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RESUMO
Medições confiáveis tem um custo significativo. associado ú sua realização. O custo de resultados não
confiáveis é, certamente, mai or. Nesse caso, algumas V<.:/CS , pode ser maior que o investimento inicial c,
freqiientcmentc. envolve não apenas os aspectos financeiros. Resultados nüo conliávcis podem implica r cm perda de
tempo de produção, desperdício de energia c materiais, gcraçào de rcjcitos, contaminação do meio ambiente c
probl emas de responsabilidade com o produto. Materiais de Referência Certificados (MRCs) cm vários casos são
protótipos, amostra de material comercial (p.cx : cimento, vidro, aço inoxidável, etc) ou materiais naturais (p. ex:
minério, solo ou tecido de planta), cuja composição química é certificada segundo procedimento . sempre que
poss ívd, rastreado ao Sistema Internaciona l de unidades. Os primeiros d~sctwolvimcntos c usos de MRCs foram
ap licados à área de controle da qualidade industrial, particulmmcntc na indú stria metalúrgica , permitindo um melhor
controle das informações e. conseqüentemente, dos processos. Os MRCs também podem auxiliar as transaçõcs
comerciais. como por exemplo na venda de minério de ferro (milhões de toneladas) onde o preço está diretamentc
relacionado ao teor de ferro no min ério. Nesse caso, uma variação de O, I%, no teor médio pode aumentar ou
diminuir cm milhares de unidades a massa de fe rro contida num grande transporte de minério c. portanto. tanto o
comprador como vendedor nec ess itam de uma mcdi çiio cuja cxatid~o seja assegurada pe la rastreabilidade a um
padriio imparcial, ou seja. um MRC. Este artigo aprese nta a cvoluçiio da demanda c desenvol vimento de matL:riais
de refe ren cia, nos últimos anos, c examina as principais características dos M RCs c as iniciativas de produção no
Brasil.

PALAVRAS-CHAV E: materiai s de referência: rastrcabilidade: o.:ontrolc de processos.
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1. INTRODUÇÃO
Com o crescimento das transaçõcs comerciais no mercado internacional e o aumento das implicações legais,
associadas às mediçôes realizadas por laboratórios, torna-se mais importante que os resultados provenientes de
diferentes origens e cm diferentes tempos sejam comparáveis entre si. As legislações atuais de áreas como
segurança. alimentos. controle ambiental c saúde, entre outras, requerem processos de medição complexos,
atendendo a rigorosos requisitos de qualidade. para que os resultados sejam contiúvcis.
\llcdiçõcs confiúveis têm um custo significativo associado ú sua realização. Porém, o custo de resultados não
confiáveis é, certamente. maior. Algumas vezes, pode ser maior que o investimento inicial c. freqUentemente,
envolve não apenas os aspectos financeiros. Resultados nüo confiáveis podem conduzir a decisões equivocadas,
como por exemplo, diagnóstico c tratamento médicos errados. Nas indústrias, podem implicar em perda do tempo de
produção, desperdício de energia c materiais. geraçüo de rcjcitos. contaminação do meio ambiente c problemas de
responsabilidade com o produto. E, cm qucstôcs comerciais c relativas ao meio ambiente, podem levar a conflitos
entre as partes envolvidas. Por outro lado, uma medição confiável é a chave para produtividade (Parkany e/ a/.,
2001 ).

A utilização de materiais de referência (MRs), métodos analiticos validados e a comprovação da habilidade técnica
do laboratório. por meio de ensaios de proficiência. são instrumentos recomendados em normas internacionais sobre
boas práticas laboratoriais, tal como a NBR ISO/IEC 17025 Requisitos gerais para competência de laboratórios de
ensaio e calibração.
Os materiais de referência certificados (MRCs) desempenham papel importante para obtenção de resultados de
medições rastreáveis ao Sistema Internacional (SI) ou a outros padriics nacionais ou internacionais. por meio de urna
cadeia contínua de comparaçôes. Portanto, eks são, na metrologia química. equivalentes aos padrões de
transferência de medidas físicas (Millar. 1999).
A demanda por MRCs tem aumentado consi(kravclmcnte. nos últimos anos. devido ú crescente importância da
padronização c rastrcabilidadc de mediçiics cm diversas as úreas da pesquisa c comércio (Fajgelj c Parkany, 1999).
Contudo. o usuário de materiais de relerência deve poder ter confiança na qualidade desses MRs e dispor de
informação completa sobre a rastrcabilidade dos valores certificados. de modo que não haja dificuldade para
demonstrar. de t(xma confiúvcl, a rastrcabilidade c a estimação da incerteza de suas mediçôes.

2. A EVOLUÇÃO DA DEMANDA E DESENVOLVIMENTO DE MRCs
Fm 190 I, os padrões eram. cm grande parte, vistos como referências para propriedades físicas como massa.
comprimento. volume c quantidades elétricas. Os químicos. por outro lado, deveriam desenvolver c manter seus
próprios lotes de materiais para serem utilizados como referencia para calibração ou ensaio. A adoção dessa prática
contribuía para uma maior consistência interna dos laboratórios. Entretanto, a discordância entre resultados de
medições obtidos por diferentes laboratórios constituía-se questão a ser solucionada. A maioria dos métodos de
ensaios tinha como base princípios primúrios, que utilizavam padriies de propriedades físicas. Isto. todavia, deixava
cm aberto a questão da eficácia da scparaçüo, cstcquiomctria, pureza de reagentes, entre outras. A necessidade de
avaliação da cxatidão dos novos métodos instrumentais que surgiam, provocou uma demanda ainda maior por
MRCs (Rasbcrry, 2001 ).
A história dos materiais de referência se inicia cm 1906, com o desenvolvimento do primeiro material de referência
de ferro fundido. na ocasião chamado de '"amostra padrào", pelo National Bureau o{ Standard' (NBS) em parceria
com a Amaican Foundn•men·s Association. Prevenir a futura perda de vidas, devido ao descarrilamento de trens.
que ocorriam constantemente na época, causados pela li-atura das rodas de ferro fundido, foi a principal razão do
engajamento do NBS nesse empreendimento de certificação de materiais de referência. Em 1905, pesquisa realizada
pela American Foundrvmen ·.,. Associalion tinha mostrado que o problema poderia ser solucionado alterando-se a
especificação do ferro fundido. Entretanto, os laboratórios das fundiçôes t(xnecedoras das ferrovias não realizavam
medições, sulicicntemcnte, exalas para garantir a composiçào de seus produtos. Havia a necessidade de dispor de
amostras de ferro fundido, com composiçiícs dentro da especificação aceitável para a liga, cujos valores de
propriedades f(1ssem homogêneos c bem estabelecidos por mcdiçôes exalas. Essas amostras seriam utilizadas pelos
laboratórios das fundições, para manter suas mcdiçücs sob controle.
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No inicio do século XX , muitos dos grandes desafios técnicos f(lram relacionados a materiais c seus desempenhos.
O sucesso dos materiai s de relcrcncia de ICrro fundido kz com qu e o conceito de tkscn volvimento de "a mostras
padrão", com cooperação de outras instituiçôes para a provisão c prcpar;u;ão das amostras c contribuição de dados
para a campanha de ecrtilicaçào, se expandisse rapidamente para outros tipos de materiais. Em 1911, o catálogo de
materiai s de rekrêm:ia do NBS já continlw cerc a de vinte c cincl> MRCs, tais como minérios de krro. escórias de
cobre, aços e outras ligas.
No período entre as duas Guerras Mundiais, a ativ idade de desenvo lvimento de MRs cresceu lentamente. sendo a
demanda industrial para análi ses químicas . a principal c praticamente ex clusiva. No início da Segunda Guerra.
f(lram desenvolvidos M Rs para a dctcnninaçào da composiçüo isotúpica de m;1tcriais contendo uránio e plutónio.
Durante os anos 50 c 60. as inovações nos ca mpos da c lctrúnica , aeronáutico, aeroespacial c polímeros c a
propagação de instrumentos de espectrometria troux..:ram novas demandas por M Rs. Os matcri~i s de referência s..:
tornavam Cilda vez mais importilnt..:s para indústri a ..: a demanda industri al contimmva a crescer. Foi durante esse
período que o NBS começou a trans ferir para outras instituiçü..:s. nacionais c internacionais, a capacitaçào
tecnológica para certificação de MRs.
O primeiro esforço de cooperação internacional !(li o "Sn11posi11111 "" an lntematimwl Refáencc Materiais
Progranz", realizado no NBS, Washington. D.C., cm maio de 1969. Os produtores de materiais de referência
reconheceram que a demanda cn:scente da comunidade analítica por um maior número c variedade de m~teriai s de
referência , assim como a nccessidad..: de g~rantir a qualidade dos MRs. exig ia colaboraçÜll a nível internacion a l. A
comissão internacional independente REMCO Council Co111111illee on llefáence Mal<'r ials of lhe fnlernational
Organizationfilr Slandardi=ation (ISO), fúi estabelecida cm 1976. com o objctivo de reali zar c encorajar o esforço
internacional para uma ampla harmonização , produção c aplicaçàn de MRCs (Stegcr, 2002).
Na década de 70. as ati v idades de pesquisa por novns tipos de M Rs tinham wmo foco a soluçüo de problemas d..:
med ição cm áreas de interesse nacion~L tais como a química clínica c ambiental. N..:ssc período, foram
desenvolvidos materiais de referência de matri zes ambi..:ntais naturai s c biolúgicas. cert ificados para constituintes
inorgànicos, como por exemplo: soro humano, tecido de plantas, sedimentos d..: rio, material part iculado urbano.
Nos anos 80, os materiais de referência arnbi..:ntais inorgünicos f(•ram aprimorados com a adi.;;1o da n:rtificaçào de
parâmetros orgânicos de interesse ambiental , cm matrizes tai s como soro humano , óleo c sedimentos. N..:ssa mesma
década foi iniciado o desen volvimento de materiais de referência d..: alimentos, como por exemplo: farinha de trigo,
farinha de arroz, 11gado bovino. tecido de ostra c f(Jlha s de espinafre. Nos anos 90. houve um grande progresso com
a certificação de vitaminas cm misturas dict. fórmulas in !Cmtis..: vúrios outros materiais alimcnticios.
Atualmcnlc , identifica-se a demanda por mat..:riai s de re ferência para anúliscs ck traços de metais c orgúnieos. em
matrizes ambientais naturais c biológicas, estando relacionada ús qucstiies do meio ambiente , saiode pi1hlica c
comércio. Além di sso , os MRs süo críticos para os pn>cedimcntos de controle da qualidade de laboratórios. Verificase o aumento das exigênc ias para a qualidade dos materiai s de referê nci a, visto que cada vez mais laborató ri os de
en saio e calibração se esfon;mn para se rem acr..:ditados. como llmna de conhecimento d..: sua compdéncia . Em
contrapartida, os produtores de MRsjá possu..:m, <Hl estüo bu scando. acreditação segundo o ISO (iuide 34- General
requirementsfi>r lhe compet<·nce o( rcfáence lllli/crials flrtJ<!u cers.

3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS MRCs

3.1. Definições e Usos
Material de referência (M R) é ddinido como "materia l ou substáncia que tem um ou mais valores de propriedades
que são suficientemente homogêncos c bem estahdccidos para ser usado na ca lihraçüo de um in strumento . na
validação de um método de mcdiçôo ou atribuição de valores a mate ri ais' (VIM, 1995). Material de re ferência
certificado é um MR acompanhado por certificado que inf(mna os valores das propricdad..:s e respectivas ince rtezas.
certificados por procedimento que estabelece rastrcabilidad..: ~~ obtcnç<1o ..:xata da unidade na qual os va lores são
expressos.
Os materiai s de referência podem ser classificados como materiai s para composiçüo quimica. propriedades tisicas t:
propri edades tec nológicas. Por exemplo. os materiais de referência para composiçüo química podem ser divididos
nas seguintes categorias (Zygmunt c Namicsnik . 2000):
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Substâ ncias ou soluções puras. utili;.adas. principalmente. para a lina lidade de calibraçüo de instrumentos;
So luções de matri z conh ecida. utili zadas para a fina lidade calibração de instrumentos; c
Materia is de referênci a de matri z conhec ida. util inulos. princ ipalmente, para verificação do processo de
mcdiçiio .
Os materia is de referência ue subst únc ias puras são. geralmente . certi fi cados pe lo estabelec imento da quantiuade
máxi ma de impurcLas, que s;\o carac teri zadas por metodos primários de alt o ní vel na catkia metrológica.
Os materia is de referenci a de matriz têm a va ntagem de evitar efe itos de matri z, que podem ser cons ideráve is no
caso das tec nicas químicas mmkrnas de mcdiçüo compa rati va. Usua lmente, os materia is de referencia de
substàn cias puras s;io ut ilizados na .:crtificaç~o de materia is de referência ue matri z.
Qua lquer tipo de MR de ve ter matriz c composição cstúve is por todo período pl aoejauo de uso. Eles devem ser
su fic ient emente un ifórmcs cm composição quando subamostrauos c di sponíveis cm qu an tidade suficiente para
serem usados por um período razoúvcl de tempo. Quando apropriado apara a aplicação, pode ser nccessario
co nside rar características adic ionai s, como por exempl o, distribui ção de tamanho de partículas.
O usuúrio de um MR deve estar ciente de sua rcsponsabilidaue na sc lcçào do materi al mais apropriado. Os
produtores de MRs procuram f(>rn ecer materiais qu e melhor atendam as necessidades cm gera l, os quais não são,
necessariamente. os melhores para aplicação cspeci li ca do usuári o (ISO Guide 33. 2000). 1\ esco lha do MRC deve
depend er da ex at iuào requ eri da para os resultados de medição . bem como considerar critérios utilizados pelo
produtor. como por exemplo: aplicação declarada, métodn utili zado. va lor de con se nso, cá lculo de incerteza (ISO
Guide 34, 2000). O uso apropri ado do MRC exige a tenção quanto às condições de armazenagem, data de va lidade e
aplicação de acordo com as instruçôes desc rit as no ccrtiticado de aná li se.

3.2. Homogeneidade
1\ homogeneidade é uma <.:aracterística importante da amostra que assegura o mesmo resultado de medição, dentro
do interva lo de incerteza. para todas as suha mostras. O M R deve ser ho mogéneo. ou pass ive i de ser rchomogeneizado litcilmentc. Isto sign ilica que dentro do !rasco ou en tre frascos de MR. não podem ser encontradas
uiferenças signilicativas no valor cert ificado ou na matriz. Por ex empl o. sabendo-se que pode haver segregação
durante o armazenamento e/ou transr orte é rccomenuávd que a suha mostragcm seja precedida por homogenei zação.

Materiais compostos por vórias Ütscs. como os solos c plantas, nunca são homogéneos cm relação a componentes
traços e ultratraços, uma vez que esses componentes não se distribuem aleatori amente no materia l, apesar da
homogene ização. Nesses casos. os produtores de MRs . ge ralmente. indicam a quantidade mínima de a mostra para a
qua l a composição é repre sentativa (Zygmu nt c Nam ic·snik. 2000).

3.3. Estabilidade da Composição
Os val ores ccrtilicados uc um MR devem se manter inalterados durante o transporte e armazenagem. Ensai os de
estabilidade se tomam necessários no caso de materiais de re t"crénc ia ambientais para aná li ses de traços orgânicos,
que pouc m ser suscept íve is a degradação r or temperatura, luz. um idade. ati vidade microbi ana.
Ensaios de uegradação de curta duração são rcalintdos para determinar as condições adequadas de tra nsrorte. Para
essa fin a lidade, os componentes certificados são determinados após annazenagcm às temperaturas a que os
materiais são submetidos durante o transp(lrtc, por rcríodos de tcmpn planej auos. En saios de longa duração
objctivam determinar as condições de armazenagem. Neste caso, os MRs são armaze nados a diferentes temperaturas
c ensaiados. semestra lmente, por .:cn.:a de doi s anos. O mo nitorament o da estabilidade deve leva r a estimação do
tempo de vida do MRC (Zygmunt c Namicsnik, 2000).

3.4. Certificação
A certi ficaçào tem como base atrihuiçào de valor de concent ração a compon entes do material sclccionado c
estimação da sua incerteza. O va lor certi ficado .: a mdhor estimati va do va lor verdadei ro da propriedade de
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interesse. Não se espera. portanto. que o valor ccrtitlcado ditira do valor ve rdadeiro mais do que a incerteza
estabelecida, dentro de um determinado ni vcl de confiança.
O ISO Guidr' 35 - Cerrificlllion o/ rc/i-rencr: marerials - Gr'llcral wul swlislical pri11ciples, desc reve os
procedimentos para certificação de materiais de referência. que têm como base:
Medições realizadas por um único lahoratório utili zando métodos primúrios:
Medições realizadas por um único lahoratúrio utilizando dois ou mais métodos, com hase cm princípios
diferentes, por dois ou mais analistas independentes; c
Programas interl aboratoriais envolvendo laboratórios de qualidade comprovada. utilizando um ou mais
métodos analíticos.

4. A CADEIA DE RASTREABILIDADE
Rastreabilidadc é uma propriedade do resultado de uma medição através de uma cadeia contínua de comparações.
tendo todas as incertezas estabelecidas (VIM . 1995). Uma vez que a certi licaçiío de matérias de referencia é
realizada. necessariamente, por medições, o termo rastrcabilidadc também se aplica aos valores certificados dos
MRCs. O certificado de um MRC se constitui numa prova de rastrcabilidade. somente, quando os valores
ccrtiticados estão acompanhados por incertezas.
Os materiais de referênci a executam dois tipos de funçõe s e m um processo de medição (Bicvre , 2000):
Prover valor para a cadeira de rastrcabilidadc. uma vez que um va lor desconhecido pode ser medido
diretamentc quando comparado com o valor certitlcado: c
Estimar fator de corrcção, com incertezas estabelecidas. para as etapas ditkeis e/ou desconhec idas na
cadeia de rastrcahilidadc, criando a possihilidadc de s imulaç~o do processo de medição de uma amostra
desconhecida. a partir de uma amostra conhecida.
Quando materiais de referência certificados são utilizados para calibração de instrumentos ou para verificar um
processo de medição . duas cadeias de rastrcabilidadc estão en vo lvidas: uma para o valor medido na amostra e outra
para valor certificado do MRC. A cadeia de rastreabilidadc do valor med ido na amostra, cuja demonstração e de
rcsponsahilidadc do ana lista, estabelece comparações até que um va lor cksconhccido sej a comparado com o valor
certificado do MRC. Por outro lado. o produtor do material de referência ..: o responsável por demonstrar a
rastreabilidade do va lor certificado à unidade escolhida para expressar o rcsult<Jdo da mediçüo, preferenci a lmente o
Sistema Internac iona l ou buscar, para o MRC produ zido. reconhecimento mútuo internacional (Zschunkc, 2000).

S. INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO DE MRCs NO BRASIL
Atualmentc, poucos materiais de refe rência sào produzidos no País. fazendo com que os laboratórios de empresas.
universidades. institutos de pesquisa c agências reguladoras dependam dos importados para a maioria dos ensaios.
Este fato. por envolver altos custos c muita burocracia. inibi o uso de M RCs como ferramenta fundamental para
obtenção de resultados de medições rastreávei s.
Ainda não dispomos hoj e de um levantamento geral sohre as necessidades do Pais por materiais de refe rên cia e
sobre os potenciais produtores. No entanto. existem algumas iniciativas isoladas de instituiçiies c empresas que já
desenvol veram atividadcs dirctamcnte relacion adas com materi ais de referencia. dentre as quais pode-se citar:
Na década de go. o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) preparou c certitlcou MRs de carvões
minerais e minérios de ouro, dentro do Convênio DNPM/CRPM c apoiado pela FINEP , respectivamente .
Desde então vem prestando serviços de preparação de materiais de rekrência de minérios e coordenação de
programas interlaboratoriais de certificação para algumas empresas d..: mineração c metalurgia . tais como
C VRD. Salobo Metais, Mineração São Bento c Casa da Moeda do Brasil;
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I\ Comissiio Nm: ional de l;m;rgia Nudear - CN!;N prepa rou e certifi cou MRs de matri zes natura is
conte ndo urft nio c tório. c m l9X7:

O Instituto Nacional de Controle da Qua lidade na Saude (INC()S) da Fundação Oswaldo Cruz. com apoio
da Organização Panamcrica na da Saúde/ Organização Mundial da Saúde estabeleceu, em 19X2, programa
para desenvolvimento de M Rs de substâncias químicas, fungos c bac h~ ri as, sendo incorporados, mais
rct.:cntcmcntc. di versas vat.:i nas c painei s sorológit.:os de referenc ia:
Sidcrbrás/Sidcrurgia S.A preparou c certificou MRs cs pectrometricos, em 19X7;
Depa11amento de /\limentos c Nutrição Experimental da Faculdade de Cil'nc ias Farmacêuticas da USP, cm
conjunto com o Núcko de Pesquisa em /\limcntos da UNIC/\MP. vem desenvolvendo program as de
comparação interlaboratori al para parümetros relati vos a composição química de alimentos , desde de l 9X7:
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (!PT). cm 1977, certificou os quatro
prim eiros materiais de refcrl'ncias: um bronze. um aço baixa li ga c doi s aços-carbonos. Nos últimos 28
anos , o II'T produziu mais de 100 diferentes MRs com composição química c propriedades físi cas
certificadas, en tre metais. minerios. minera is c óleos minerais. 1\tualmcntc. cerca de 23'Yt, da produção e
ex portada para outros pai scs, principalmente, Estados Unidos. Ing late rra , 1\lcmanha, 1\ ustrá lia, Suéc ia ,
França c Espa nha .
Os prujctos de desenvo lvimento de materiai s de referência. mencionados acima, produziram, na mai oria,
quantidades limitadas de M RCs para uso exclusi vo dos participa ntes. As instituições c empresas, com exccção do
!PT. não tinham interesse na comcrcia li/.ação dos MRCs. 1:m gera l. o ohjcti vo principal consistia na melhoria dos
sistemas analiticos dos laboratórios participantes dos programas interl abo ratoriais, por meio do intercâmbi o de
cx periênt.:ias técnicas. revisão dos mt.'todos analíticos c procedimentos operac ionais.
O In stituto Naci onal de Metrologia, Norma li zação c Qualidade Industrial ( INMETRO) vem implementando o Plano
Nac ional de Metrologia (PNM), com objc1i vo de. na úrca de metro logia cm quimica, prowr laboratórios
secundários. industriais c universit úrios com materiais certificados no ma is elevado nível metrol ógico no País.
Inicialmente, pretende-se desenvolver materiai s para a reali zação de mcdiçôcs de pH c condutividade elctrolítica e
materiai s de referência de metais cm soluçúcs aquosas c outras matri z.cs.
Em llJ9~ . o projeto multi -inslitucional " Implementação da Metro logia cm Química no Brasil: Organização de Redes
de Laborat ó rios c Estruturação das /\tividades de Produção de Materiais de Referência", coordenado pelo IPT, co m
forte apoio do lN METR O. ltli aprovad(> pelo Ministerio de Ci<:ncia e Tecno log ia. dentro do Programa PACDT/TIB.
A constituição de redes tem por objcti vo prover à co munidade usuúria de quími ca, referências conliá ve is em
técnicas c matrizes espccílicas, bem como fí.lrne .:e r padri\cs, .:ujos processos de medição estej am totalmente sob
controle. com incertezas e rastreabilidade delinidas, dentro de paràmctros internacionalmente reconhecidos
( Po nçano. 2005 ).
Atualment c. o Programa 13rasilciro de Metrologia cm Quími.:a eslú na li!Sc de opcra.:ionalização destas redes. No
caso da atividade de produção de materiais dc re ferência , a rede de laboratórios de produtores ~ formada pelas
seguintes instituiçôcs:
CETEM , com a produç;lo de MRs de minnai s. minl!rios. so los c sedimentos:
INT . com a produçüo de soluçiies tampüo de pi I:
IP EN. com a

produ~· ào

de MR s de pei xes c produtos alimentícios: c

I PT. com a produção de MR s de mt:tai s, minérios, minerais c óleos minerai s.
A escolha das refe ridas instituiçôes levou cm cons ideraçüo. além dos !illorcs rcla.:ionados com capac itaçiio e
demanda. aspectos como o atendimento a um patama r mínimo de requisitos técni t.:os c a mani fcstaçào formal de
interesse em assumir o C(>mpromisso de disponihili za r os MR Cs produzid os no mercad o, através da comerciali zação
pela própri a instituição ou por ter.:eiros. Esses laboratórios continuarão a passar por processos de avaliação. de
fí.l nna apro fundada. visando ratificar a com petência previamcnte idcntiticada. de man eira a continuar aluando como
referência cm seus temas cspcdlicos.
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6. CONCLUSÃO
As evidencias co rroboram co m o fa to de que os materiais de referência possuem um papel importante na operação
de laboratórios. A sua utili zação na va lidação e monitoramcnto dos processos labora toriai s não pode ser subest imada
c tem sido reconheci da em normas intcmaci onais de boas práti ca s de laboratóri o. Entreta nto, hoj e no BrasiL a
produção de materiai s de re ferênc ia é insufi c iente, uma vez que muitas án:as básicas c prioritárias não são
contempladas.

E fund amental a participação do governo, das indústrias, dos insti tutos de pesquisas, das universidades c órgãos de
cl asse no desenvolvimento de novos tipos de materiais de referênci a pois isso propiciará o apo io necessá rio a
qua lificação e controle dos produtos importados c ex portados c o desenvolvimento da pesquisa e tec nologia cm
nosso País.
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