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Introdução 
 A adição de metanol em combustíveis automotivos 
é um dos fatores que tem despertado grande 
preocupação em função dos aspectos ambientais, 
de saúde e/ou fiscal. A fim de garantir a qualidade 
dos combustíveis comercializados no país, tornou-
se essencial mapear os problemas de não 
conformidade dos produtos. Para alcançar 
resultados com confiabilidade metrológica, tem-se 
aplicado diferentes ferramentas da Qualidade, e a 
incerteza de medição, que caracteriza a dispersão 
dos valores a serem atribuídos ao mensurando, é 
um dos principais parâmetros a ser determinado. 
Nos últimos anos, a declaração da estimativa de 
incerteza de medição tornou-se uma parte 
integrante da expressão dos resultados analíticos e 
dos requisitos para os Sistemas de Gestão da 
Qualidade de laboratoros com reconhecimento 
internacional, de acordo com a norma ISO/IEC 
17025. O presente trabalho tem como objetivo 
identificar e quantificar as principais fontes de 
incerteza de medição no ensaio de determinação do 
teor de metanol em etanol combustível e gasolina 
por Cromatografia Gasosa (CG). 

Resultados e Discussão 
A estimativa do cálculo de incerteza de medição 
deste estudo pode ser resumida em quatro etapas: 
 
 
1: especificar o mensurando 
2: identificar as fontes de incerteza 
3: quantificar as componentes de incerteza 
4: calcular a incerteza combinada 
 
 
Após avaliação das características do método 
(Etapa 1), foi identificado as fontes de incerteza do 
ensaio (Etapa 2), que são apresentadas no 
diagrama de Ishikawa (Figura 1). Em seguida, 
quantificou-se as componentes e determinou-se a 
incerteza combinada (Etapa 3 e 4) utilizando os 
procedimentos estabelecidos pela EURACHEM. Os 
resultados são apresentados na Figura 2. 
 
 

 
Figura 1. Principais fontes de incerteza indicadas no diagrama 
de Ishikawa (causa e efeito) para o método analisado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2. Contribuição em percentagem das incertezas parciais 
na incerteza expandida para a determinação de metanol em 
etanol combustível e gasolina por CG. 

Conclusões 
Os resultados mostraram que de todas as fontes 
identificadas, a incerteza da curva analítica é a fonte 
que mais contribuiu para a expressão do resultado 
da medição. Os dados de repetibilidade e 
reprodutibilidade apresentaram-se com baixa 
relevância no cálculo da incerteza expandida. 
Portanto, é necessário ajustar as componentes da 
curva analítica de forma a obter uma menor 
incerteza, tais como o número de medições para 
calibração e o número de leituras para a 
concentração estudada (replicatas). 
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