
de medições sucessivas de vinte amostras de etanol
combustível pelo eletrodo Orion 8172BNWP está de
acordo com o padrão ASTM D 6423-08; o maior desvio
entre resultados sucessivos é pHe 0,29 ou menos.

Testando o combustível normal e o acidificado
Teste 1

Leituras de pHe antes do procedimento de limpeza/reidratação
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Leituras de pHe depois do procedimento de limpeza/reidratação
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Dicas para o Desempenho Ideal
Limpar/reidratar o eletrodo antes de usar e a cada
dez amostras
O ASTM D6423 sugere que, antes do primeiro uso em
soluções de álcool combustível e a cada dez amostras,
o eletrodo seja limpo/reidratado, mergulhando-o
alternadamente várias vezes em solução de NaOH 1 N e
de H2SO4 1 N (ou HCl 1 N) por aproximadamente 30
segundos em cada.
Usamos e modificamos ligeiramente esta recomendação para
que o eletrodo seja limpo e reidratado da seguinte forma:
• 30 segundos em HCl 1 N, lavar com água deionizada
• 30 segundos em NaOH 1 N, lavar com água deionizada
• 30 segundos em HCl 1 N, lavar com água deionizada
• Mergulhar por 5 minutos na solução de armazenamento
de eletrodo de pH (Orion 910001 ou 810001), lavar com
água deionizada
Os gráficos a seguir são um exemplo dos testes de pHe
antes e depois de realizar o procedimento de
limpeza/reidratação. A etapa de limpeza/reidratação
melhora a precisão do eletrodo e é muito importante.

pHe medido

Ao alternar entre o combustível normal e o acidificado, o
eletrodo Orion ROSS Sure-Flow apresentou uma boa
repetibilidade e sensibilidade à adição de ácido.
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Meça o pHe Exatamente aos 30±1 Segundos

O padrão ASTM exige que as leituras sejam realizadas
exatamente aos 30 segundos.
Descobrimos que 30 segundos é um tempo longo o
suficiente para um eletrodo rápido responder e curto o
bastante para evitar a desidratação significativa do
eletrodo (o que causaria falta de resposta aos íons de
hidrogênio). Imediatamente após cada medição, retire o
eletrodo do etanol para evitar que o bulbo de vidro
desidrate mais.
Exemplos de resposta ao pHe do 8172 em uma mistura de
etanol combustível
Execução Nº 17

Execução Nº 14

Execução Nº 1
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Lave o Eletrodo Imediatamente

Conclusão

Depois de retirar o eletrodo da amostra de etanol, lave-o
imediatamente. A lavagem imediata impedirá que o etanol
evapore do bulbo, o que causaria resfriamento e
desidratação. Para melhores resultados, não deixe que o
etanol evapore do bulbo.

O Apps Lab aplicou essas técnicas para os testes de pHe
de múltiplas amostras de etanol combustível com os
eletrodos Orion ROSS Sure-Flow e obteve resultados
impressionantes. Os resultados nesta Nota de Aplicação
demonstram que os limites de precisão e repetibilidade
dos eletrodos Orion ROSS Sure-Flow são melhores que
os relatados no padrão ASTM D6423.

Reidratação do Eletrodo Entre Medições
de Amostras
Ao mergulhar os eletrodos em pH 7 entre as medições de
amostras, observamos que os dois eletrodos estabilizaram
rapidamente e alcançaram um valor menor que 7,05 em
menos de 20 segundos, conforme exigido pelo ASTM
D6423. Observe que o pH aos 20 segundos está sempre
dentro de ±0,03 do pH 7,00. Com esse desempenho, os
testes avançaram rapidamente e o eletrodo não precisou
ser recalibrado durante o procedimento.

Referências
1ASTM International, D6423-08, Método de Teste Padrão
para determinação do pHe do etanol, do etanol combustível
desnaturado e do etanol combustível.

Leituras do tampão com pH 7 durante os testes de pHe

Eletrodo 1

Eletrodo 2

pH médio

6,98

7,01

Desv. Pad.

0,008

0,011

Para comprar os produtos laboratoriais da Thermo Scientific, entre em contato com seu distribuidor local de
equipamentos e informe os números das peças listadas abaixo:
Produto

Descrição

Cat. Nº

STARA2110
2115000
Medidor de pH de bancada Orion Versa Star Pro da Thermo Scientific
VSTAR10
Eletrodo de pH Orion ROSS Sure-Flow da Thermo Scientific
8172BNWP
Sonda ATC Orion da Thermo Scientific
927007MD
Tampão com pH 4,01 Orion da Thermo Scientific
910104
Tampão com pH 7,00 Orion da Thermo Scientific
910107
Solução de preenchimento
810007
Agitador
096019
Sistema de Purificação de Água UV Barnstead Smart2Pure 12 da Thermo Scientific 50129890*
Medidor de pH de bancada Orion A211 da Thermo Scientific

Medidores

Eletrodos

Soluções
Acessórios
Água reagente de laboratório

Medidor de pH/ISE Orion da Thermo Scientific

*Entre em contato com seu representante local da Thermo Scientific para obter suporte sobre como pedir o melhor sistema de purificação de água
para sua aplicação.
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