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Resumo: O presente trabalho descreve o 
desenvolvimento de um material de referência 
certificado (MRC) referente a soluções de etanol em 
água em cinco concentrações diferentes, abordando 
todas as etapas necessárias para o desenvolvimento 
de um MRC, conforme prescreve as ISO GUIDE 30, 
31, 32, 33, 34 e 35. O desenvolvimento deste MRC 
originou-se nas determinações da Portaria Inmetro n° 
006 de 2002, que assegura que todos os etilômetros a 
serem utilizados no Brasil deverão ter os seus 
modelos aprovados, e as verificações realizadas a 
partir de ensaios com soluções de etanol em água. 
Desta forma, o desenvolvimento deste MRC contribui 
de forma significativa, para a rastreabilidade ao 
Sistema Internacional de Unidades (SI) e 
confiabilidade nas medições realizadas com 
etilômetros, uma vez que as soluções utilizadas 
possuem rastreabilidade ao SI, tendo incerteza de 
medição declarada. Outro ponto importante é que a 
partir deste desenvolvimento, possibilita-se a 
sociedade um MRC que pode ter aplicações variadas, 
não se restringindo somente a ensaios com 
etilômetros.   

 

Palavras chave: material de referência certificado, 
rastreabilidade, etanol. 

1. INTRODUÇÃO 

No ano de 2002 o Inmetro publicou, com base nas 
orientações da Organização Internacional de 
Metrologia Legal (OIML), a portaria n° 006 [1] que 
determina que todos os etilômetros utilizados no Brasil 
deverão ter os modelos aprovados e as verificações 
iniciais, eventuais e periódicas realizadas, a partir de 
ensaios com soluções de etanol em água em cinco 
concentrações diferentes. Os etilômetros são 
instrumentos que determinam a concentração de 
etanol no ar expirado dos pulmões, sendo utilizados, 
por diversos países, na fiscalização dos condutores de 

veículos. Mundialmente, não há uma uniformidade 
quanto ao nível máximo de etanol que indica se um 
condutor de veículo está legalmente habilitado ou não 
para conduzi-lo, pois de acordo com o país, ou até 
mesmo o estado, a legislação varia. No entanto, como 
há a necessidade global de que as medições tenham 
confiabilidade e rastreabilidade, estas são pautadas 
na utilização, nos ensaios, de materiais de referência 
certificados. Os Estados Unidos da América e a 
Alemanha são exemplos de países onde os ensaios 
com etilômetros são realizados com um material de 
referência certificado (MRC) correspondente a uma 
solução, ou soluções, de etanol em água. 

Uma vez que havia a necessidade premente do 
Brasil adequar-se as resoluções da OIML, com base 
na Portaria Inmetro n° 006, a Diretoria de Metrologia 
Legal do Inmetro solicitou a Diretoria de Metrologia 
Científica e Industrial, desta mesma Instituição, no 
âmbito da Divisão de Metrologia Química (DQUIM), o 
desenvolvimento deste MRC. Após um treinamento, 
em fevereiro de 2003, no The Federal Institute for 
Material Research and Testing – BAM, que é um 
instituto metrológico alemão designado, a Dquim 
iniciou o processo de desenvolvimento deste MRC, o 
qual foi concluído em agosto de 2004, tendo como 
resultado cinco soluções de etanol em água, com seus 
valores certificados, tendo incerteza de medição 
declarada. O treinamento realizado na BAM 
vislumbrou somente a metodologia de preparo 
utilizada naquele país, que corresponde a um 
procedimento de preparo individual das soluções do 
MRC. No Inmetro desenvolveu-se inicialmente o 
procedimento de preparo individual, onde as soluções 
do MRC são preparadas em garrafas de  0,5 L. 
Atualmente está se estudando, no Inmetro, o 
desenvolvimento do procedimento em batelada, o que 
corresponde ao preparo das soluções do MRC em 
garrafas de  5,0 L, com seqüente distribuição em 
garrafas de 0,5 L. 



2. MÉTODOS 

Tanto no procedimento de preparo individual, já 
desenvolvido e validado, como no procedimento em 
batelada, em desenvolvimento, as soluções do MRC 
são preparadas utilizando-se água grau Mili-Q e etanol 
grau HPLC (High Performance Liquid 
Chromatography), com pureza de 99,9%.  

2.1. Procedimento de preparo individual 

O procedimento de preparo é todo gravimétrico, uma 
vez que a gravimetria é um método primário [2]. 
Nenhuma diluição é utilizada no processo.   O etanol e 
a água são pesados separadamente e misturados em 
garrafas de vidro borossilicato de 0,5 L. Após a 
mistura, a garrafa contendo a solução hidroalcoólica 
do MRC é agitada manualmente. Toda a etapa de 
pesagem é realizada utilizando-se balanças 
calibradas, com valor de incerteza declarado. Estas 
balanças são apropriadas aos valores de 
concentração almejados nas soluções do MRC a 
serem preparadas. Cada MRC preparado é submetido 
a análise por cromatografia gasosa, a fim de se validar 
a preparação gravimétrica. A técnica cromatográfica 
utilizada envolve a detecção por ionização de chama 
(DIC), e a injeção on-column como técnica de 
injeção. A coluna utilizada é a DB-FFAP (60 m, 

0,53 mm, 1 m). As condições de análise são as 
seguintes: Condições do injetor: 65 °C (1 min), 10 
°C/min, 120 °C (1 min); Condições da coluna: 65 °C (1 
min), 15 °C/min, 120 °C (3 min). Condições do 
detector: 220 °C. Como método de quantificação, a 
padronização interna com n-propanol é utilizada. O n-
propanol possui pureza de 99,8 %, sendo grau HPLC. 

3. RESULTADOS 

Uma vez que o procedimento de preparo em batelada 
ainda está em desenvolvimento, os resultados aqui 
apresentados são referentes ao procedimento de 
preparo individual. 

Cada MRC preparado possui um valor certificado e 
uma incerteza expandida peculiar, uma vez que cada 
MRC é único. Desta forma, os valores aqui 
apresentados são baseados em um dos experimentos 
de preparo do MRC.  A Tabela 1 apresenta os valores 
para a concentração de etanol [ETOH] com a 
respectiva incerteza expandida.  

 

 

 

 

 

Tabela 1: Valor certificado e incerteza expandida nas cinco 
concentrações do MRC preparado: 

MRC 
Valor certificado e incerteza 

expandida em % p/p
* 

Concentração 1 [ETOH] = 0,050822 ± 0,000058 % p/p 

Concentração 2 [ETOH] = 0,08913 ± 0,00010 % p/p 

Concentração 3 [ETOH] = 0,12704 ± 0,00015 % p/p 

Concentração 4 [ETOH] = 0,38080 ± 0,00044 % p/p 

Concentração 5 [ETOH] = 0,49317 ± 0,00058 % p/p 
*
 % p/p = g etanol / 100 g de solução 

A concentração de etanol é calculada conforme a Equação 1: 

[ETOH] = evap
máguamETOH

mETOH
**

)(
    (1) 

Onde: 

mETOH = massa de etanol; 

mágua = massa de água; 

p = pureza do etanol; 

eva = fator de evaporação do etanol. 

Todo o cálculo de incerteza realizado é baseado  no Guia 
para a Expressão da Incerteza de Medição - ISO GUM [3]. 

A incerteza expandida, para um nível de confiança de 95 %, 
para cada concentração, é calculada segundo a Equação 2. 

U = k * uc([ETOH])           (2) 

Onde: 

U = incerteza expandida; 

K = fator de abrangência; 

uc = incerteza padrão combinada. 

A incerteza padrão combinada é calculada a partir das 
fontes de incerteza expressas no diagrama de causa e 
efeito apresentado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de causa e efeito para o MRC. 
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A Equação 3 apresenta a expressão para o cálculo da 
incerteza padrão combinada.  

uc([ETOH])= 

2222 ))(())(())(())(( evaupumáguaumETOHu (3) 

Onde: 

uc([ETOH]) = incerteza padrão combinada da 
concentração de etanol; 
u(mETOH) = incerteza da massa de etanol pesada; 
u(mágua) = incerteza da massa de água pesada; 
u(p) = incerteza da pureza do etanol; 
u(eva) = incerteza do fator de evaporação do etanol; 
 

A Figura 2 apresenta a contribuição de cada fonte de 
incerteza (grandeza de entrada) para o cálculo da 
incerteza padrão combinada, em cada concentração. 

 

COLOCAR FIGURA 2 

A Tabela 2 apresenta a contribuição de incerteza de 
cada grandeza de entrada, assim como o fator de 
abrangência e a incerteza padrão combinada para 
cada concentração do MRC. 

Tabela 2: Contribuição de incerteza de cada grandeza de 
entrada, incerteza padrão combinada e fator de abrangência 

para cada concentração do MRC. 

Grand. 
de 

entrada
1 

Tipo 
C. 1

8 

 (% p/p)
 

C. 2 
(% p/p) 

C. 3 
(% p/p) 

C. 4 
(% p/p) 

C. 5 
(% p/p) 

mETOH
2 B 3,0*10

-6 
3,0*10

-6
 3,0*10

-6
 3,0*10

-6
 3,0*10

-6
 

m água
3 B 5,1*10

-8 
8,9*10

-8
 1,3*10

-7
 3,8*10

-7
 4,9*10

-7
 

p
4 B 2,9*10

-5
 5,2*10

-5
 7,3*10

-5
 2,2*10

-4
 2,9*10

-4
 

eva
5 B 1,3*10

-7
 1,6*10

-7
 3,9*10

-7
 2,0*10

-7
 1,8*10

-7
 

       

inc. pad. 

comb.
6  2,9*10

-5
 5,2*10

-5
 7,3*10

-5
 2,2*10

-4
 2,9*10

-4
 

f. de 

abrang.
7  2 2 2 2 2 

1 
Grand. de entrada = grandeza de entrada 

2 
mETOH = massa de etanol; 

3 
mágua = massa de água; 

4 
p = pureza do etanol; 

5 
eva = fator de evaporação do etanol; 

6 
inc. pad. comb. = incerteza padrão combinada;

 

7 
f. de abrang. = fator de abrangência; 
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C. = concentração. 

A validação do procedimento de preparo individual foi 
realizada através de uma comparação bilateral com o 
The Federal Institute for Material Research and 
Testing – BAM. A diferença percentual entre os 
valores determinados pelo Inmetro para cada 
concentração de etanol e aqueles encontrados pela 
BAM, considerando que cada instituto analisou a 
mesma amostra, está expressa na Tabela 3. 

Tabela 3: Diferença percentual entre os valores encontrados 
pelo Inmetro e pela BAM para uma mesma amostra, 

considerando as cinco concentrações do MRC. 

* Esta garrafa quebrou durante o transporte. 

4. DISCUSSÃO  

O desenvolvimento e produção de um material de 
referência certificado deve estar baseado nas ISO 
GUIAS da série 30 a 35, que normatizam desde os 
termos e definições relacionados com materiais de 
referência, até os métodos estatísticos utilizados [4], 
[5], [6], [7], [8] e [9]. O desenvolvimento do material de 
referência certificado apresentado neste trabalho foi 
pautado nas ISO GUIAS da série 30 a 35, cujas 
definições estão apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4: Normas ISO que são referências para o 
desenvolvimento e produção de materiais de 

referência certificados. 

Norma Definição 

ABNT 

ISO GUIA 30 

Termos e Definições Relacionados com 
Materiais de Referência 

ABNT 

ISO GUIA 31 

Conteúdo de Certificados de Materiais de 
Referência 

ABNT 

ISO GUIA 32 

Calibração em Química Analítca e Uso de 
Materiais de Referência Certificados 

ABNT 

ISO GUIA 33 

Utilização de Materiais de Referência 
Certificados 

ABNT 

ISO GUIA 34 

Requisitos Gerais para a Competência dos 
Produtores de Materiais de Referência 

ABNT 

ISO GUIA 35 

Certificação de Materiais de Referência – 
Princípios Gerais e Estatísticos 

 

A ISO GUIA 17025 que versa sobre os requisitos 
gerais para a competência de laboratórios de ensaio e 
calibração, também deve ser uma referência para as 
atividades de desenvolvimento e produção de um 
material de referência certificado [10]. 

O Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais 
e Gerais de Metrologia (VIM) [11] e a ISO GUIA 30 [4], 
definem um material de referência certificado como 

Concentração em 
% p/p 

Garrafa 1 Garrafa 2 

0,0509 0,21 % 0,23 % 

0,0890 0,15 % 0,15 % 

0,1145 0,12 % 0,20 % 

0,3800 0,17 % xxxxx
* 

0,4900 0,25 % 0,27 % 



um material de referência, acompanhado por um 
certificado, com um ou mais valores de propriedade, 
certificado por um procedimento que estabelece sua 
rastreabilidade à obtenção exata da unidade na qual 
os valores da propriedade são expressos, com cada 
valor certificado acompanhado por uma incerteza para 
um nível de confiança estabelecido.  

Com base na definição de material de referência 
certificado e na ISO GUIA série 30 a 35, os 
desdobramentos deste trabalho estão sendo 
realizados, e são apresentados nos parágrafos que 
seguem. 

Em relação ao desenvolvimento do material de 
referência certificado correspondente a soluções de 
etanol em água em cinco concentrações diferentes, 
tem-se que todo o procedimento de preparo é 
realizado através do método gravimétrico, uma vez 
que a gravimetria é um método primário [2]. Nos 
laboratórios de análises químicas em geral, é comum 
utilizar a volumetria no preparo de soluções, no 
entanto a incerteza advinda de processos 
volumétricos é maior do que quando se utiliza o 
método gravimétrico, de forma que recomenda-se este 
método como aquele a ser utilizado no preparo de 
soluções e manipulação de amostras em geral [12]. 
No preparo das soluções que compõem o material de 
referência certificado, utilizou-se em todas as 
pesagens uma balança com resolução de 0,00001g 
para a pesagem do etanol, e uma balança de 0,001 g 
para a pesagem da água. Ambas as balanças 
estavam calibradas pelo Laboratório de Massas da 
Divisão de Metrologia Mecânica da Diretoria de 
Metrologia Científica e Industrial do Inmetro, o que 
garante a rastreabilidade das medições realizadas 
nesta balança, ao Sistema Internacional de Unidades 
(SI). 

Durante a pesagem do etanol, dois pontos que são 
extremamente importantes são aqueles relacionados a 
a volatilidade e ao potencial higroscópico do etanol, de 
forma que toda a manipulação desta substância deve 
ser feita rapidamente, a fim de que os valores pesados 
sejam o mais exatos possíveis, sendo minimamente  
afetados pela evaporação do etanol, ou pela aborção 
de água deste pelo ambiente. È importante ressaltar 
que nenhum processo de diluição é utilizado, 
minimizando os efeitos da evaporação. 

Com base na Tabela 2 e na Figura 2, verifica-se que a 
fonte de incerteza dominante no preparo individual das 
soluções de etanol em água, que compõem o material 
de referência certificado, é a pureza do etanol. 
Atualmente, o valor atribuído a  pureza do etanol que 
está sendo utilizado, é aquela declarada pelo fabricante 
do etanol, que corresponde ao valor de 99,9 %.  Desta 
forma, a incerteza dominante no processo é do tipo B, 
sendo o valor do fator de abrangência (K) igual a 2. O 
procedimento que está sendo utilizado para a 
consideração da pureza do etanol está sendo 
aprimorado, com o objetivo de passar a ser 

determinado  experimentalmente, sendo desta forma a 
incerteza desta fonte considerada como do tipo A. O 
fato do valor que está sendo utilizado para a pureza 
do etanol ser aquele atribuído pelo fabricante, não 
implica num dado errôneo, simplesmente, está se 
considerando o dado de um certificado. No entanto, 
para elevar a confiabilidade do processo, a Divisão de 
Metrologia Química do Inmetro, numa parceria com a 
Divisão de Metrologia em Materiais, está viabilizando 
a determinação da pureza do etanol através da 
técnica de DSC (Differential Scanning Calorimetry). 
Esta técnica é um método primário de medição, ou 
seja, não é rastreável a qualquer outra técnica ou 
padrão, sendo o que há de mais confiável na 
hierarquia metrológica para a determinação da pureza 
de substâncias. 

A análise da Tabela 2 e da Figura 2 também apontam 
para a robustez do procedimento de pesagem do 
etanol, uma vez que a incerteza inerente a este 
processo não varia com o aumento da massa pesada 
na faixa de concentração do material de referência 
certificado preparado. 

Cada material de referência preparado, é também 
analisado por cromatografia gasosa, a fim de validar o 
procedimento de preparo gravimétrico. O critério de 
comparação entre ambas as técnicas é (dependo de 
um resultado que obterei na segunda pela manhã para 
adotar o ANOVA ou o critério da diferença percentual) 
. 

A incerteza inerente a evaporação do etanol foi 
determinada experimentalmente, através de um 
experimento onde se acompanhou a perda de massa 
do etanol num determinado tempo, o qual é 
correspondente aquele em que o frasco que contém o 
etanol que está sendo pesado fica aberto, exposto ao 
ambiente e, conseqüentemente, aos efeitos da 
evaporação. Este experiemento foi realizado a parte, 
ou seja, este valor passará a ser uma constante no 
processo. Em virtude disto, esta fonte de incerteza é 
considerada como do tipo B, pois não é realizada na 
mesma rotina que o preparo do material de referência 
certificado. 

Além da incerteza de medição inerente ao 
procedimento de desenvolvimento, cada material de 
referência certificado, como o próprio nome prescreve, 
deve vir acompanhado de um certificado. A ISO GUIA 
31 apresenta os requisitos necessários os quais 
devem compor o certificado de um material de 
referência. Os requisitos que esta ISO GUIA 
apresenta como essenciais, e que compõem o 
certificado do material de referência desenvolvido na 
Divisão de Metrologia Química do Inmetro - DQUIM, 
são: 

a) nome do material de referência; 
b) produtor do material de referência; 
c) código do material de referência; 
d) finalidade; 
e) instruções para a utilização; 



f) instruções para as condições de estocagem; 
g) valores certificados com as respectivas 

incertezas de medição; 
h) metodologias utilizadas; 
i) período de validade. 

 
Outro componente importante de um material de 
referência certificado é o rótulo do recipiente que o 
contém, que deve apresentar segundo a ISO GUIA 34 
as seguintes características principais: 

a) nome do provedor; 
b) endereço do provedor; 
c) nome do material de referência; 
d) código do material de referência. 
 

A Figura 3 apresenta o rótulo utilizado no material de 
referência correspondente a soluções de etanol em 
água, em cinco concentrações diferentes. 

 

 

Figura 3: Rótulo do material de referência certificado 
desenvolvido na Divisão de Metrologia Química do Inmetro. 

O estudo de estabilidade deste material de referência 
está em desenvolvimento, contando hoje com um 
período de três meses. Este processo é contínuo, 
objetivando-se estudar a estabilidade por um período 
total de treze meses, pois os etilômetros em uso no 
Brasil devem obrigatoriamente ser verificados a cada 
doze meses. 

Com relação ao procedimento em batelada de preparo 
das soluções, este está em fase de finalização, 
estando sendo estabelecida uma carta de controle 
para avaliar ao longo do tempo a homogeneidade 
entre as garrafas de um mesmo galão, e entre os 
técnicos envolvidos no preparo. A técnica estatística 
que está sendo utilizada para a realização deste 
estudo é a Análise de Variânça, conhecida como 
ANOVA (Analysis of Variance). A ANOVA é a 

ferramenta estatística recomendada pela ISO GUIA 35 
[9] para a avaliação das variâncas entre dados de 
experimentos.  

5. CONCLUSÃO  

O material de referência certificado, correspondente a 
soluções de etanol em água em cinco concentrações 
diferentes, desenvolvido na Divisão de Metrologia 
Química do Inmetro, possui aplicação direta na 
sociedade, principalmente na área forense, uma vez 
que, conforme determina a legislação vigente, todos 
os etilômetros em uso no País, devem ter seus 
modelos aprovados e as respectivas verificações 
realizadas a partir de ensaios com estas soluções. 
Com isto, o Brasil passa a realizar a medição de 
etanol em água com rastreabilidade ao Sistema 
Internacional de Unidades (SI) e com maior 
confiabilidade, seguindo a tendência de países do 
primeiro mundo, como Inglaterra, Alemanha e Estados 
Unidos da América, que realizam ensaios com 
etilômetros a partir de materiais de referência 
certificados, desenvolvidos e produzidos por seus 
Institutos Nacionais de Metrologia. É importante 
ressaltar que a utilização destas soluções, assim 
como da metodologia utilizada para o seu 
desenvolvimento, não é restrita à área forense, 
podendo ser realizada para qualquer outro fim que 
necessite de soluções hidro-alcoólicas com 
rastreabilidade.  

Pode-se considerar que o processo de 
desenvolvimento deste material de referência 
certificado está num período contínuo, aonde 
melhorias estão sendo viabilizadas, como a utilização 
da técnica de DSC para a determinação da pureza do 
etanol, e a finalização do desenvolvimento do 
procedimento em batelada, que será um importante 
passo para a agilização no processo de preparo 
destas soluções. 

Com a disponibilidade para a sociedade deste material 
de referência certificado, o Inmetro está contribuindo 
para com um dos seus papéis perante esta, que é o 
de prover confiabilidade e rastreabilidade às 
medições, se sustentando, neste presente caso, em 
dois (saúde e segurança) de seus três pilares, que 
são: saúde, segurança e meio ambiente.  
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