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RESUMO

A condutividade elétrica é utilizada para especificar o caráter elétrico de um material, sendo simplesmente o recíproco da resistividade e indica a 
facilidade com a qual um material, como uma solução, é capaz de conduzir uma corrente elétrica. O mecanismo da condução de corrente elétrica 
em soluções eletrolíticas é peculiar comparada aos metais, pois nestes a condução da corrente é composta homogeneamente por elétrons livres, 
já nos líquidos a condução é disposta pelo movimento de íons da solvatação na solução, atraídos por meio de um campo elétrico disposto. 
Entretanto, as soluções de eletrólitos obedecem à lei de Ohm da mesma forma que os condutores metálicos e a corrente elétrica que passa pelo 
corpo de uma solução é proporcional à diferença de potencial aplicada. Com isso, pode-se aferir a condutividade elétrica em meios líquidos. A 
importância de se conhecer a condutividade está relacionada à solução de diversos problemas, como a incrustação de sais na injeção de água em 
sistemas de prospecção de poços de petróleo, que necessita de cuidados especiais no que se refere à qualidade da água para evitar problemas 
durante a exploração devido à precipitação de sais dentro do reservatório, nas linhas e em equipamentos de superfície. Nota-se que quanto maior 
a condutividade elétrica desse fluido, menor será sua qualidade para essa aplicação. Outro exemplo relevante é que cada rio ou corpo d’água 
tende a ter uma gama relativamente consistente de valores de condutividade elétrica que, uma vez conhecidos, podem ser utilizados como base 
de comparação para medições regulares. Desta forma, alterações significativas na condutividade podem indicar que uma descarga ou alguma 
outra fonte de contaminação tenha entrado no corpo hídrico, podendo assumir riscos para o consumo de animais, seres humanos ou para fins 
industriais. Sendo assim, se propôs o desenvolvimento de medidor de condutividade elétrica em meios líquidos, conhecido como condutivímetro, 
a partir de componentes eletrônicos analógicos, implicando baixo custo e elevados benefícios, como nível de praticidade de locomoção para o 
local de uso, devido a suas dimensões reduzidas e obtenção de dados de fácil leitura, mesmo por pessoas sem conhecimento técnico/científico, 
propiciando medidas com maior confiabilidade e abrangência. Primeiramente, utilizamos como referência amostras de água destilada, em que a 
condutividade elétrica esperada é nula e, em seguida, obtivemos uma solução saturada de cloreto de sódio, que estabelecemos como o ponto de 
máxima condução. Amostras de água mineral e água fornecida pela concessionária local foram analisadas, demonstrando resultados coerentes 
com os já reportados na literatura com condutivímetros comerciais, ficando entre 50 e 200 µS.cm-1, sendo que água potável para o consumo 
humano tem condutividade elétrica entre 30 e 300 µS.cm-1. A qualidade da água superficial de rios da região foi investigada pelo método da 
condutividade elétrica para, indiretamente, determinar sua salinidade, definida como a razão entre a massa total de sal dissolvido e a massa total 
da substância que serve como solvente, tendo um valor adimensional. Os resultados demonstraram que apenas amostras oriundas da região do 
baixo São Francisco tinham índices de salinidade impróprios para o consumo humano, de animais ou para fins agrícolas, provavelmente fruto da 
atuação humana como intrusão da água do mar ou lançamento de impurezas. Vale ressaltar ainda, os valores obtidos acima de 8000 µS.cm-1 
para amostras de água do mar, evidenciando a grande quantidade de sais dissolvidos. O projeto demonstrou elevado potencial de utilização em 
situações reais com a leitura in loco de pequenas quantidades de amostras, possibilitando o uso adequado da água para atividades industriais ou 
para fins ambientais, como seu monitoramento para o consumo humano, de animais e na irrigação. Enfatizamos também a facilidade das leituras 
e interpretação dos resultados, além do baixo custo envolvido.
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