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RESUMO 

  

 As micropipetas são instrumentos destinados à medição de pequenos volumes de lí-

quidos, em geral da ordem de microlitro. Dada sua importância em setores da economia, tais 

como o farmacêutico, o petroquímico e o médico, a calibração de micropipetas mostra-se fun-

damental para a garantia de resultados confiáveis em medições de pequenos volumes.  

 A norma ISO 8655-6:2002, Piston-operated volumetric apparatus - Part 6: Gravime-

tric methods for the determination of measurement error, define o método gravimétrico como 

aquele a ser utilizado para o uso de instrumentos operados por pistão, entre eles, as micropipe-

tas de deslocamento de ar. Nesse contexto, a metodologia de uso determinada por essa norma 

foi denominada de metodologia normalizada. 

 Durante a utilização de micropipetas, é comum a observação de desvios do procedi-

mento estabelecido pela metodologia normalizada e estes erros podem levar a resultados de 

volume inexatos. No presente trabalho, pretende-se determinar quantitativamente os efeitos de 

erros comuns cometidos, durante a aplicação da referida metodologia normalizada, no resul-

tado da medição de volume utilizando micropipetas de deslocamento de ar.  

 Por meio dos dados obtidos no presente estudo, será possível determinar os parâmetros 

que mais afetam o resultado das medições de volume de modo a aperfeiçoar o treinamento de 

técnicos na utilização e na calibração de micropipetas. 

 Através da metodologia normalizada, foram testadas 7 micropipetas comerciais de 

deslocamento de ar. O volume a ser testado foi o de 100 L onde, 11 repetições foram reali-

zadas em cada medição. Cada instrumento foi estudado apenas no volume de 100 L, segun-

do a metodologia normalizada. Em seguida, aplicou-se a variação de um parâmetro da meto-

dologia citada. Após isto, realizou-se uma nova medição para o volume de 100 L. Os resul-

tados de volume e as respectivas incertezas de medição foram comparados para cada variação 

de parâmetro. 

 O trabalho foi dividido em duas etapas. Na primeira, utilizaram-se apenas dois instru-

mentos de fabricantes diferentes para o estudo dos seguintes parâmetros: profundidade de 

imersão da ponteira no momento da aspiração do líquido, inclinação da micropipeta durante a 

aspiração do fluido de teste, influência da utilização de luvas de pano pelo técnico, influência 

da evaporação da água durante a medição, variação no resultado de medição realizada entre 

manipuladores com diferentes níveis de treinamento. Após a análise dos resultados das medi-



7 

 

ções de volume da primeira etapa, que identificou os parâmetros mais significativos, iniciou-

se a segunda etapa com seis micropipetas, de cinco diferentes fabricantes. As variações estu-

dadas na segunda etapa foram: inclinação da micropipeta durante a aspiração do fluido de 

teste, a utilização de luvas de pano pelo técnico durante a medição, a realização de medições 

com manipuladores de diferentes níveis de treinamento e a utilização da cubeta do sistema de 

saturação de umidade sem os outros componentes do sistema. 

 Os resultados apresentados comparam as medições obtidas através da metodologia 

normalizada com aquelas resultantes do procedimento com a variação de um parâmetro de 

cada vez. O erro normalizado foi calculado, a fim de avaliar a equivalência estatística das me-

dições de volume. 

 Dentre os parâmetros estudados, o treinamento do manipulador e a inclinação da mi-

cropipeta foram os que apresentaram maior variação nos resultados de volume. Assim, são 

estes fatores que devem receber maior destaque durante a formação de técnicos para utiliza-

ção de micropipetas. 
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ABSTRACT 

 

 Micropipettes are instruments used to measure small volumes of liquids, normally in 

the order of microliters. Given its importance in many economy sectors, like the pharmaceuti-

cal, the petrochemical and the medical ones, the calibration of micropipettes is fundamental to 

ensure reliable results in measurements of small volumes. 

 Standard ISO 8655-6:2002, Piston-operated volumetric apparatus - Part 6: Gravimet-

ric methods for the determination of measurement error, defines the gravimetric method as 

the method of choice to be applied when piston-operated instruments are being used, among 

which air displacement micropipettes are included. Therefore, the use of the methodology 

described under this standard was hereby named "standardized methodology". 

 While using micropipettes, it is common to observe many procedure deviations from 

the standardized methodology. These errors can lead to inaccurate volume results. In this 

study, we have quantified the effects of common procedure errors in volume measurement 

results using air displacement micropipettes with respect to the standardized methodology. 

 The results of this study will show the parameters which most influence volume meas-

urement results in order to improve technical training for usage and calibration of micropi-

pettes. 

 By applying the procedure outlined in the standardized methodology, seven commer-

cial air displacement micropipettes were tested. The volume chosen to be studied was 100 L, 

and eleven repetitions for each measurement were carried out. Firstly, each instrument was 

evaluated only at the 100 L nominal volume following the standard methodology. After this, 

while changing one parameter in the methodology, the instrument once again went through a 

measurement at 100 L. The volume results and the respective measurement uncertainties 

were compared. 

 The study was divided in two parts. In the first one, only two micropipettes of differ-

ent brands were used for analyzing the following parameters: tip immersion depth when aspi-

rating the test liquid, micropipette inclination during aspiration of fluid, the influence of using 

cloth gloves by the technician, the influence of water evaporation during the measurement, 

and the influence of measurement results performed with technicians with different training 

skills. After the analyses of the volume measurement results of the first part of the study, 

which identified the most significant parameters, the second step was performed with six mi-
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cropipettes of five different manufacturers. The parameters studied in the second part were: 

micropipette inclination during aspiration of test fluid, the use of cloth gloves by the techni-

cian during the measurement, evaluation of measurement results performed by technicians 

with different training skills, and the use of the humidity saturation system cuvette without the 

other components of the system. 

 The results presented compare measurements obtained by the standardized methodol-

ogy with those obtained from the variation of each parameter mentioned above. The standard-

ized error was calculated to evaluate the statistical equivalence of the measured volumes. 

 Among the parameters studied, the technician training skill and the micropipette incli-

nation showed the greatest variation in volume results. For this reason, these factors should be 

emphasized during the technician training for manipulation of micropipettes. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 A metrologia está presente na vida do homem desde que ele começou a se organizar 

em grupos, mesmo em sociedades primitivas, pois, nas trocas ou escambos realizados, havia a 

necessidade de utilização de padrões que pudessem viabilizar com confiabilidade a medição 

da quantidade de produtos e mercadorias. 

 Ainda na antiguidade, deu-se início a comercialização de produtos e, por sua própria 

natureza, muitos destes não podiam ser vendidos por unidade. O vinho, por exemplo, um dos 

primeiros produtos a ser comercializado em grande escala, necessitava de uma medição que o 

padronizasse como foi feito com o barril onde este era armazenado (Rocha, 2011). Desta for-

ma, ao vender uma unidade de barril de vinho, o comerciante e o comprador precisavam ter a 

certeza de quanto vinho teria em cada barril. Daí a necessidade de padronização, pois os barris 

destinados à comercialização de tal produto deviam ter a mesma medida para que se pudes-

sem comparar e estabelecer os valores de venda. 

 Sendo assim, para garantir a segurança e viabilizar as negociações em seus territórios, 

os governantes começaram a estabelecer medidas que facilitassem o dia-a-dia de seu povo. 

Foi então que se deu início a utilização de padrões baseados em medidas do corpo humano, 

isto é, antropométricas, como pés, braças e polegadas (Rocha, 2011). No entanto, estes pa-

drões eram falhos, pois as pessoas têm medidas diferentes para as mesmas partes do corpo.  

 Por não se mostrar muito eficiente, tal padrão passou a se basear nas medidas do go-

vernante, o que facilitava o comércio dentro daquela sociedade, mas não resolvia o problema 

quando a negociação se dava entre pessoas de tribos ou reinos diversos, visto que seus líderes 

não teriam as mesmas medidas (Dias, 1998). 

 De todos estes padrões dimensionais, um dos mais disseminados foi o adotado pelos 

egípcios no século XIII a.C.: o cúbito real (Figura 1). Este era definido como o comprimento 

do antebraço do Faraó, do cotovelo à ponta do dedo médio, o que equivalia a, aproximada-

mente, 0,5 metros (O Livro dos Mortos do Antigo Egito, 1982). 
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 Cópias do cúbito do faraó Ramsés II eram reproduzidas em pedra e utilizadas como 

referência pela população. Estas medidas serviam também para volumes, pois estabelecia o 

tamanho do recipiente que abrigaria o produto a ser comercializado, como barris, por exem-

plo. 

 Existem, ainda, registros de medidas como o cúbito sendo gravadas nas entradas das 

cidades marcando seus padrões e ajudando na orientação das relações comerciais dentro da-

quela comunidade (Souza, 2010) 

No século XVII, a França pré-revolucionária utilizava um padrão de comprimento 

conhecido como Toesa. Este padrão, confeccionado em ferro, ficava chumbado no Castelo de 

Châtelet para que a população tivesse acesso e dele pudesse se utilizar. Esta unidade de 

medida tinha, aproximadamente, seis pés, o que equivale a cerca de um metro e oitenta e dois 

centímetros (Dias, 1998). 

 Além da necessidade de padronização de comprimento, com o passar do tempo, as 

sociedades começaram a desenvolver padrões para outras grandezas.  Um dos relatos mais 

antigos sobre o estudo da grandeza volume refere-se aos trabalhos de Arquimedes sobre a lei 

do empuxo (Mazali, 2005). Mais recentemente, com registros em documentações portuguesas 

desde os meados do Século XI, o padrão utilizado para medida de volume de líquidos era o 

almude (Figura 2) e, para volumes de sólidos, o alqueire (Figura 3). O alqueire e o almude eram 

padrões de medida de volume que variavam de acordo com a região. Existem registros onde 

se pode verificar que o almude valia 0,7 litros nas regiões ibéricas sob o domínio árabe, 6,7 

litros, antes da fundação do Reino de Portugal, nos Condados Portucalenses, aproximadamen-

te 8,7 litros quando fundado o Reino de Portugal, 19,7 litros no sistema introduzido por Dom 

Pedro I e 16,8 litros no sistema de Dom Manuel I (Lopes, 2003). 

Figura 1 - Cúbito padrão 

Fonte - Rocha, 2011 
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1.2  EVOLUÇÃO DA METROLOGIA 

  

 Após as mudanças ocorridas durante a Revolução Francesa no Século XVIII, a ciência 

das medidas passou por um de seus maiores marcos: o estudo de uma medida única de com-

primento, culminando na posteriormente denominada Convenção do Metro. 

 No fim do Século XVIII na França, por iniciativa do governo francês, um grupo de 

cientistas começou a estudar as medidas com vistas a uniformizá-las de maneira mais eficien-

Figura 2 - Coleção de medidas de líquidos (almude) de Dom Sebastião, 1575 

Fonte - (Lopes, 2003) 

Figura 3 - Coleção de medidas de secos (alqueire) de Dom Sebastião, 1575 

 

Fonte - (Lopes, 2003) 
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te. Assim, em 1795, surgiu o Sistema Métrico Decimal, em função da conveniência de traba-

lhar com números múltiplos de dez (BIPM, 2013). 

 Em 1798, mais dez países, buscando maior eficiência em suas transações, passaram a 

adotar o Sistema Métrico decimal. Em 20 de maio de 1875, é assinada em Paris a Convenção 

do Metro, quando os países signatários resolveram criar e financiar o Bureau International des 

Poids et Mesures (BIPM), com o intuito de estabelecer os novos padrões métricos, conservar 

os protótipos internacionais e conduzir as comparações necessárias para assegurar a uniformi-

dade das medidas de todo o mundo. O BIPM garantiu a unificação das unidades de medidas e 

assegurou a sua rastreabilidade ao Sistema Internacional de Unidades (SI) (Dias, 1998). 

 Em 1799, foi depositado no Arquivo Nacional da França o chamado "metro dos arqui-

vos", que era uma barra de 90 % de platina e 10 % de irídio com o comprimento resultante 

desta nova unidade (Figura 4). Neste mesmo ano, foi depositado um cilindro de 90% platina e 

10 % de irídio que correspondia à unidade de massa. Este protótipo do quilograma foi chama-

do de "quilograma dos arquivos" (Dias, 1998). 

 

 

 Após muitas pesquisas, definiu-se o metro como a décima milionésima parte do quarto 

do meridiano terrestre e o quilograma como a massa de um decímetro cúbico de água. 

 Depois da Convenção do Metro, foram estabelecidos a Conférence Générale des Poids 

et Mesures (CGPM), uma conferência que acontece de quatro em quatro anos com represen-

tantes dos países membros, e o Comité International des Poids et Mesures (CIPM), atualmen-

te composto por dezoito cientistas e metrologistas de várias nacionalidades. As tarefas do 

CIPM consistem em promover uniformidade em unidades de medida diretamente ou através 

Figura 4 - Barra de platina-irídio utilizada como protóti-

po do metro de 1799 a 1960. 

Fonte - Metrologia. PUC-Rio, 2013 
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de projetos de resoluções apresentados na CGPM, além de ser responsável pela supervisão do 

BIPM. 

 A figura abaixo (Figura 5) retrata a interligação atual entre os órgãos criados na Con-

venção do Metro, Organizações Internacionais e os Estados Membros. 

  

 

 Foi na primeira CGPM que foram definidos os primeiros protótipos internacionais de 

metro e quilograma e, nas conferências seguintes, todas as demais unidades que hoje com-

põem o Sistema Internacional de Unidades (SI) (Dias, 1998). 

 Conforme já dito, o padrão de metro utilizado era o depositado no arquivo nacional da 

França, composto por platina e irídio. Apenas em 1960 este padrão foi substituído por outro 

calculado como 1.650.763,73 vezes o comprimento de onda da emissão vermelho-alaranjado 

de um átomo de Kr-86. E, por fim, a definição atual do metro é o comprimento que a luz per-

corre em um dado intervalo de tempo de um segundo quando viaja no vácuo (Dias, 1998). 

Figura 5 - BIPM - Bureau Internacional de Pesos e Medidas 

Fonte - BIPM, 2013 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comprimento_de_onda


28 

 

 Para o protótipo internacional do quilograma, ainda não foi definido um substituto, o 

utilizado ainda é um padrão físico (Figura 6). 

  

  

  

 Foi também em uma CGPM que o sistema métrico internacional passou a denominar-

se Sistema Internacional de Unidades, com a abreviatura SI em todos os idiomas. 

 A uniformização proposta no Sistema Internacional de Unidades (SI) trouxe uma série 

de benefícios para as relações comerciais internacionais. Não havia mais a necessidade de se 

fazerem conversões durante as negociações. O SI possibilitou que a produção industrial ficas-

se cada vez mais globalizada, o que provocou um grande avanço tecnológico. A padronização 

das unidades de medida tornou possível a fabricação de peças em diversas partes do mundo 

para a montagem do produto final em qualquer país. 

 

1.2.1 A HISTÓRIA DA PADRONIZAÇÃO DA GRANDEZA VOLUME 

 

 Em 1795, na França, foi estabelecido o litro como uma das unidades de medida 

definindo-o como volume do líquido compreendido em um recipiente de um decímentro 

cúbico. Em 1879, Comité International des Poids et Mesures avençou seu símbolo como a 

letra “l” (Inmetro. Sistema Internacional de Unidades - SI, 2007). 

Figura 6 - Protótipo Internacional do Qui-

lograma 

Fonte - BIPM, 2013 
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 Em 1901, na terceira CGPM, houve a redefinição do litro como sendo o espaço ocu-

pado por um quilograma de água pura com a temperatura de sua massa específica máxima, 

qual seja, a temperatura de 3,98 
o
C, sob pressão de 1 (um) atm. Neste novo padrão, o litro 

passou a ser, aproximadamente, 1,000028 decímetros cúbicos (Inmetro. Sistema Internacional 

de Unidades - SI, 2007). 

 Tempos depois, na décima segunda CGPM, ocorrida em 1964, o litro voltou a ser de-

finido com base nas medidas de um dado recipiente (BIPM, 2013). 

 De acordo com o Sistema internacional de Unidades (SI), a unidade padrão de medi-

das de volume é o metro cúbico (Inmetro. Sistema Internacional de Unidades - SI, 2007). As-

sim, o metro é a unidade de base utilizada para definir a grandeza derivada volume. Mil litros 

equivalem a um metro cúbico. No entanto, em nosso dia-a-dia, a medida mais utilizada é a de 

um decímetro cúbico, o que equivale a um litro. 

 Dentre as diversas necessidades do mundo moderno para com as medições de volume, 

podemos destacar a exploração do petróleo. Tanto na extração, quanto no refinamento até a 

comercialização, em alta ou baixa escala, o volume dos combustíveis derivados deste produto 

precisa ser rigorosamente medido. 

 Neste contexto, onde as exigências de medições confiáveis são sempre maiores, é que 

foram desenvolvidos, ao longo dos anos, instrumentos com capacidade de medição cada vez 

mais exata. 

 Principalmente em ramos como a farmacêutica, a exatidão das medidas de volume 

utilizadas é imprescindível. O desenvolvimento de muitos medicamentos e sua reprodução em 

escala aumentada, por exemplo, estariam fortemente comprometidos se não houvesse confia-

bilidade nestas medições. 

 

1.3  A METROLOGIA NO BRASIL 

 

 Vale ressaltar que o Brasil buscava uma uniformização das suas unidades de medida e, 

no início do século XIX, já havia uma movimentação no sentido de abandonar os padrões 

advindos da Corte Portuguesa (Dias, 1998). Foi apenas em 26 de junho de 1862 que foi pro-

mulgada por D. Pedro II a Lei Imperial 1157, que oficializou a utilização do sistema métrico 

decimal francês, mas tal lei só foi regulamentada dez anos depois conforme texto a seguir, 
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parcialmente transcrito da obra Medida Normalização e Qualidade - Aspectos da história da 

metrologia no Brasil:  

“Mais de dez anos depois, em setembro de 1872, é que foram aprovadas as instruções provisórias para 

a execução da Lei no 1.157.50 O Regulamento definitivo viria apenas em dezembro de 1872. 

 O regulamento de 1872 As instruções definiam como prazo final para a adoção das novas me-

didas o dia 10 de julho de 1873. Após este prazo, as mercadorias para consumo teriam de ter suas 

quantidades expressas em metros, litros e quilogramas. Definia a escala de prisões e multas para o uso 

indevido de pesos e medidas e determinava a calibração de todos os instrumentos utilizados para de-

terminar a quantidade de matérias que constituem o valor de produtos. Responsável por esta tarefa 

criava o cargo de aferidor. Para ser aferidor, os requisitos eram simples: ser cidadão brasileiro, ter 

mais de 25 anos e ter feito exame de aritmética pelo menos até as quatro operações sobre números in-

teiros, frações decimais e complexas, bem como sobre elementos de metrologia, além de prática do tra-

balho de calibração.” (Dias, 1998) 

 Poucos anos depois, em 1875, o Brasil foi signatário da Convenção do Metro (Dias, 

1998). 

 Infelizmente, após a proclamação da república, o governo não deu a atenção necessá-

ria à metrologia, este fato levou o país a um enorme retrocesso metrológico. (Dias, 1998). 

 Apenas na segunda década do século XX é que o Brasil aderiu novamente à conven-

ção do Metro e retornou ao seu caminho no avanço da metrologia. Ainda assim, tal adesão 

não resultou em grande desenvolvimento por falta de legislação federal específica sobre o 

tema. Como consequência do pouco apoio do governo federal, aliado à crescente necessidade 

da população em padronização das medidas, os municípios continuaram se utilizando de regu-

lamentos locais sobre o emprego de pesos e medidas no abastecimento e nas transações co-

merciais (Dias, 1998). 

 

1.3.1 A HISTÓRIA DO INSTITUTO DE METROLOGIA DO BRASIL 

 

 Em 1934, o estado de São Paulo teve grande destaque na área de metrologia com a 

criação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Este surgiu da evolução de iniciativa 

acadêmica de professores e engenheiros que criaram uma seção de metrologia que, além de 

conservar seus padrões, calibrava instrumentos de medida, executava medições específicas e 

difundia a uniformização e a educação metrológica (Dias, 1998).. 

 A primeira ação direta, no âmbito da metrologia, do governo federal após a Proclama-

ção da República, mesmo que menos avançada que o IPT, foi a criação do Instituto de Tecno-

logia em 1933 que, posteriormente, passou a ser chamado de Instituto Nacional de Tecnologia 

(INT). Tal instituto, no entanto, permaneceu aguardando lei federal que confirmasse sua cria-

ção (Dias, 1998). 
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 Tanto o INT quanto o IPT seguiam o modelo do americano National Bureau of Stan-

dards, prestando serviços tecnológicos aos setores públicos e privados, mas não agindo como 

guarda de padrões fundamentais e, tampouco, como agência de pesquisa metrológica (Dias, 

1998). 

 Ainda em 1933, o governo federal voltou-se para a legislação metrológica, ampliando 

a execução da legislação imperial de 1863. Atribuiu, então, aos estados e municípios o exercí-

cio da metrologia legal, previu a criação da comissão de metrologia e do Instituto Nacional de 

Padrões, sendo este organismo estritamente metrológico, responsável pelo desenvolvimento 

de pesquisas no âmbito da metrologia e a guarda dos padrões nacionais. (Dias, 1998). 

 No entanto, o IPT ressaltou que esta estrutura, baseada na legislação de 1862, não 

prosperaria e apresentou novas sugestões. Desta forma, em 1936, novo projeto realizado em 

conjunto com IPT foi apresentado à Câmara, dando origem à legislação promulgada em 1938 

com decreto lei nº 592 (Dias, 1998). O Decreto-lei nº 592 consolidou o INT como órgão na-

cional de metrologia, mas com atribuições mais amplas. Em 1942, um decreto dispôs sobre a 

organização, no INT, de curso de formação de metrologistas. Mas, apenas em 1946, foi criada 

a Divisão de Metrologia na estrutura do INT (Dias, 1998). 

 Mesmo após todo este avanço, o país ainda carecia de investimentos no setor da me-

trologia. Na prática, até 1960, apenas Rio de Janeiro e São Paulo desenvolviam alguma ativi-

dade metrológica no campo da metrologia legal, com vistas a combater os abusos mais evi-

dentes nas relações comerciais. (Dias, 1998). 

 Na tentativa de aprimorar e expandir suas atividades, a divisão de metrologia se des-

vinculou das atividades metrológicas do INT. Assim, em 1961, foi criado o Instituto Nacional 

de Pesos e Medidas (INPM). A divisão de metrologia do INT foi, então, extinta. O INT ficou 

apenas com as atribuições relacionadas à pesquisa tecnológica. Após a 11ª CGPM, em 1962, o 

INPM adotou o sistema internacional de unidades (SI) (Dias, 1998). 

 Após a sua criação, o INPM necessitava de organização estrutural e capacitação dos 

seu funcionários. Visando aprimorar e estender a atuação do INPM no campo metrológico, 

foram criados órgãos metrológicos estaduais. Nasceram, então, os Institutos de Pesos e Medi-

das (Ipems) que, mesmo enfrentando muitas dificuldades, contribuíram sobremaneira com a 

disseminação da cultura metrológica no país (Dias, 1998). 

 Com a crescente industrialização do nosso país, no final da década de 60, aumentou-se 

a demanda por padronização dos produtos e a necessidade de fortalecimento de órgãos de 

controle capazes de facilitar as ascendentes relações comerciais. Ademais, juntamente com a 
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melhoria do desempenho da produção industrial brasileira, cresceu o setor de exportações 

(Dias, 1998). 

 Neste contexto, é celebrado o convênio de cooperação técnica com o governo alemão, 

concretizado através do Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), instituto nacional de 

metrologia alemão. 

 Com o início da cooperação com o PTB, cresceu a necessidade de reformulação do 

INPM. Tal reformulação resultou da edição da Lei nº 5966/73 que instituiu o Sistema Nacio-

nal de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro) (Dias, 1998). 

 O Sinmetro foi formado pelo Conselho Nacional de Metrologia (Conmetro) como seu 

órgão normativo e, como órgão executor das políticas, foi criado o Instituto Nacional de Me-

trologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), extinguindo-se, consequentemente, o 

INPM (Dias, 1998). A partir de 2012, o Inmetro passou a ser designado como Instituto Na-

cional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro, 2013). 

 Conforme texto retirado de sua página eletrônica, a missão do Inmetro é: "... prover 

confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, através da metrologia e da 

avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inova-

ção e a competitividade do País" (Inmetro, 2013). 

 

1.3.1.1 METROLOGIA LEGAL 

 

 Para atingir o objetivo de prover confiança à sociedade brasileira, principalmente no 

tocante às relações de consumo, o Inmetro atua em várias frentes, mas o campo de atuação 

deste órgão que tem maior visibilidade e aproximação com a população é a metrologia legal. 

Os principais objetivos da metrologia legal são proteger o consumidor, garantindo o cumpri-

mento das exigências técnicas e legais obrigatórias em todos os produtos comercializados, e, 

por meio de regulamentos, fornecer os critérios para a credibilidade nos resultados de medi-

ção comerciais (Inmetro, 2013). 

 Além disso, o Inmetro trabalha na fiscalização dos instrumentos de medição, que afe-

tam direta ou indiretamente as relações comerciais, através de seus órgãos estaduais com de-

legação para tanto, conhecidos como Instituto de Pesos e Medidas (IPEM). 
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1.3.1.2 METROLOGIA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL 

 

 No Inmetro, a metrologia científica tem como atribuições a padronização das unidades 

do SI, a manutenção dos padrões nacionais como laboratório de referência, assegurando a 

rastreabilidade dos padrões nacionais aos padrões do BIPM, acordos de cooperação com ou-

tros organismos, no desenvolvimento de instrumentação e as pesquisas com vistas a propor-

cionar um alto nível de qualidade metrológica em medições de grandezas. As ações que bus-

cam garantir a qualidade das medições atingem diretamente a produção industrial (Inmetro, 

2013). 

 O Inmetro participa de comparações interlaboratoriais, em diversas áreas, com outros 

institutos nacionais de metrologia e de comparações-chaves coordenadas pelo BIPM. Estas 

ações visam manter a credibilidade da instituição como referência metrológica no país (Inme-

tro, 2013) 

 A Diretoria de Metrologia Científica e Industrial (Dimci) é composta por vinte e sete 

laboratórios, dentre eles estão os laboratórios da Divisão de Metrologia Mecânica (Dimec), 

com seu campus na sede do Inmetro em Xerém. 

 A Divisão de Metrologia Mecânica (Dimec) é composta por 5 laboratórios responsá-

veis pela padronização de algumas grandezas mecânicas, a saber: 

 Laboratório de Metrologia Dimensional (Lamed); 

o Comprimento e Ângulo plano 

 Laboratório de Massa (Lamas); 

o Massa 

 Laboratório de Força (Lafor); 

o Força, Torque, Dureza e Impacto 

 Laboratório de Pressão (Lapre); 

o Pressão 

 Laboratório de Fluidos (Laflu). 

o Volume (até 20 litros), Viscosidade cinemática, Massa específica e Tensão su-

perficial 

 A estes laboratórios compete realizar, reproduzir e disseminar as 12 grandezas do SI 

citadas acima. Além disso, eles guardam os padrões nacionais que estão sob sua responsabili-

dade e garantem a rastreabilidade das medições (Inmetro, 2013). 
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 O Laboratório de Fluidos (Laflu), onde o presente trabalho foi desenvolvido, atua em 

calibrações e medições nas grandezas que a ele competem, além de desenvolver pesquisas que 

procuram aprimorar os serviços executados, buscando sempre resultados mais exatos com 

menores incertezas (Inmetro, 2013). 

 

1.3.1.3 CGCRE - COORDENAÇÃO GERAL DE ACREDITAÇÃO DO INMETRO 

 

 A Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) é o órgão do Inmetro responsável pela 

acreditação de organismos de avaliação da conformidade. No que concerne à acreditação de 

laboratórios de calibração e ensaio, cumpre esclarecer que a Divisão de Acreditação de Labo-

ratórios (Dicla) é a divisão da Cgcre responsável pela acreditação e sua manutenção basean-

do-se na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. 

 A norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 define vários requisitos técnicos que devem ser 

atendidos por um laboratório que realiza calibração de instrumentos: 

 5.2 - Pessoal: É de responsabilidade do laboratório fornecer os treinamentos necessá-

rios para o pessoal envolvido no processo de calibração e/ou ensaio. Também fica sob 

responsabilidade do laboratório identificar a necessidade e fornecer a reciclagem dos 

treinamentos. 

 5.3 - Acomodações e condições ambientas: As condições ambientais dos laboratórios 

devem ser controladas e registradas. Deve-se assegurar que estes fatores não afetem ou 

invalidem os resultados das medições. Caso ocorra comprometimento dos resultados 

por problemas nas condições ambientais, a calibração e/ou ensaio deve ser interrompi-

do. 

 5.4 - Método de ensaio e calibração e validação de métodos: O laboratório deve utili-

zar métodos e procedimentos apropriados para todos os ensaios e calibrações dentro 

do seu escopo. Preferencialmente, deve-se utilizar métodos publicados em normas. 

 5.5 - Equipamentos: O laboratório deve possuir todos os equipamentos necessários pa-

ra o correto desenvolvimento de suas atividades. Os equipamentos devem ser capazes 

de atender a exatidão requerida e as especificações das normas para o ensaio e/ou cali-

bração a ser executado.  

 5.6 - Rastreabilidade de medição: Todos os equipamentos utilizados em ensaios e/ou 

calibração, que tenham significativo efeito na exatidão ou validade dos resultados, de-
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vem ser calibrados por um laboratório que assegure a rastreabilidade dos resultados ao 

SI através de uma cadeia ininterrupta de calibrações ou comparações. 

 Quanto à diferenciação entre acreditação de laboratórios de calibração e de ensaio: 

 “a acreditação de laboratórios de calibração é concedida para um escopo, constituído por grupos de 

serviços de calibração estabelecidos na norma NIT-DICLA-012, incluindo serviços, faixas e melhor 

capacidade de medição. A acreditação de laboratórios de ensaio é concedida por ensaio para um de-

terminado produto, segundo uma norma, regulamento, resolução ou procedimento desenvolvido pelo 

laboratório em que é estabelecida a metodologia utilizada. A norma NIT-DICLA-016 estabelece as di-

retrizes para a elaboração do escopo” (Inmetro, 2013).  

 

 Complementando os requisitos da citada norma, estão os documentos de orientação 

editados pela Cgcre. O cumprimento do que está estabelecido nestes documentos não é com-

pulsório; seu objetivo é suprir as necessidades de informação dos laboratórios que buscam 

orientação para alcançar os requisitos necessários para a acreditação. 

 Para o presente trabalho, o documento mais estudado foi o DOQ-CGECRE - 027 

(2011). Este é o documento orientativo para acreditação de laboratórios na grandeza volume. 

Dentre outros temas, aborda o método de calibração para instrumentos de volume. 

 

1.4  O ESTADO DA ARTE EM MEDIÇÃO DE MICROVOLUMES 

 

 A micropipeta é um instrumento utilizado para medição de volume de líquidos. É as-

sim denominada por ser utilizada para medição de pequenos volumes, em geral da ordem de 

microlitro.  

 Conforme já exposto, micropipetas são amplamente utilizadas em laboratórios de di-

versas áreas, com especial ênfase nas áreas de farmacologia e de análises clínicas. É funda-

mental que estes instrumentos forneçam medições confiáveis para garantir a qualidade na 

produção de medicamentos e nos resultados de exames laboratoriais, dentre tantas aplicações. 

Com este foco, a calibração de micropipetas é um requisito importante para os laboratórios 

que fazem uso deste instrumento.  

 A calibração de dispositivos de pistão para medição volumétrica, entre os quais se 

encontram as micropipetas, segue os padrões definidos pela norma ISO 8655, Piston-operated 

volumetric apparatus.  

 No entanto, por comodidade, mau treinamento, ou vícios adquiridos ao longo do tem-

po de manuseio de tais equipamentos, é possível que muitos técnicos que utilizem deste ins-

trumento não cumpram à risca a metodologia definida na referida norma. 
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 Usualmente, os resultados de medição de volume encontrados utilizando micropipetas 

apresentam grande dispersão, sejam por erros na manipulação, problemas de qualidade do 

instrumento e/ou da ponteira. 

 Ainda assim, ao colocar a norma em prática, foram identificados diversos fatores que 

influenciam os resultados da calibração de micropipetas, onde, quando não seguidos, podem 

comprometer totalmente a confiabilidade da medição. 

 A norma ISO 8655-2 (2002) apresenta no anexo B uma tabela com o erro percentual 

que cada desvio da metodologia normalizada pode acarretar.  O Guia 69 - UKAS (Blues; Ba-

yliss; Buckley, 2004) também apresenta alguns resultados referentes aos desvios que podem 

ocorrer quando a micropipeta é utilizada em desacordo com as diretrizes da ISO 8655. 

 Estes documentos citados no parágrafo anterior não possuem o foco principal na avali-

ação dos erros que podem ser gerados quando a metodologia normalizada não é seguida. As-

sim, eles não apresentam todas as informações necessárias para avaliar adequadamente o im-

pacto de tais erros nas medições de volume.  

 No levantamento bibliográfico realizado para este trabalho, foram encontrados na lite-

ratura poucos estudos que mostrassem quantitativamente o impacto no resultado das medições 

de volume do cumprimento de todos os requisitos presentes na ISO 8655 aplicados à utiliza-

ção de micropipetas. Pretende-se com esta pesquisa demonstrar a necessidade da observância 

rigorosa de todos os aspectos do procedimento apontados na norma para a utilização de mi-

cropipetas e analisar os parâmetros que possam causar dispersão dos resultados. 

 

1.5 OBJETIVO 

 

 O objetivo deste trabalho consiste em avaliar quantitativamente o impacto no resultado 

de medições de volume causado por alterações de alguns parâmetros na metodologia de apli-

cação da ISO 8655 à utilização de micropipetas. A partir dos resultados obtidos, pretende-se 

enfatizar os parâmetros mais importantes a serem observados para aprimorar os procedimen-

tos de uso e calibração de micropipetas para valores de volume em torno de 100 L. 
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1.6 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

 

 Neste contexto, estudou-se a metodologia de uso de micropipetas com enfoque nas 

normas ISO 8655, Part 1: Terminology, General requirements and user recommendations 

(2002); Part 2: Piston, pipettes (2002) e Part 6: Gravimetric, methods for the determination 

of measurement error (2002). 

 Confrontou-se a metodologia normalizada através da ISO 8655, Part 6: Gravimetric, 

methods for the determination of measurement error (2002) com aquelas onde foram introdu-

zidas modificações em alguns parâmetros definidos pela norma. O objetivo é avaliar quantita-

tivamente o impacto do não cumprimento meticuloso das instruções contidas na norma nos 

resultados de medição de volume utilizando micropipetas. 

 Faz-se necessário destacar que a norma ISO 8655, part 7 (2005) traz referências de 

outros métodos para determinação do volume de instrumentos operados por pistão. Estes mé-

todos não serão avaliados, pois esta mesma norma afirma que o método preconizado para ca-

libração volumétrica deve ser o gravimétrico. 

 Foram investigados os seguintes fatores para a determinação de volume utilizando 

micropipetas: o efeito da evaporação da água (medição direto em um béquer, medição direta 

na cubeta do sistema de saturação de umidade e medição sem água no sistema de saturação de 

umidade), a influência da temperatura (medição com luva de pano e exclusão da primeira re-

petição de cada conjunto de medição), o método de imersão da micropipeta, e o impacto do 

treinamento do técnico na realização da calibração. 
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2.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A parte experimental deste estudo teve duração de seis meses. Será apresentado a se-

guir o método utilizado durante o estudo, assim como a metodologia eleita para a avaliação 

das micropipetas. Serão descritos também todos os equipamentos e relatadas as condições 

ambientais encontradas no presente trabalho. 

 

2.1 MÉTODO 

  

 Para medição de volume nesse estudo, foi utilizado o método gravimétrico. Quando se 

trata da medição de volume de vidraria, este método consiste em pesar primeiramente o ins-

trumento que se deseja calibrar vazio e, depois de enchê-lo com o líquido de trabalho (água 

destilada), e pesá-lo novamente. A diferença entre as duas medições representa o valor de 

massa do líquido de trabalho que, através do conhecimento de sua massa específica, será con-

vertido no volume correspondente ao instrumento (euramet CG-19, 2012). 

 Sendo a micropipeta um instrumento de transferir (Inmetro. DOQ-CGCRE-027, 

2011), para determinar o volume do líquido de trabalho aspirado por ela, utiliza-se um frasco 

de pesagem onde o líquido contido na micropipeta será dispensado e pesado. 

 

2.2 MATERIAIS 

 

 De acordo com o método estabelecido pela norma, são necessários vários instrumentos 

auxiliares para a realização da calibração em volume de micropipetas. Neste trabalho, foram 

utilizados os seguintes instrumentos: 

 

 Balança analítica: Pela norma ISO 8655, o instrumento utilizado deve atender a rigo-

rosas especificações, visto que qualquer variação nas medições em massa impacta di-

retamente o resultado da calibração. A tabela (Tabela 1) abaixo define os requisitos mí-

nimos a serem atendidos pela balança em cada faixa de volume que se pretende medir. 
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     Tabela 1 - Requisitos mínimos para a Balança 

Volume nominal do instrumento 

 

V 

Resolução 

 

mg 

Repetibilidade e 

linearidade 

mg 

Incerteza de 

medição 

mg 

1 L ≤ V ≤ 10 L 0,001 0,002 0,002 

10 L ≤ V ≤ 100 L 0,01 0,02 0,02 

100 L ≤ V ≤ 1000 L 0,1 0,2 0,2 

1 mL ≤ V ≤ 10 mL 0,1 0,2 0,2 

10 mL ≤ V ≤ 200 mL 1 2 2 

 

 

É fundamental ainda que o instrumento esteja devidamente calibrado por instituição 

acreditada. Assim, a rastreabilidade do processo é garantida. 

As medições em massa neste trabalho foram realizadas em uma balança da marca Sar-

torius, modelo ME 215 S, com resolução de 0,00001g (Figura 7). 

 

 

 

 Sistema de Evaporação: Segundo a norma ISO 8655, a evaporação da água deve ser 

considerada, principalmente para medição de volumes menores que 50 L. A taxa de 

Figura 7 - Balança Sartorius, modelo ME 215 S 

Fonte - ISO 8655-6, 2002 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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evaporação pode ser determinada experimentalmente e depois compensada nos cálcu-

los do valor de volume ou podem-se utilizar sistemas que diminuam significativamen-

te a evaporação do líquido. 

Para os testes de volume realizados neste estudo, mesmo sendo acima de 50 L, utili-

zou-se um sistema de saturação de vapor de água (Figura 8) para reduzir a evaporação 

no momento da medição. 

 

 

 

 

 

 Fluido de trabalho: O líquido de teste estabelecido pela norma é a água. Pode-se uti-

lizar água destilada, deionizada ou água obtida por qualquer outro método que atenda 

as especificações de grau 3 da norma ISO 3696. A escolha está balizada no fato de a 

água ser um líquido estável, atóxico e de razoável custo de obtenção. Um cuidado que 

se precisa ter, dependendo do método de purificação utilizado, é a deaeração da água. 

Isso se faz necessário somente quando o método utilizado pressuriza o líquido. 

A água utilizada no estudo passou por diversas etapas de filtragem e depois é bidesti-

lada e deionizada (Figura 9). Não foi preciso fazer a deaeração, pois o método escolhi-

do não utiliza pressurização para purificação da água. 

 

Figura 8 - Sistema de saturação de vapor de água 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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Instrumentos para controle de condições ambientais: Para medição das condições 

ambientais, devem-se utilizar instrumentos com no mínimo as seguintes característi-

cas: 

 Barômetro: Resolução de 0,1 KPa e incerteza padrão ≤ 0,5 KPa. 

 Higrômetro: Resolução de 2 % e incerteza padrão ≤ 10 %. 

 Termômetro: Resolução de 0,5 ºC e incerteza padrão ≤ 0,2 ºC. 

Os seguintes instrumentos foram utilizados: 

 Barômetro Oregon, modelo BAR 988 HGT, com resolução de 0,1 KPa (Figura 

10). 

 Higrômetro Oregon, modelo BAR 988 HGT, com resolução de 1% (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Bidestilador e deionizador para purifica-

ção da água 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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 Termômetro Thermoschneider, modelo TLV, com resolução de 0,1 ºC (Figura 

11).  

 

 

Figura 10 - Higrômetro e Barômetro Oregon, 

modelo BAR 988HGT 

Figura 11 - Termômetro Thermoschneider, 

modelo TLV 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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 Termômetros: A temperatura do líquido de trabalho é um dos aspectos que mais 

interfere no resultado da medição, visto que o volume de um líquido varia com a 

temperatura. De acordo com a norma ISO 8655, se este controle não for muito ri-

goroso, os valores obtidos serão imprecisos e/ou inexatos. O termômetro para me-

dição da temperatura da água deve ter resolução de 0,1 ºC, ou melhor. 

O termômetro utilizado foi Thermoschneider, modelo TLV com resolução de 

0,02ºC (Figura 12). 

  

 

 

 

 Sistemas Auxiliares: Visando manter maior estabilidade da temperatura da água, uti-

lizou-se um banho termostático com resolução de 0,01 ºC (Figura 13). Durante o perío-

do entre as medições, o recipiente com a água era mantido dentro do banho para man-

ter a temperatura estável. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 -Termômetro Thermoschneider, mode-

lo TLV 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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2.2.1 MICROPIPETAS ESTUDADAS 

 

Todas as micropipetas utilizadas foram de deslocamento de ar (Figura 14), do tipo mono canal 

e de volume variável. No entanto, todas as medições foram realizadas apenas para o volume 

de 100 L. 

 

Figura 14 - Esquema de uma micropipeta de deslocamento de ar 

 

Figura 13 - Banho termostático 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Isolamento externo da 

micropipeta 

Ponteira 

Bolsa de ar 

Pistão 

Fonte - (Blues; Bayliss; Buckley, 2004). 
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 Foram utilizados no estudo oito micropipetas, de sete diferentes modelos e seis dife-

rentes fabricantes. Dois instrumentos eram micropipetas digitais do mesmo modelo. 

 Abaixo estão relacionados as marcas e os modelos utilizados: 

 Brand, modelo Transferpette com faixa de indicação de 20 L até 200 L e resolução 

de 1 L (Figura 15).  

 

 

 

 Discovery, faixa de indicação 10L até 100L e resolução de 0,2L (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Micropipeta Brand modelo transferpette 

Figura 16 - Microipeta Discovery 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Fonte - Elaborada pelo autor 



46 

 

 Eppendorf, modelo Reference series 2000, com faixa de indicação de 100L até 

1000L e resolução de 1L (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 Gilson, modelo P100, com faixa de indicação de 10 L até 100L e resolução de 

0,2L (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Micropipeta eppendorf modelo Reference series 2000 

Figura 18 - Micropipeta gilson modelo P1000 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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 Gilson, modelo MP200M, com faixa de indicação de 20 L até 200L e resolução de 

0,1L (Figura 19). 

 

 

 Labmate, faixa de indicação 20L até 200L e resolução de 0,2L (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Micropipeta gilson modelo MP2000M e suporte para a micropipeta 

Figura 20 - Micropipeta Labmate 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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 Rainin, modelo PR200, com faixa de indicação de 20 L até 200L e resolução de 

0,1L (Figura 21). 

 

 

 

 Deve-se ter um cuidado especial com a escolha das ponteiras. Por problemas de cons-

trução ou mesmo por baixa qualidade do material de fabricação, pode aderir grande quantida-

de de água às paredes internas das ponteiras e isso leva a significativos erros de medição. De-

ve-se dar prioridade a ponteiras que possuam reconhecida qualidade ou as recomendadas pelo 

fabricante. 

 

2.3  METODOLOGIA DA NORMA ISO 8655 

 

 Define-se neste trabalho a metodologia normalizada como aquela descrita na íntegra 

pela norma ISO 8655-6:2002, Piston-operated volumetric apparatus - Part 6: Gravimetric 

methods for the determination of measurement error (2002), onde é estabelecida a calibração 

de instrumentos volumétricos operados por pistão pelo método gravimétrico. Dentre estes, 

encontram-se as micropipetas. Este documento orienta como realizar todos os controles ne-

cessários, assim como as etapas que devem ser seguidas, para garantir a confiabilidade das 

medições de volume.  

 Todas as medições seguiram a metodologia normalizada, descrita na norma ISO 8655. 

Porém existe outra metodologia, que não foi utilizada neste trabalho e que não consta na ISO 

8655, que pode ser aplicada quando o líquido pipetado possui alta pressão de vapor ou eleva-

da viscosidade, conhecida como metodologia reversa (Blues; Bayliss; Buckley, 2004). Neste 

caso, no momento de aspiração do líquido de trabalho, o êmbolo deve ser pressionado até o 

Figura 21: Micropipeta Rainin modelo PR200 

Fonte - Elaborada pelo autor 



49 

 

segundo estágio. Posteriormente na dispensação, deve-se acionar o êmbolo somente até o 

primeiro estágio. Ao final do ciclo, ficará uma quantidade residual de líquido na ponteira que 

deve ser descartada. Conforme já mencionado, esta metodologia previne erros na pipetagem 

de líquidos voláteis ou viscosos, pois o excesso de líquido que é aspirado na primeira etapa 

compensa as perdas por evaporação ou pela adsorção na parede da ponteira. Vale ressaltar 

que, como o foco do trabalho é na metodologia de utilização de micropipetas, somente a me-

todologia normalizada foi analisada, sendo esta a única recomendada para este tipo de aplica-

ção conforme DOQ-CGCRE-027 (2011) (ISO 8655-6, 2002). 

 Para o valor de volume escolhido, 100 L, foram realizadas 11 medições, ainda que, 

para a análise estatística dos resultados, fossem utilizadas sempre 10 medições dentre estas 

(excluindo a primeira ou a última medição, dependendo da análise, ver capítulo 3). 

 A fim de garantir resultados satisfatórios, foram mantidas as seguintes condições, de 

acordo com a norma ISO 8655: 

 Umidade relativa do ar: Próximo a 50 % com variação máxima durante a calibração de 

10 %; 

 Temperatura da sala: Entre 15 ºC e 30 ºC; 

 Pressão atmosférica: Não deve variar mais que 1 KPa durante a calibração; 

 Temperatura da água: 20 ºC, com variação máxima durante a calibração de 0,3 ºC. 

 Os instrumentos utilizados na calibração devem permanecer em aclimatação por no 

mínimo 2 horas. 

 As medições foram realizadas dentro do módulo 1 do Laboratório de Fluidos (Laflu) 

do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), onde todas estas con-

dições ambientais foram mantidas. 

 A temperatura do líquido foi medida sempre antes da primeira, da quinta e da décima 

medição, onde a variação não ultrapassou 0,3 ºC (Inmetro. DOQ-CGCRE-027, 2011). 

 Conforme a norma ISO 8655, antes de iniciar as medições, é preciso equilibrar a umi-

dade da bolsa de ar que fica dentro das micropipetas de deslocamento de ar. Para isso, deve-se 

aspirar e descartar o líquido 5 vezes. 

 A micropipeta deve ter o êmbolo pressionado até o primeiro estágio e depois a pontei-

ra deve imergir no líquido a uma profundidade de aproximadamente 3 mm da superfície do 

líquido. É fundamental que a micropipeta esteja em 90º com a superfície do líquido. Após 

submergir a ponteira o êmbolo deve ser liberado de forma constante. Variações na velocidade 

e na constância da aspiração do líquido impactam diretamente a repetibilidade das medições. 

Faz-se necessário aguardar alguns segundos para que a diferença de pressão gerada se estabi-
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lize e o líquido termine por completo de entrar na ponteira. Para finalizar esta primeira etapa, 

encosta-se a ponteira na parede do recipiente a fim de retirar gotas adsorvidas na parede ex-

terna da mesma. É possível ainda a utilização de papel absorvente para este mesmo fim, desde 

que se tome cuidado para que não ocorra contaminação e que não absorva água de dentro da 

ponteira. 

 Após a aspiração, o líquido de trabalho é dispensado dentro de um frasco de pesagem. 

Quando se utiliza o sistema de saturação de umidade, o frasco de pesagem fica acoplado ao 

sistema (Figura 8). Antes de dispensar o líquido de trabalho, deve-se tarar a balança para des-

cartar o valor inicial do frasco de pesagem (massa do frasco vazio). 

Para dispensação da água, a micropipeta deve ficar em um ângulo de aproximadamen-

te 45º com o frasco de pesagem e, com a extremidade encostada à parede interna do frasco 

(Figura 22), deve-se pressionar o êmbolo até o primeiro estágio, liberando assim o líquido. 

  

 Para finalizar, arrasta-se a ponteira por alguns milímetros (aproximadamente 10 mm) 

contra a parede interna do vaso. Assim, se podem retirar quaisquer gotas aderidas ao orifício 

de saída da ponteira. Para garantir ainda toda liberação do líquido, pressiona-se o êmbolo até 

o segundo estágio. 

 Após a dispensação do líquido, aguarda-se a estabilização da pesagem para efetuar a 

leitura no indicador da balança.  

Figura 22 - Correto posicionamento da mão 

na dispensação do líquido 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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 O esquema abaixo (Figura 23) mostra as etapas que devem ser seguidas para o uso.

   

 

2.4 METODOLOGIA DE ESTUDO 

 

 O valor de referência adotado, ou seja, o valor convencional de uma grandeza (Inme-

tro. VIM, 2012), foi obtido através do conjunto de medições de volume resultantes da aplica-

ção da metodologia normalizada descrita na norma ISO 8655. Os grupos em análise foram 

formados por medições onde cada um teve sua metodologia de medição alterada em apenas 

um parâmetro de cada vez em relação à metodologia normalizada. Salvo nos ensaios específi-

cos, não foram utilizadas luvas para manipulação dos instrumentos. 

 O estudo foi dividido em duas etapas (Figura 24). Na primeira, foram escolhidos dois 

instrumentos de fabricantes diferentes e neles foram testadas variações de alguns parâmetros 

Pressione o êmbolo até 
o primeiro estágio 

Imergir a ponteira em 
um ângulo de 90º na 

água aproximadamente 
3 mm 

Liberar o êmbolo 

Aguardar 
aproximadamente 2 

segundos 

Retirar a ponteira da 
água 

Encostar a ponteira na 
parede do vaso para 
retirar gotas externas 

Encostar a ponteira na 
parede interna do 
frasco de pesagem 

com a pipeta em um 
ângulo de 

aproximadamente 45º 

Pressionar o êmbolo 
até o primeiro estágio 

Arrastar a ponteira 
alguns milímetros na 

parede interna do 
frasco de pesagem 

para retirar qualquer 
líquido remanescente 

Pressionar o êmbulo 
até o segundo estágio 

Retirar a ponteira de 
dentro do frasco de 

pesagem e aguardar a 
estabilização da 

balança 

Figura 23 - Diagrama esquemático para calibração de pipetas pela metodologia normalizada 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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definidos pela norma ISO 8655 (serão vistas abaixo as variações testadas na primeira etapa). 

Após a primeira etapa de ensaios, foram analisados os resultados. As variações de parâmetros 

que apresentaram maior impacto nas médias das medições e/ou incertezas, foram escolhidas 

para serem novamente testadas na segunda etapa com um número maior de instrumentos. 
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Segunda fase 
(micropipetas C, 

D, E, F, G, H) 

Inclinação de 
cerca de 45º na 

aspiração do 
liquido 

Medição com 
luva de pano 

Variação entre 
operadores 

Figura 24 - Metodologia de estudo 

  

 

Primeira fase ( 
micropipetas A e 

B) 

Profundidade de 
imerssão 

Inclinação de cerca de 
45º na aspiração do 

liquido 

Medição com luva de 
pano 

Medição direto no 
béquer 

Medição direto na 
cubeta 

Medição sem água no 
reservatório do 

sistema de saturação 
de umidade 

Variação entre 
operadores 

A
v

a
li

a
çã

o
 d

o
s 

re
su

lt
a

d
o

s 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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 As medições ocorreram sempre em conjuntos alternados de 11 repetições com interva-

lo entre cada medição de 10 minutos (Figura 25).  

  

  

 

 Por questões de confidencialidade, não serão divulgados os resultados vinculados aos 

respectivos fabricantes. Apenas para identificação, foi utilizada para cada instrumento uma 

letra. As letras foram atribuídas aos instrumentos de maneira aleatória. A identificação foi a 

seguinte: 

 Primeira fase: Testes com a micropipeta A e Micropipeta B 

 Profundidade de Imersão: Preconiza-se na norma ISO 8655 que a ponteira deve 

ser imersa aproximadamente 3 mm em relação à superfície do líquido para as-

piração do fluido de trabalho. Aumentou-se essa profundidade para imersão até 

a segunda marcação existente na parede externa das ponteiras utilizadas (apro-

ximadamente 19,7 mm) (Figura 26). 

 

 

Metodologia 
normalizada 

(11 repetições) 

Intervalo de 10 
minutos 

Metodologia 
alterada 

(11 repetições) 

Intervalo de 10 
minutos 

Figura 25 - Diagrama esquemático do conjunto de medições 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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 Inclinação de cerca de 45º: A aspiração do fluido de trabalho foi feita em um 

ângulo diferente de 90º em relação à superfície do líquido, com o intuito de a-

nalisar o impacto de qualquer angulação de aspiração do fluido diferente do es-

tabelecido na norma no resultado de medição de volume. 

 Medição com luva de pano: Testou-se a utilização de luvas de pano pelo técni-

co durante a manipulação do instrumento para diminuir a passagem de calor da 

mão para a micropipeta e avaliar a sua influência no resultado de medição de 

volume. A norma não exige a utilização de luvas durante a manipulação de mi-

cropipetas. 

 Ausência do sistema de saturação de umidade - medição no béquer: Foi supri-

mido o sistema de saturação de umidade durante as medições para avaliar a sua 

importância na determinação do volume. Foram feitas medições utilizando 

como frasco de pesagem um béquer de 50 mL (Figura 27). 

 

Figura 26 - Ponteira utilizada nas medições 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Figura 27 - Pesagem direto no béquer 

Fonte - Elaborada pelo autor  
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 Ausência do sistema de saturação de umidade - medição na cubeta: Foi supri-

mido o sistema de saturação de umidade que diminui para valores desprezíveis  

a evaporação durante as medições. Foram feitas medições utilizando como 

frasco de pesagem a cubeta do próprio sistema (Figura 28). O intuito foi reduzir 

a superfície de contato entre o líquido de pesagem e o ar. 

 

 

 

 Ausência água no reservatório do sistema de saturação de umidade: O sistema 

possui um reservatório para adição de água. Esta água tem a função de saturar 

o ambiente de vapor e assim reduzir a evaporação do líquido pipetado que está 

dentro da cubeta. Nesta etapa, foi suprimida a água deste reservatório. 

 Variação entre operadores: As medições foram feitas com micropipetas manu-

ais entre operadores com diferentes níveis de treinamento  

 inexperiente: sem treinamento prévio na utilização de micropipetas; 

 experiente: operador com treinamento recente porém, bastante familia-

rizado com os instrumentos testados; 

 muito experiente: operador que trabalha há muitos anos com calibração 

de micropipetas. 

 

Figura 28 - Medições realizadas direto na 

cubeta do sistema de saturação de vapor de 

água 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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 Segunda fase: Testes com a micropipeta C, micropipeta D, micropipeta E, micropipeta 

F, micropipeta G, micropipeta H. Abaixo estão relacionados os parâmetros que foram 

estudados nas micropipetas dos diversos fabricantes: 

 Inclinação de cerca de 45º; 

 Medição com utilização de luva de pano pelo técnico; 

 Variação entre operadores com diferentes níveis de treinamento utilizando a 

micropipeta digital: Os resultados foram avaliados em comparação com a vari-

ação entre manipuladores com a micropipeta não digital. Pretende-se demons-

trar a diferença de impacto do treinamento do operador entre um instrumento 

digital e o não digital. 

 Ausência do sistema de saturação de umidade - medição na cubeta: Teste reali-

sado apenas na micropipeta H 

 

2.5  CÁLCULOS 

 

 O volume de líquido pipetado é obtido através da massa de água que foi pesada na 

balança. Várias grandezas contribuem para a determinação do volume (Figura 29): 

 Cálculo da massa específica do ar: Determinada através dos valores de temperatura, 

umidade relativa do ar e pressão atmosférica obtidos no momento da calibração (2.4.1) 

(Euramet CG-19, 2012) 

 Cálculo da massa específica da água: Os valores de massa específica da água e as in-

certezas foram obtidos diretamente do Laboratório de Fluidos do Inmetro (Laflu), que 

são determinados pelo método primário da pesagem hidrostática. (2.4.2) 

 Cálculo do volume: O volume é obtido utilizando os valores das grandezas descritas 

acima e da massa de água proveniente da análise experimental (2.4.3) (Euramet CG-

19, 2012). 
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2.4.1. CÁLCULO DA MASSA ESPECÍFICA DO AR (a) 

 

 A massa específica do ar é calculada a partir das condições ambientas medidas no 

momento da calibração, que são: temperatura ambiente; umidade relativa do ar; pressão at-

mosférica. A equação utilizada (equação de Spieweck) encontra-se abaixo. 

  

 
  

             

    

       (1) 

 

a, massa específica do ar, em g/mL; 

P, pressão atmosférica, em hPa; 

U, umidade relativa do ar, em %; 

T, temperatura do ar, em ºC; 

K1, 3,4844 x 10
-4

 ºC/hPa; 

K2, 2,52 x 10
-6

 g/mL; 

K3, 2,0582 x 10
-5

 ºC; 

K4, 273,15 ºC. 

 

 Não foi utilizada no estudo a equação do CIPM-2007, utilizou-se a de Spieweck (Eu-

ramet CG-19, 2012). A equação de Spieweck pode ser utilizada, sem comprometer os resulta-

dos, sempre que as condições ambientais não extrapolarem os seguintes limites: pressão at-

Cálculo do volume 

Euramet CG-19, 2012 

Determinação da massa específica da água 

método primário da pesagem hidrostática 

Determinação da massa específica do ar 

Equação de Spieweck (Euramet CG-19, 2012) 

Figura 29 - Sequência de cálculo para determinação do volume 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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mosférica entre 940 hPa e 1080 hPa; temperatura do ambiente entre 18 ºC e 30 ºC; umidade 

relativa do ar menor que 80%. Tais condições foram mantidas no decorrer de todo o estudo. 

 A massa específica do ar (a) é utilizada na determinação do volume e da massa espe-

cífica da água (w). Assim, a foi calculado duas vezes: a primeira com os dados ambientais 

do momento das medições de w; a segunda com os dados ambientais no momento das medi-

ções para calibração da micropipeta. 

 

2.4.2. MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA (w) 

 

 A água purificada utilizada no estudo foi a mesma utilizada pelo Laflu para suas cali-

brações de volume. Assim, os valores da massa específica da água foram todos fornecidos 

pelo Laflu. 

 Para calcular a massa específica da água, o laboratório utiliza um densímetro digital de 

6 casas decimais. Este equipamento é periodicamente calibrado pelo método primário da pe-

sagem hidrostática. Neste método, é utilizado um anel de silício que possui seu volume e 

massa conhecidos e calibrados (Junior. et al, 2008) 

 

2.4.3. CÁLCULO DO VOLUME 

 

 Para conversão da massa de água aspirada pela micropipeta em volume, em uma tem-

peratura de referência de 20 ºC, utiliza-se a equação descrita pela norma ISO 4787, que segue 

abaixo: 

 

          
 

     
    

  

  
                (2) 

 

onde, 

V, volume, em mL, a temperatura de referência 20 ºC; 

Mc, Massa, em g, do frasco de pesagem cheio (com água); 

Mv, Massa, em g, do fraco de pesagem vazio; 

w, Massa específica da água, em g/mL, a uma dada temperatura t, em ºC; 

a, Massa específica do ar, em g/mL; 
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p, Massa específica, em g/mL, do peso padrão que calibrou a balança; 

α, Coeficiente de expansão volumétrico do material de fabricação da micropipeta, em ºC
-1

; 

T, temperatura da água, em ºC, utilizada na calibração. 

 

 Não foi considerada no cálculo do volume a correção correspondente à perda de líqui-

do por evaporação, pois grande parte das medições foi realizada com o sistema de saturação 

de umidade acoplado à balança. Nas medições onde o sistema foi suprimido, a contribuição 

devida à evaporação não foi corrigida no cálculo porque o intuito era demonstrar o impacto 

nas medições de volume causado pela evaporação do líquido. 

 Vale destacar que, quando se utiliza a função da tara no instrumento de pesagem (fun-

ção utilizada no presente estudo), deve-se substituir a expressão (Mc - Mv) pela massa lida 

diretamente no visor da balança. 

 O cálculo descrito acima pela equação (3) corrige o empuxo do ar através do termo 

   
  

  
 . Essa correção se faz necessária porque, como as medições não ocorrem no vácuo 

(elas são realizadas no ar), deve-se considerar a grande diferença entre a massa específica do 

peso padrão que calibrou a balança e a da água, frente à massa específica do ar.  

 

2.6  INCERTEZA DE MEDIÇÃO 

 

 Quando se pretende medir uma grandeza, o resultado obtido deve sempre estar acom-

panhado da incerteza de medição (ISO; BIPM; IFCC; ILAC; IEC; IUPAC; IUPAP & OIML, 

2008) conforme trecho a seguir extraído do documento que serve como referência para voca-

bulário de metrologia: 

Na Abordagem de Erro para descrever as medições, o valor verdadeiro duma grandeza é considerado 

único e, na prática, impossível de ser conhecido. A Abordagem de Incerteza consiste no reconhecimen-

to de que, devido à quantidade intrinsecamente incompleta de detalhes na definição duma grandeza, 

não existe um valor verdadeiro único, mas sim um conjunto de valores verdadeiros consistentes com a 

definição. Entretanto, este conjunto de valores é, em princípio e na prática, impossível de ser conhecido 

(Inmetro. VIM, 2012). 

 A incerteza é a dúvida que se tem acerca de um valor medido (Inmetro. VIM, 2012). 

A incerteza de medição inclui componentes provenientes de efeitos sistemáticos, tais como componentes 

associadas a correções e a valores atribuídos a padrões, assim como a incerteza definicional. Algumas 

vezes, não são corrigidos efeitos sistemáticos estimados mas, em vez disso, são incorporadas compo-

nentes de incerteza de medição associadas. (Inmetro. VIM, 2012) 

  A grandeza de saída que se deseja avaliar é uma função da medição das várias 

grandezas de entrada medição (ISO; BIPM; IFCC; ILAC; IEC; IUPAC; IUPAP & OIML, 

2008). 
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                      (4) 

 

Conforme documento de referência para cálculo de incerteza, tem-se: 

A incerteza de medição associada às estimativas de entrada é avaliada de acordo com os métodos de 

avaliação do Tipo A ou do Tipo B. A avaliação do Tipo A da incerteza padrão é o método de avaliação 

da incerteza pela análise estatística de uma série de observações. Neste caso, a incerteza padrão é o 

desvio padrão experimental da média que se obtêm de um procedimento de cálculo da média aritmética 

ou de uma análise de regressão adequada. A avaliação do Tipo B da incerteza padrão é o método de 

avaliação da incerteza por outros meios que não a análise estatística de uma série de observações. 

Neste caso, a avaliação da incerteza padrão é baseada em algum outro conhecimento científico (Inme-

tro. NIT-DICLA-021, 2013).  
 

2.7  INCERTEZA DE MEDIÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DO AR 

 

 A massa específica do ar (grandeza de saída) é função da temperatura, umidade relati-

va do ar e pressão atmosférica (grandezas de entrada), de acordo com a equação (1). Estas 

variáveis de entrada estão em unidades diferentes da de saída. Assim, devemos convertê-las. 

Para isso, utilizam-se os coeficientes de sensibilidade. Através deles podemos estimar o quan-

to a grandeza de saída é influenciada pelas grandezas de entrada (ISO; BIPM; IFCC; ILAC; 

IEC; IUPAC; IUPAP & OIML, 2008).  

 

2.7.1 COEFICIENTES DE SENSIBILIDADE PARA CÁLCULO DA INCERTEZA 

DE MEDIÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DO AR 

 

 Abaixo estão os cálculos para os coeficientes de sensibilidade de cada grandeza de 

entrada através da derivada parcial de a (grandeza de saída) em relação às respectivas gran-

dezas de entrada. 

 

   
   

  
 

  

    
         (4) 

 

   
   

  
 

         

    
          (5) 

 

   
   

  
 

              

      
          (6) 
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 Os valores de K1, K2, K3 e K4, estão definidos no item 2.4.1. 

 

2.7.2 INCERTEZA PADRÃO DA MASSA ESPECÍFICA DO AR 

  

Conforme descrito na NIT DICLA 021, a definição de incerteza padrão é: 

Para uma variável aleatória a variância de sua distribuição ou a raiz quadrada positiva da variância, 

chamada desvio padrão, é utilizada como uma medida da dispersão de valores. A incerteza padrão de 

medição associada à estimativa de saída ou resultado de medição y, designado por u(y), é o desvio pa-

drão do mensurando Y. Ela deve ser determinada a partir das estimativas xi das grandezas de entrada 

Xi , e suas incertezas padrão associadas u(xi). A incerteza padrão associada a uma estimativa, tem a 

mesma dimensão da estimativa (Inmetro. NIT-DICLA-021, 2013). 
 

 Barômetro 

 

       
          

 
 
 
  

 

   
 
 
        (7) 

 

 Higrômetro 

 

       
           

 
 
 
  

 

   
 
 

        (8) 

 

 Termômetro 

 

       
           

 
 
 
  

 

   
 
 

        (9) 

 

 Em todas as expressões acima, Uxxx representa a incerteza expandida obtida do certifi-

cado de calibração do instrumento utilizado (barômetro, higrômetro e termômetro) e k, o fator 

de abrangência, retirado do mesmo certificado. Para o segundo termo de contribuição destas 

grandezas de entrada, temos r como a resolução do instrumento. Tem-se ainda que, como foi 

utilizado um aparelho digital, trata-se de uma distribuição do tipo retangular. Assim, divide-se 

a resolução por   . 
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2.7.3 CONTRIBUIÇÕES PARA A INCERTEZA DE MEDIÇÃO DA MASSA ESPE-

CÍFICA DO AR 

 

 A incerteza de cada grandeza de entrada, multiplicada pelo coeficiente de sensibilida-

de correspondente, é convertida para a unidade da grandeza de saída. Assim, cada parcela 

constitui uma contribuição para a incerteza final. A partir daí, pode-se calcular a incerteza 

combinada e finalmente a incerteza expandida (ver itens 2.7.4 e 2.7.6). 

 

                           (10) 

 

                          (11) 

 

                           (12) 

 

2.7.4 INCERTEZA COMBINADA DA MASSA ESPECÍFICA DO AR 

 

 Como as grandezas de entrada não são correlacionadas, a incerteza combinada dar-se-

á pela raiz quadrada da soma quadrática de cada incerteza padrão multiplicada pelo coeficien-

te de sensibilidade (ISO; BIPM; IFCC; ILAC; IEC; IUPAC; IUPAP & OIML, 2008).  

 

          
        

        
          (13) 

 

2.7.5 GRAUS DE LIBRADADE EFETIVOS DA MASSA ESPECÍFICA DO AR (eff) 

 

 Como as medições das grandezas de entrada para o cálculo de incerteza da massa es-

pecífica do ar foram realizadas em pequeno número de repetições e as grandezas de entrada 

apresentaram distribuições retangulares ou triangulares, utilizou-se a distribuição t de Student 

para o tratamento estatístico dos dados. Para obter os graus de liberdade efetivos correspon-

dentes, utiliza-se a equação de Welch-Satterthwaite (ISO; BIPM; IFCC; ILAC; IEC; IUPAC; 

IUPAP & OIML, 2008). 
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     (14) 

 

 Sendo n os graus de liberdade correspondentes a cada contribuição. 

 Para as grandezas de entrada cuja incerteza de medição é do tipo B, consideram-se os 

graus de liberdade infinitos. Para as incertezas do tipo A, considera-se o número de graus de 

liberdade como n-1, onde n é o numero de repetições. 

 Com o valor calculado dos graus de liberdade efetivos, podemos utilizar a tabela de 

Student para obter o fator de abrangência k para uma probabilidade de 95,45 % (ISO; BIPM; 

IFCC; ILAC; IEC; IUPAC; IUPAP & OIML, 2008). 

 

2.7.6 INCERTEZA EXPANDIDA DA MASSA ESPECÍFICA DO AR 

 

                   (15) 

 

 O valor da incerteza expandida de medição está associado ao valor calculado da massa 

específica do ar, constituindo assim o resultado da medição para esta grandeza. Se o fator de 

abrangência for k = 2, espera-se encontrar valores que possam ser razoavelmente atribuídos 

ao mensurando com 95,45 % de confiabilidade dentro do intervalo de valores estabelecido 

pela incerteza de medição. 

 

2.8 INCERTEZA DE MEDIÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA 

 

 Conforme exposto no item 2.4.2, a água purificada utilizada no estudo foi obtida dire-

tamente do Laflu. Assim, os valores da massa específica da água e sua respectiva incerteza 

foram fornecidos pelo laboratório. 

 

2.9  INCERTEZA DE MEDIÇÃO DE VOLUME 

 

 A grandeza volume é função da massa de água que foi pesada, da massa específica da 

água, da massa específica do ar, da massa específica do peso padrão que foi utilizado para 
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calibrar a balança, do coeficiente de expansão volumétrica da micropipeta e da temperatura do 

líquido, de acordo com a equação (3). 

 Para calcular a incerteza de medição do volume, foi necessário também determinar os 

valores de incerteza padrão de cada grandeza de entrada, assim como seus coeficientes de 

sensibilidade. 

 

2.9.1 COEFICIENTES DE SENSIBILIDADE PARA O CÁLCULO DA INCERTEZA 

DE MEDIÇÃO DE VOLUME 

  

 Abaixo se mostra como se calculam os coeficientes de sensibilidade de cada grandeza 

de entrada através da derivada parcial do volume (grandeza de saída) em relação às respecti-

vas grandezas de entrada. 

 

       
  

  
 

 

       
   

  

  
                  (16) 
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              (20) 

 

       
  

  
   

 

       
   

  

  
          (21) 

 

       
  

  
            (22) 
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 As variáveis das equações acima estão definidas no item 2.4.3 

 A variável M é definida por:         . 

 

2.9.2 INCERTEZA PADRÃO DE VOLUME 

 

 Abaixo se mostra como é calculada a incerteza padrão para cada uma das grandezas de 

entrada da grandeza de saída volume. 

 

 Massa 

       
    

 
 
 
  

 

   
 
 
         (23) 

 

 Temperatura 

       
             

 
 
 
  

 

   
 
 

        (24) 

  

 Para as duas grandezas de entrada acima, tem-se Uxxx a incerteza expandida obtida do 

certificado de calibração do instrumento (balança e termômetro) e k o fator de abrangência, 

retirado do mesmo certificado. 

 Para a segunda contribuição destas grandezas de entrada, tem-se r como a resolução do 

instrumento. Como se utilizou um aparelho digital, considera-se uma distribuição do tipo re-

tangular. Assim, divide-se a resolução por   . 

 

 Massa específica da água 

      
     

 
           (25) 

 

 Massa específica do ar 

      
     

 
           (26) 

 

 Massa específica do peso padrão 
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           (27) 

 

 Coeficiente de expansão volumétrico 

     
    

  
           (28) 

 

 Nas grandezas de entrada descritas acima, os valores de incerteza são divididos pelos 

respectivos fatores de abrangência k. 

 O valor da massa específica do peso padrão de referência utilizado para calibrar a ba-

lança, assim como sua incerteza, é diretamente ligado ao material de fabricação do mesmo. 

Estes valores podem ser encontrados na recomendação OIML R 111-1 (2004.) 

 A incerteza do coeficiente de expansão volumétrico foi estimada em 10 % do valor do 

coeficiente de expansão volumétrico. 

 O valor do coeficiente de expansão volumétrico para micropipetas foi obtido através 

da média de coeficientes de vários materiais. 

 A estimativa destes valores não compromete a confiabilidade dos resultados visto que, 

a incerteza do coeficiente de expansão volumétrico tem discreta contribuição para a incerteza 

combinada de volume (  Figura 30).  

 Para       e     , dividimos por   , pois se trata de uma distribuição retangular. 
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  Figura 30 - Contribuições para incerteza combinada de volume 

 

 

 

Sendo: 

uC a incerteza padrão combinada de volume; 

u( R) a incerteza referente a resolução do instrumento; 

u(Sv) a incerteza referente os desvio padrão das medições de volume; 

u(T) a incerteza referente a temperatura do fluido de calibração; 

u(α) a incerteza referente ao coeficiente de expansão volumétrico da micropipeta; 

u(p) a incerteza referente a massa específica do peso padrão utilizado na calibração da 

balança; 

u(a) a incerteza referente a massa específica do ar; 

u(w) a incerteza referente a massa específica do fluido de calibração; 

u(M) a incerteza referente a massa de líquido pesado na balança. 

 

 Repetibilidade (desvio padrão) 

                   (29) 

 

 Sv é o desvio padrão referente as repetições realizadas de volume. 

0 2E-05 4E-05 6E-05 8E-05 0,0001 0,00012 

u(M) 

u(ρw) 

u(ρa) 

u(ρp) 

u(α) 

u(T) 

u(Sv) 

u(∂R) 

uC 

Fonte - Elaborada pelo autor  
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 Divisão do instrumento 

      
  

   
           (30) 

 

 Sendo dR o valor de uma divisão do instrumento. Como se trata de uma distribuição 

triangular, utiliza-se o divisor   . 

 Foram utilizadas no estudo apenas micropipetas com volume variável. Assim, deve-se 

considerar esta contribuição para a incerteza de medição. 

 

2.9.3 CONTRIBUIÇÃO PARA INCERTEZA DE MEDIÇÃO DE VOLUME 

 

 A conversão das incertezas das grandezas de entrada para a unidade da grandeza de 

saída é realizada através da multiplicação de cada incerteza padrão pelo seu respectivo coefi-

ciente de sensibilidade. 

 

                          (31) 

 

                            (32) 

 

                            (33) 

 

                            (34) 

 

                           (35) 

 

                           (36) 

 

                            (37) 

 

                           (38) 
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2.9.4 INCERTEZA COMBINADA DE MEDIÇÃO DE VOLUME 

 

Segundo o ISO GUM, a incerteza padrão combinada de uma medição é: 

A incerteza-padrão do resultado de uma medição, quando este resultado é obtido de valores de várias 

outras grandezas, é denominada incerteza-padrão combinada e designada por uc. Ela é o desvio-

padrão estimado associado com o resultado e é igual à raiz quadrada positiva da variância combina-

da, obtida a partir de todos os componentes da variância e covariância (C.3.4), independente de como 

tenham sido avaliados, usando o que é denominado neste Guia como lei de propagação de incertezas 

(ISO; BIPM; IFCC; ILAC; IEC; IUPAC; IUPAP & OIML, 2008). 

 

                                                      (39) 

 

2.9.5 GRAUS DE LIBERDADE EFETIVOS DE VOLUME (eff) 

 

 Conforme NIT DICLA 21, entende-se como graus de liberdade efetivos:  

Para estimar o valor de um fator de abrangência k correspondente a uma probabilidade de abrangên-

cia especificada, é necessário que seja levada em conta a confiabilidade da incerteza padrão u(y) da 

estimativa de saída y. Isto implica considerar o quão bem u(y) estima o desvio padrão associado ao re-

sultado da medição. Para uma estimativa do desvio padrão de uma distribuição normal, os graus de li-

berdade desta estimativa, que depende do tamanho da amostra na qual ela está baseada, é uma medida 

da confiabilidade. Analogamente, uma medida adequada da confiabilidade da incerteza padrão associ-

ada a uma estimativa de saída é seu grau de liberdade efetivo veff , que é aproximado por uma combi-

nação apropriada dos graus de liberdade efetivos das diferentes contribuições da incerteza ui(y) (Inme-

tro. NIT-DICLA-021, 2013). 

 

     
  

 

  
    

  
 
  

    

  
 
  

    

  
 
  

    

  
 
  

    

  
 
  

    

  
 
  

    

  
 
  

    

  

    (40) 

  

 Com o valor do eff calculado, utiliza-se a tabela de Student para encontrar o valor do 

fator de abrangência k para uma probabilidade de 95,45 %. 

 

2.9.6 INCERTEZA EXPANDIDA DE VOLUME 

 

 O ISO GUM define incerteza expandida como: 

Quantidade que define um intervalo em torno do resultado de uma medição com o 

qual se espera abranger uma grande fração da distribuição dos valores que podem 

ser razoavelmente atribuídos ao mensurando (ISO; BIPM; IFCC; ILAC; IEC; IU-

PAC; IUPAP & OIML, 2008). 
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                 (41) 

 

 O valor da incerteza expandida de medição é a associado ao valor calculado de volu-

me, constituindo assim o resultado da medição para esta grandeza. 
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3.  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Seguindo a metodologia apresentada no capítulo 2, os resultados encontrados nas me-

dições de volume utilizando micropipetas comerciais serão apresentados em seguida. 

 Utilizou-se o erro normalizado para comparação entre os diversos resultados de medi-

ção. Define-se o erro normalizado En como: 

 

   
           

     
      

 
          (42) 

 

 Sendo: 

 Xmed, o valor médio da medição em análise; 

 Xref, o valor médio de referência; 

 Umed, a incerteza média da metodologia em análise; 

 Uref, a incerteza de referência. 

 

 O valor médio de referência (Xref) de cada micropipeta foi obtido através da média de 

todas as medições realizadas pela metodologia normalizada com a referida micropipeta. 

 A incerteza de referência (Uref) de cada micropipeta foi obtida através do cálculo de 

incerteza considerando todas as medições de volume segundo a metodologia normalizada. 

Para tal, com os dados da referida metodologia: foram calculados o desvio padrão de todas as 

medições de volume, a média de todas as medições da temperatura da água, a média das con-

dições ambientais (temperatura, umidade e pressão atmosférica), a média da massa específica 

da água, a média da massa de água pipetada. 

 Não foram comparados os resultados de medição de volume entre micropipetas de 

diferentes fabricantes e também não se pretendeu avaliar os instrumentos em relação ao seu 

valor nominal de volume. Utilizou-se o erro normalizado para comparar cada conjunto de 10 

repetições para cada micropipeta, através do valor médio (Xmed) destas medições e de sua in-

certeza correspondente (Umed), com os valores correspondentes de referência calculados. 

 Considera-se que, se | En | ≤ 1, as medições em análise são estatisticamente equivalen-

tes (Inmetro. DOQ-CGCRE-008, 2010).  
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 A norma ISO 8655-2, apresenta no anexo B uma tabela com vários desvios de proce-

dimentos que podem ocorrer durante a manipulação das micropipetas e o erro percentual que 

cada variação da metodologia pode acarretar no resultado da medição em relação ao valor 

nominal de volume do instrumento. O presente estudo visa ampliar esta discussão, expondo 

todos os dados das medições. 

 Ainda na norma ISO 8655-2, a tabela 1 apresenta o erro sistemático e o erro aleatório 

máximo permitido para as medições com micropipetas. Esta tabela diferencia as micropipetas 

levando em consideração apenas o volume nominal do instrumento, que é considerado como 

o valor de volume máximo da faixa de medição para micropipetas de volume variável. 

 Não será realizada no trabalho a comparação entre o limite do erro sistemático da tabe-

la 1 da ISO 8655-2 e os erros de volume medidos. O limite do erro sistemático indicado pela 

norma é calculado levando como referência o valor nominal de volume a ser pipetado. Como 

no presente trabalho as comparações dos resultados das medições de volume são realizadas 

entre a metodologia normalizada e uma variação desta metodologia, a indicação de erro do 

instrumento em relação ao valor nominal não é um dado relevante para o tipo de análise em 

questão. Sendo assim, ainda que as medições feitas segundo metodologia normalizada apre-

sentem erro acima do máximo permitido pela norma ISO 8655-2, seus valores serão conside-

rados para fins de comparação entre a metodologia normalizada e suas variações. 

 Vale ressaltar que valores de erro sistemático máximo permitido devem ser considera-

dos no momento da calibração de uma micropipeta. Nos casos em que o instrumento indicar 

desvios maiores que o limite da norma, o mesmo deve ser retirado de uso ou encaminhado 

para manutenção corretiva. 

 O limite do erro aleatório indicado na mesma tabela 1 da norma ISO 8655-2 é calcula-

do considerando apenas o desvio padrão das repetições de cada conjunto de medição de vo-

lume. Os resultados apresentados neste estudo são os valores de incerteza expandida onde o 

desvio padrão é uma das contribuições para o cálculo. 

 A ISO 8655-2 avalia apenas o desvio padrão para o limite do erro aleatório pois assim 

é possível analisar apenas a repetibilidade do instrumento. 

 Apenas os resultados do operador 2, na metodologia normalizada com medição por 

diferentes operadores utilizando a micropipeta não digital, o erro aleatório ficou acima do 

limite da norma. Nos outros casos, inclusive nas medições feitas com diferentes operadores 

utilizando a micropipeta digital, o erro aleatório ficou abaixo do limite da ISO 8655-2. 
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3.1  PRIMEIRA ETAPA 

 

 Conforme descrito na metodologia (item 2.3), as medições na primeira etapa foram 

realizadas da seguinte forma: 

 Foi avaliado apenas o volume nominal de 100 L em cada instrumento; 

 Cada valor apresentado no gráfico representa a média dos valores obtidos de um con-

junto de 10 repetições; 

 Foram realizadas alternadamente medições de acordo com a metodologia normalizada 

e com a metodologia alterada; 

 Cada micropipeta ficou 10 minutos em repouso após um conjunto de 10 repetições; 

 A temperatura do líquido de trabalho foi medida sempre antes da primeira, da quinta e 

da última medição; 

 Excluindo as medições realizadas com o intuito de testar o resultado obtido com dife-

rentes operadores, todas as demais foram realizadas pelo mesmo operador; 

 As ponteiras foram trocadas duas vezes por dia, sempre no início da manhã e no início 

da tarde. 

 Através dos resultados obtidos na primeira etapa, determinaram-se os parâmetros a 

serem estudados na segunda etapa com um número maior de instrumentos. Os parâmetros 

escolhidos para a segunda etapa foram aqueles que apresentaram maior variação nos resulta-

dos quando se comparou a metodologia normalizada com a alterada na primeira etapa. 

 Em cada conjunto de medições, foram realizadas 11 repetições. Porém a média de vo-

lume e a incerteza de medição foram calculadas sempre excluindo a primeira ou a última re-

petição de cada conjunto, dependendo da análise realizada. 

 Os valores apresentados nos gráficos representam a média de volume de 10 repetições 

e as barras superior e inferior, o valor da incerteza de medição para cada conjunto de medi-

ções. 

 Os gráficos apresentam no eixo vertical os valores de volume em mL, no eixo horizon-

tal, as medições (cada uma composta por 10 repetições) na sequência cronológica em que 

foram realizadas. Nos gráficos onde aparecem dois conjuntos de dados (Ex.: medições segun-

do metodologia normalizada e medições com a metodologia alterada), os dados são respecti-

vamente identificados por cores diferentes, e a cronologia das medições é indicada por núme-

ros inteiros.  
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3.1.1 METODOLOGIA NORMALIZADA 

  

 Os resultados abaixo mostram todas as medições, segundo metodologia normalizada, 

realizadas nas micropipetas A (Gráfico 1) e B (Gráfico 2) durante todo o período do trabalho. 

 

Gráfico 1 - Metodologia normalizada - Micropipeta A 
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Fonte - Elaborada pelo autor 
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Gráfico 2 - Metodologia normalizada - Micropipeta B 

 

  

 Os resultados do erro normalizado da metodologia normalizada para a micropipeta A 

(Tabela 2) e micropipeta B (Tabela 3) são apresentados nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 2 - Resultados - metodologia normalizada -  Micropipeta A 

Metodologia normalizada - Pipeta A 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 6 

Erro normalizado 0,11 0,02 0,13 -0,03 0,08 0,17 

Volume médio (mL) 0,10034 0,10030 0,10034 0,10027 0,10032 0,10036 

Incerteza (mL) 0,00033 0,00033 0,00022 0,00026 0,00028 0,00026 

Conjunto de medições 7 8 9 10 11 12 

Erro normalizado -0,27 -0,25 -0,20 0,01 -0,01 0,30 

Volume médio (mL) 0,10013 0,10017 0,10019 0,10029 0,10028 0,10046 

Incerteza (mL) 0,00042 0,00022 0,00029 0,00031 0,00028 0,00044 

Conjunto de medições 13 14 15 16 17 18 

Erro normalizado 0,08 0,20 -0,34 -0,45 -0,19 0,01 

Volume médio (mL) 0,10032 0,10037 0,10011 0,10009 0,10017 0,10029 
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Incerteza (mL) 0,00026 0,00026 0,00033 0,00021 0,00043 0,00030 

Conjunto de medições 19 20 

 
   

Erro normalizado 0,43 0,24 

 
   

Volume médio (mL) 0,10047 0,10039 

 
   

Incerteza (mL) 0,00024 0,00020 

 
   

 

 

Tabela 3: - Resultados - metodologia normalizada -  Micropipeta B 

Metodologia normalizada - Pipeta B 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 6 

Erro normalizado -0,03 -0,09 -0,19 0,24 -0,01 0,06 

Volume médio (mL) 0,09914 0,09911 0,09906 0,09927 0,09915 0,09918 

Incerteza (mL) 0,00024 0,00029 0,00036 0,00031 0,00021 0,00028 

Conjunto de medições 7 8 9 10 11 12 

Erro normalizado -0,28 -0,35 0,06 -0,15 -0,09 -0,06 

Volume médio (mL) 0,09904 0,09900 0,09918 0,09908 0,09912 0,09912 

Incerteza (mL) 0,00022 0,00028 0,00026 0,00037 0,00019 0,00034 

Conjunto de medições 13 14 15 16 17 18 

Erro normalizado 0,38 0,36 0,02 0,08 0,12 -0,13 

Volume médio (mL) 0,09935 0,09931 0,09916 0,09919 0,09923 0,09909 

Incerteza (mL) 0,00037 0,00022 0,00021 0,00024 0,00054 0,00038 

 

 

 Através dos resultados acima, é possível observar que, durante todo o período do estu-

do, os valores das médias se encontram dentro do intervalo das incertezas e os intervalos de 

incerteza de medições realizadas em momentos distintos se sobrepõem. Os valores do erro 

normalizado também são menores que 1. Assim, todas são estatisticamente equivalentes ao 

valor de volume de referência.  

 Este dado garante confiança para avaliar os futuros resultados, pois, como não houve 

variações significativas das médias de volume e das incertezas de medição utilizando a meto-

dologia normalizada, será possível afirmar que variações significativas nos resultados de vo-

lume e/ou nas incertezas de medição, quando aplicadas mudanças na metodologia normaliza-

da, serão oriundas destas mudanças. 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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 No gráfico da micropipeta B (Gráfico 2), os resultados 16 e 17 referem-se a quase o 

mesmo conjunto de dados. A diferença é que, durante estas medições, observou-se em uma 

das vezes, após dispensar o líquido no frasco de pesagem, que uma gota ficou aderida na parte 

interna da ponteira. Assim, o valor de massa do líquido obtido foi consideravelmente menor 

do que os demais (sendo este o menor valor desta sequência). Na medição seguinte, como a 

gota da medição anterior não foi retirada, no momento de dispensar o líquido no frasco de 

pesagem, o valor de massa obtido foi consideravelmente maior do que os demais; a gota re-

manescente da medição anterior foi incorporada ao volume de líquido aspirado. Isso fez com 

que o valor médio permanecesse quase inalterado, porém houve um considerável aumento no 

desvio padrão e, logo, no valor final da incerteza. O resultado da medição 16 contempla esses 

2 valores. O resultado da medição 17 foi calculado com valores de 2 medições suplementares 

feitas no final da referida sequência e estas substituíram os valores discrepantes. 

 O fato descrito no último parágrafo mostra a importância da experiência e da atenção 

do manipulador no momento da pesagem. Quando observadas situações atípicas, devem-se 

descartar as medições. Gotas aderidas à parte interna da ponteira após a liberação do líquido 

são um problema que ocorre com frequência e, como foi dito, cabe ao manipulador observar e 

impedir que estes resultados errôneos sejam considerados no resultado final da medição. 

 Deve-se observar ainda um outro aspecto durante as medições utilizando micropipetas. 

Quando a ponteira está nova, não é muito comum a ocorrência de gotas presas em sua parede 

interna, porém, à medida que a ponteira é utilizada, a incidência aumenta bastante. Este dado 

mostra a importância da periódica substituição das ponteiras. Durante o estudo, realizaram-se 

6 conjuntos de 10 medições com cada ponteira. Neste intervalo, a incidência de gotas não foi 

alta. 

 

3.1.2 METODOLOGIA NORMALIZADA COM EXCLUSÃO DA PRIMEIRA RE-

PETIÇÃO 

 

 Visando avaliar o efeito nas medições do aumento da temperatura da micropipeta pelo 

aquecimento oriundo da mão do técnico, foi analisada a média das repetições e as incertezas 

excluindo a primeira medição. Como o instrumento fica em repouso de 10 minutos entre cada 

conjunto de medições, as primeiras medições, principalmente a primeira, acontecem com a 

temperatura do instrumento mais baixa. 
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 Abaixo estão expostos os resultados da metodologia normalizada com as médias e 

incertezas calculadas utilizando da segunda até a décima primeira repetição (excluindo a pri-

meira repetição) (Gráfico 3 e Gráfico 4). 

 

Gráfico 3 - Metodologia normalizada (repetição 1 até 10) x Metodologia normalizada (repetição 2 até 11) - Mi-

cropipeta A 
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Gráfico 4 - Metodologia normalizada (repetição 1 até 10) x Metodologia normalizada (repetição 2 até 11) - Mi-

cropipeta B 

 

 

 

Tabela 4 - Resultados - metodologia normalizada (repetição 2 até 11) -  Micropipeta A 

Metodologia normalizada (repetição 2 até 11) - Pipeta A 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 6 

Erro normalizado 0,21 0,09 0,16 0,04 0,15 0,23 

Volume médio (mL) 0,10038 0,10033 0,10035 0,10030 0,10035 0,10038 

Incerteza (mL) 0,00024 0,00032 0,00020 0,00020 0,00020 0,00021 

Conjunto de medições 7 8 9 10 11 12 

Erro normalizado -0,20 -0,19 -0,14 0,08 0,05 0,42 

Volume médio (mL) 0,10018 0,10020 0,10022 0,10032 0,10030 0,10049 

Incerteza (mL) 0,00031 0,00021 0,00019 0,00026 0,00020 0,00032 

Conjunto de medições 13 14 15 16 17 18 

Erro normalizado 0,15 0,24 -0,30 -0,41 -0,14 0,09 

Volume médio (mL) 0,10035 0,10039 0,10014 0,10011 0,10022 0,10032 

Incerteza (mL) 0,00021 0,00024 0,00033 0,00022 0,00030 0,00021 

Conjunto de medições 19 20 

    Erro normalizado 0,49 0,27 
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Volume médio (mL) 0,10049 0,10040 

    Incerteza (mL) 0,00021 0,00021 

     

 

Tabela 5 - Resultados - metodologia normalizada (repetição 2 até 11) -  Micropipeta B 

Metodologia normalizada (repetição 2 até 11)  - Pipeta B 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 6 

Erro normalizado 0,01 -0,05 -0,15 0,29 0,05 0,14 

Volume médio (mL) 0,09916 0,09913 0,09909 0,09929 0,09918 0,09921 

Incerteza (mL) 0,00021 0,00022 0,00021 0,00028 0,00019 0,00022 

Conjunto de medições 7 8 9 10 11 12 

Erro normalizado -0,24 -0,39 0,09 -0,16 -0,08 -0,07 

Volume médio (mL) 0,09905 0,09898 0,09919 0,09907 0,09912 0,09912 

Incerteza (mL) 0,00021 0,00028 0,00021 0,00038 0,00018 0,00034 

Conjunto de medições 13 14 15 16 17 18 

Erro normalizado 0,47 0,34 0,03 0,10 0,23 -0,08 

Volume médio (mL) 0,09938 0,09930 0,09917 0,09920 0,09928 0,09911 

Incerteza (mL) 0,00030 0,00023 0,00021 0,00022 0,00042 0,00043 

 

  

 Quando se analisa a exclusão da primeira medição no valor médio, não observa-se 

grande influência no resultado do volume, porém, podemos perceber que o valor de incerteza 

em quase todos os casos é discretamente reduzido. O erro normalizado (Tabela 4 e Tabela 5) 

indica que os valores são estatisticamente equivalentes. 

  

3.1.3 MEDIÇÃO COM A PROFUNDIDADE DE IMERSÃO ALTERADA 

 

 De acordo com a norma ISO 8655, a profundidade de imersão da ponteira em relação 

à superfície do líquido de trabalho no momento da aspiração com a micropipeta deve ser de 

3 mm. Alterando a profundidade de imersão, os resultados obtidos (Gráfico 5 e Gráfico 6) foram 

comparados com os valores da metodologia normalizada anterior. Abaixo, veem-se também 

os valores do erro normalizado (Tabela 6 e Tabela 7). 

 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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Gráfico 5 - Metodologia normalizada x Profundidade de imersão - Micropipeta A 

 

 

 

Gráfico 6 - Metodologia normalizada x Profundidade de imersão - Micropipeta B 
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Tabela 6 - Resultados - metodologia com diferente imersão da micropipeta -  Micropipeta A 

Profundidade de Imersão - Pipeta A 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado 0,02 0,15 0,02 

Volume médio (mL) 0,10029 0,10035 0,10029 

Incerteza (mL) 0,00038 0,00020 0,00027 

 

 

Tabela 7 Resultados - metodologia com diferente imersão da micropipeta -  Micropipeta B 

Profundidade de Imersão - Pipeta B 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado 0,10 0,23 -0,03 

Volume médio (mL) 0,09920 0,09926 0,09914 

Incerteza (mL) 0,00032 0,00031 0,00023 

 

 

 As médias das medições e as incertezas não apresentaram variações estatisticamente 

significativas. Isso pôde ser comprovado através dos valores calculados do erro normalizado. 

Analisando os gráficos, não se observam tendências de mudança dos valores médios nem das 

incertezas. 

 Apesar de os resultados demonstrarem que a profundidade de imersão da ponteira no 

líquido não afeta significativamente os valores de média e de incerteza finais do volume, é 

importante ressaltar que se não for observada a profundidade estabelecida pela norma, muita 

água fica aderida na parte externa da ponteira. Este líquido externo deve ser devidamente reti-

rado de forma a não tocar o orifício de saída da ponteira para não absorver o líquido interno. 

Caso a secagem não aconteça, ou seja ineficiente, pode ocorrer desprendimento da água que 

está externa à ponteira dentro do frasco de pesagem. Isso poderia levar a variações inaceitá-

veis nas medições de volume. 

 

 

 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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3.1.4 MEDIÇÃO COM A MICROPIPETA INCLINADA EM APROXIMADAMEN-

TE 45 ° 

  

 A norma ISO 8655 orienta que a aspiração do líquido deve ser feita a um ângulo de  

90 ° entre a pipeta e a superfície do fluido de calibração. Os resultados abaixo (Gráfico 7 e Grá-

fico 8) mostram as variações nas médias e nas incertezas de volume quando se aspira o líquido 

com o instrumento inclinado em aproximadamente 45 °. Os valores do erro normalizado tam-

bém são apresentados (Tabela 8 e Tabela 9). 

 

Gráfico 7 - Metodologia normalizada x Inclinação de aproximadamente 45 ° - Micropipeta A 
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Gráfico 8 - Metodologia normalizada x Inclinação de aproximadamente 45 ° - Micropipeta B 

 

 

 

Tabela 8 - Resultados - metodologia com inclinação da micropipeta em aproximadamente 45 °-  Micropipeta A 

Inclinação 45 ° - Pipeta A 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado 0,66 0,54 1,34 

Volume médio (mL) 0,10061 0,10051 0,10085 

Incerteza (mL) 0,00032 0,00019 0,00020 

 

 

Tabela 9 - Resultados - metodologia com inclinação da micropipeta em aproximadamente 45 °-  Micropipeta B 

Inclinação 45 ° - Pipeta B 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado 1,01 0,81 1,49 

Volume médio (mL) 0,09972 0,09965 0,09982 

Incerteza (mL) 0,00044 0,00050 0,00027 
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 Os resultados apresentados acima mostram que a inclinação da micropipeta no mo-

mento da aspiração do fluido de calibração causa significativa variação nas médias de volu-

me. Ainda que o erro normalizado não indique que todos os resultados são estatisticamente 

diferentes, pode-se observar que há uma tendência dos valores médios de volume serem maio-

res, quando as medições desta metodologia são comparadas com as da metodologia normali-

zada. 

 A repetibilidade também piora, pois, como a angulação do instrumento em cada repe-

tição é diferente, o volume aspirado também é diferente. 

 Sendo este um erro comum no momento da utilização das micropipetas, fica claro que 

em treinamentos de utilização do instrumento este fator deve ser destacado. 

 

3.1.5 MEDIÇÃO SEM ÁGUA NO RESERVATÓRIO DO SISTEMA DE SATURA-

ÇÃO DE UMIDADE 

 

 A norma ISO 8655 orienta para a utilização de algum sistema que reduza a evaporação 

do fluido de calibração. Nesta etapa, foram feitas algumas análises para determinar o impacto 

da não utilização ou da utilização incorreta do sistema de saturação de umidade. 

 O sistema de saturação de umidade possui um compartimento específico para adição 

de água (Figura 8). Este tem a função de saturar o ambiente da câmara de medição de massa 

com vapor d’água, reduzindo assim a evaporação do líquido de trabalho. Seguem abaixo os 

resultados da medição (Gráfico 9 e Gráfico 10) de volume e o erro normalizado (Tabela 10 e Ta-

bela 11) quando utilizado o sistema de saturação de umidade na câmara de pesagem sem água 

no referido reservatório. 

 



87 

 

Gráfico 9 - Metodologia normalizada x Medição sem água no reservatório - Micropipeta A 

 

 

Gráfico 10 - Metodologia normalizada x Medição sem água no reservatório - Micropipeta B 

 

 

0,099 

0,0992 

0,0994 

0,0996 

0,0998 

0,1 

0,1002 

0,1004 

0,1006 

0,1008 

0,101 

0,1012 

0,1014 

0,1016 

0,1018 

0,102 

0 1 2 3 4 

Volume (mL) 

Medições 

Micropipeta A 

normalizada Sem água no reservatório 

0,0976 

0,0978 

0,098 

0,0982 

0,0984 

0,0986 

0,0988 

0,099 

0,0992 

0,0994 

0,0996 

0,0998 

0,1 

0,1002 

0,1004 

0,1006 

0 1 2 3 4 

Volume (mL) 

Medições 

Micropipeta B 

normalizada Sem água no reservatório 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Fonte - Elaborada pelo autor 



88 

 

Tabela 10 - Resultados - metodologia sem água no reservatório de sistema de saturação de umidade -  Micropi-

peta A 

Sem água no reservatório - Pipeta A 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado -0,53 -0,16 -0,28 

Volume médio (mL) 0,10004 0,10022 0,10016 

Incerteza (mL) 0,00026 0,00020 0,00020 

 

 

Tabela 11 - Resultados - metodologia sem água no reservatório de sistema de saturação de umidade -  Micropi-

peta B 

Sem água no reservatório - Pipeta B 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado -0,23 -0,05 -0,16 

Volume médio (mL) 0,09906 0,09913 0,09908 

Incerteza (mL) 0,00022 0,00023 0,00024 

 

 

 Não foram observadas significativas diferenças nestes ensaios na presença e na ausên-

cia de água no sistema de saturação de umidade. O erro normalizado mostra que não há dife-

rença estatística entre os resultados. Apesar de haver falta de água no reservatório para saturar 

o ambiente da câmara de pesagem, como todo aparato foi utilizado, provavelmente o sistema 

consegue impedir que significativas frações do líquido sejam perdidas por evaporação. 

 Sendo a cubeta do sistema de saturação de umidade comprida e com o diâmetro pe-

queno (Figura 28), a superfície de contato entre o ar e o fluido de calibração é reduzida. Esta é 

a provável forma pela qual a evaporação do líquido é minimizada, mesmo sem água no reser-

vatório do sistema de saturação de umidade. 

 

 

 

 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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3.1.6 MEDIÇÃO SEM O SISTEMA DE SATURAÇÃO DE UMIDADE - MEDIÇÃO 

NO BÉQUER 

 

 As medições de volume com a micropipeta foram realizadas sem a presença do siste-

ma de saturação de umidade na câmara de pesagem. Ao invés do referido sistema, foi coloca-

do um béquer de 50 mL diretamente sobre o prato da balança (Figura 27) para captar o volume 

do líquido de trabalho. Este béquer foi utilizado como o frasco de pesagem. 

 

Gráfico 11 - Metodologia normalizada x Medição direto no béquer - Micropipeta A 
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Gráfico 12 - Metodologia normalizada x Medição direto no béquer - Micropipeta B 

 

 

 

Tabela 12 - Resultados - metodologia com medição direta no béquer - Micropipeta A 

Medição no Béquer - Micropipeta A 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 

Erro normalizado -0,59 -0,64 -0,48 -0,46 -0,39 

Volume médio (mL) 0,10000 0,10000 0,10003 0,10007 0,10006 

Incerteza (mL) 0,00028 0,00024 0,00037 0,00026 0,00044 

 

 

Tabela 13 - Resultados - metodologia com medição direta no béquer - Micropipeta B 

Medição no Béquer - Micropipeta B 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 

Erro normalizado -0,71 -0,49 -0,15 0,10 -0,22 

Volume médio (mL) 0,09883 0,09893 0,09908 0,09920 0,09904 

Incerteza (mL) 0,00028 0,00029 0,00029 0,00022 0,00034 
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 Sem a utilização do sistema de saturação de umidade, houve uma grande dificuldade 

no momento de dispensar o líquido dentro do béquer. O acessório do sistema de saturação de 

umidade contém o frasco de pesagem, não permitindo assim que ele se mova quando a micro-

pipeta é encostada em sua parede no momento de dispensar o líquido. Na pesagem direta no 

béquer, o mesmo fica solto e assim move-se livremente quando tocado pela ponteira da mi-

cropipeta. Para impedir que tal fato ocorra, foi preciso segurar com uma das mãos o frasco de 

pesagem no momento da medição. Isso faz com que a técnica fique bastante prejudicada, au-

mentando o tempo de trabalho e piorando a repetibilidade. 

 Nos gráficos acima (Gráfico 11 e Gráfico 12) vê-se que há uma tendência na queda do 

valor das médias. Apesar de o erro normalizado (Tabela 12 e Tabela 13) mostrar que os resulta-

dos são estatisticamente equivalentes, a tendência de queda nos valores médios de volume 

indica a possibilidade de ocorrer um erro sistemático quando as medições forem realizadas 

sem sistema algum de saturação de umidade. 

 A redução nos valores médios de volume pode ser atribuída à evaporação do líquido 

de trabalho. Durante a pesagem, após liberar o líquido pipetado no béquer, a balança estabili-

za, permitindo assim a leitura do valor indicado. Esse fato dá uma falsa impressão de que, no 

momento inicial não está acontecendo evaporação, pois, somente depois de algum tempo com 

o valor estável, o valor indicado na balança começa a diminuir. Na verdade, logo depois da 

liberação do líquido, já ocorre a evaporação de uma fração de água. Isso não é facilmente per-

cebido porque é concomitante com o pequeno período de estabilização da balança. O equipa-

mento consegue estabilizar uma vez que o ar dentro do béquer se satura e a evaporação cessa. 

Quando o ar saturado que está dentro do béquer começa a trocar moléculas como o ar externo 

(dentro da câmara de pesagem) e a evaporação recomeça, pode-se observá-la através da redu-

ção do valor da massa exibida no visor do instrumento. 

 

3.1.7 MEDIÇÃO SEM O SISTEMA DE SATURAÇÃO D  E UMIDADE - MEDIÇÃO 

NA CUBETA 

 

 Nesta etapa, utilizou-se como frasco de pesagem a cubeta do sistema de saturação de 

umidade (Figura 28). A cubeta foi colocada diretamente sobre o prato da balança, fora do sis-

tema de saturação de umidade. 
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 Pretende-se avaliar se, quando utilizado um fraco de pesagem comprido e com peque-

na abertura (características da cubeta), a evaporação do fluido de calibração é reduzida. 

 

Gráfico 13 - Metodologia normalizada x Medição direto na cubeta - Micropipeta A 

 

 

 

Tabela 14 - Resultados - metodologia com medição na cubeta - Micropipeta A 

Medição na cubeta - Micropipeta A 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado 0,37 0,21 0,31 

Volume médio (mL) 0,10045 0,10040 0,10043 

Incerteza (mL) 0,00027 0,00039 0,00028 

 

 

 Quando utilizado como frasco de pesagem, a cubeta do sistema de saturação de umi-

dade, nem as médias das medições de volume  e nem as incertezas apresentaram grande vari-

ação (Gráfico 13). O erro normalizado (Tabela 14) indica que os resultados são estatisticamente 

similares. 
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 Como o recipiente é estreito, a evaporação se torna bastante difícil pela menor superfí-

cie de contato entre o ar e o líquido. 

 O problema relatado no tópico anterior (3.1.6) também ocorre quando se utiliza a cu-

beta como frasco de pesagem. A cubeta solta sobre o prato fica livre para se movimentar e 

assim ocorre a mesma dificuldade no momento de dispensar o líquido e realizar a sua pesa-

gem. 

 Esta mesma variação da metodologia normalizada foi testada com a micropipeta H. Os 

resultados serão apresentados no (Gráfico 55). 

 

3.1.8 MEDIÇÃO COM LUVA 

 

 Com a utilização de luvas de pano pelo técnico, pretende-se diminuir a passagem de 

calor da mão para o instrumento, avaliando assim a influência do aquecimento da micropipeta 

no resultado da medição de volume. Abaixo estão os resultados (Gráfico 14 e Gráfico 15) e o 

erro normalizado (Tabela 15 e Tabela 16) considerando esta variação.  

 

Gráfico 14 - Metodologia normalizada x Medição com luva - Micropipeta A 
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Gráfico 15 - Metodologia normalizada x Medição com luva - Micropipeta B 

 

 

Tabela 15 - Resultados - metodologia com medição utilizando luva - Micropipeta A 

Medição com luva - Micropipeta A 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 6 

Erro normalizado -0,07 -0,47 -0,06 -0,18 0,34 0,31 

Volume médio (mL) 0,10024 0,10008 0,10026 0,10018 0,10043 0,10041 

Incerteza (mL) 0,00047 0,00020 0,00022 0,00044 0,00019 0,00019 

 

 

Tabela 16 - Resultados - metodologia com medição utilizando luva - Micropipeta B 

Medição com luva - Micropipeta B 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado -0,39 -0,22 -0,04 

Volume médio (mL) 0,09880 0,09905 0,09914 

Incerteza (mL) 0,00085 0,00029 0,00029 
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 Os valores das médias das medições de volume variaram aleatoriamente. Através dos 

resultados do erro normalizado, pode-se ver que não há diferença estatística entre os valores 

de volume. 

 Com a utilização de luvas, o aquecimento da micropipeta pela mão do técnico foi re-

duzido e a repetibilidade foi um pouco melhor quando comparada com a metodologia norma-

lizada (sem utilização de luvas).  

 É possível observar que, na primeira e na quarta medições da micropipeta A e na pri-

meira da micropipeta B, o valor de incerteza é expressivamente maior. Isso aconteceu porque 

era a primeira vez que o técnico utilizava luva de algodão para manipular a micropipeta. A 

luva diminui a aderência fazendo com que o instrumento escorregue durante sua manipulação. 

Este fato prejudicou a repetibilidade. Assim, a incerteza destas repetições foram maiores. A 

micropipeta A apresenta esse resultado na quarta medição porque, da primeira à terceira, fo-

ram feitas medições em um dia e, da quarta até a sexta, em outro dia. Tal fato reforça a ideia 

de que o treinamento é fundamental para a obtenção de resultados satisfatórios. 

 Abaixo está a comparação entre as medições com luvas quando se exclui a primeira 

repetição, usando assim para o cálculo da média e da incerteza as medições 2 até a 11 (Gráfico 

16 e Gráfico 17). 
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Gráfico 16 - Medição com luva (repetição 1 até 10) x Medição com luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta A 

 

 

Gráfico 17 - Medição com luva (repetição 1 até 10) x Medição com luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta B 
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Tabela 17 - Resultados - metodologia com medição utilizando luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta A 

Medição com luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta A 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 6 

Erro normalizado 0,04 -0,47 -0,03 -0,11 0,35 0,32 

Volume médio (mL) 0,10030 0,10008 0,10027 0,10022 0,10043 0,10042 

Incerteza (mL) 0,00028 0,00020 0,00021 0,00038 0,00019 0,00019 

 

 

Tabela 18 - Resultados - metodologia com medição utilizando luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta B 

Medição com luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta B 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado -0,37 -0,27 -0,02 

Volume médio (mL) 0,09885 0,09902 0,09915 

Incerteza (mL) 0,00075 0,00034 0,00030 

  

 

 As médias das medições de volume e as incertezas vistas nos gráficos acima (Gráfico 

16 e Gráfico 17) não apresentam tendência de variação. O erro normalizado (Tabela 17 e Tabela 

18) indica que elas não são estatisticamente diferentes. 

 A luva de pano impede em grande parte a transferência de calor da mão do técnico 

para o instrumento. Dependendo do isolamento térmico que o equipamento possui, o aqueci-

mento da mão pode chegar até a bolsa de ar que fica dentro da micropipeta e aquecê-la, alte-

rando seu volume e levando a medições imprecisas. As micropipetas aqui analisadas demons-

traram que o seu isolamento térmico é adequado, dispensando assim a necessidade do uso de 

luvas pelo manipulador do instrumento. 

 

3.1.9 VARIAÇÃO ENTRE OPERADORES 

 

 Pretendeu-se nesta etapa investigar a influência do treinamento dos técnicos nos resul-

tados de medição de volume utilizando micropipetas. Abaixo estão os resultados das medi-

ções (Gráfico 18) e o erro normalizado (Tabela 19) de operadores com diferentes níveis de trei-

namento. 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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Gráfico 18 - Medição com variação entre operadores - Micropipeta A 

 

 

 

Tabela 19 - Resultados - metodologia normalizada com variação de operadores - Micropipeta A 

Variação entre operadores - Micropipeta A 

  Operador 1 Operador 2 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 6 

Erro normalizado -0,11 -0,31 -0,21 -0,12 -0,12 0,36 

Volume médio (mL) 0,10023 0,10012 0,10020 0,10011 0,09960 0,10079 

Incerteza (mL) 0,00032 0,00035 0,00019 0,00132 0,00569 0,00135 

  Operador 3    
Conjunto de medições 7 8 9 

   
Erro normalizado 0,75 0,71 0,20 

   
Volume médio (mL) 0,10065 0,10076 0,10052 

   Incerteza (mL) 0,00032 0,00055 0,00110 

    

 

 O operador 1 apresentava treinamento recente porém, ele estava bastante familiarizado 

com o instrumento. 
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 O operador 2 não possuía treinamento algum. 

 O operador 3 era muito experiente, já realiza calibração volumétrica em micropipetas 

há muito tempo.  

 Faz-se importante destacar que foi preciso alterar a escala do gráfico para que os valo-

res de incerteza do operador 2 pudessem ser visualizados. 

 Os resultados mostram claramente que o treinamento e a prática são fundamentais. O 

operador 2 não conseguiu repetir os passos necessários para a calibração da micropipeta, além 

de, em vários momentos, não observar que, por falhas na manipulação, gotas ficaram aderidas 

as paredes internas da ponteira. 

 As  micropipetas possuem formas diferentes. É importante, mesmo para pessoas expe-

rientes, a utilização prévia do instrumento para que seja possível se familiarizar com o mes-

mo. Este é o motivo pelo qual, ainda que fosse o mais experiente, o operador 3 não obteve os 

menores resultados das incertezas de medição. 

 O erro normalizado indica que os resultados são estatisticamente similares porque a 

incerteza do operador 2 foi muito alta. 

 

3.2  SEGUNDA ETAPA 

 

 Após as análises dos resultados obtidos na primeira fase de medições, determinou-se 

que as variações de maior relevância a serem estudadas com outros equipamentos seriam a 

inclinação da micropipeta em relação à superfície do líquido no momento da aspiração e a 

utilização de luvas pelo técnico. 

 Foi utilizada ainda uma micropipeta digital para comparar o efeito da falta de treina-

mento no resultado de medição de volume quando o manipulador utiliza este instrumento. 

 Por fim, foram feitas medições em apenas um instrumento, avaliando novamente o 

impacto da pesagem direta sobre o prato da balança utilizando a cubeta do sistema de satura-

ção de umidade como frasco de pesagem (sem utilizar o restante dos acessórios do sistema). 

 A metodologia utilizada na segunda etapa foi: 

 Os instrumentos foram avaliados apenas no volume nominal de 100 L; 

 Cada valor médio apresentado no gráfico representa um conjunto de 10 repetições; 
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 As medições foram alternadas entre repetições realizadas de acordo com a metodolo-

gia normalizada e com a metodologia alterada; 

 Cada micropipeta ficou 10 minutos em repouso após um conjunto de 10 repetições; 

 A temperatura do líquido de trabalho foi medida sempre antes da primeira, quinta e ul-

tima medição; 

 Excluindo as medições realizadas com o intuito de testar o resultado obtido com dife-

rentes operadores, todas as demais foram realizadas pelo mesmo operador; 

As ponteiras foram trocadas duas vezes por dia, sempre no início da manhã e no início da 

tarde. 

 Os resultados seguirão o mesmo padrão de apresentação da primeira etapa, constando 

nos gráficos a média de 10 repetições e barras de erro com as incertezas de cada conjunto e as 

tabelas com o erro normalizado. 

 

3.2.1 METODOLOGIA NORMALIZADA 

 

 Abaixo serão apresentados, para cada micropipeta, dois gráficos com os resultados das 

medições em volume segundo a metodologia normalizada descrita na ISO 8655. 

 O primeiro gráfico de cada instrumento representa todas as medições conforme meto-

dologia normalizada realizadas no decorrer do estudo.  

 O segundo gráfico de cada instrumento mostra os resultados em volume calculados 

quando a primeira repetição de cada conjunto de medições é excluída. 

 Vale reforçar que o erro normalizado foi calculado com as repetições de 1 até 10 pela 

metodologia normalizada segundo ISO 8655. 
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Gráfico 19 - Metodologia Normalizada - Micropipeta C 

 

 

Gráfico 20 - Metodologia normalizada (repetição 1 até 10) x Metodologia normalizada (repetição 2 até 11) - 

Micropipeta C 
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Tabela 20 - Resultados - metodologia normalizada -  Micropipeta C 

Metodologia normalizada - Micropipeta C 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 

Erro normalizado -2,18 0,98 0,38 -0,17 -0,21 

Volume médio (mL) 0,09479 0,10101 0,10039 0,09988 0,09984 

Incerteza (mL) 0,00228 0,00064 0,00051 0,00053 0,00051 

 

 

Tabela 21 - Resultados - metodologia normalizada (repetição 2 até 11) -  Micropipeta C 

Metodologia normalizada (repetição 2 até 11) - Micropipeta C 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 

Erro normalizado -2,77 1,02 0,37 -0,19 -0,21 

Volume médio (mL) 0,09509 0,10107 0,10037 0,09986 0,09984 

Incerteza (mL) 0,00162 0,00067 0,00053 0,00055 0,00051 

 

 

 Durante o estudo com a micropipeta C, foi observado que, após o término do segundo 

conjunto de medições, a ponteira estava mal fixada ao instrumento. Este problema foi perce-

bido, pois houve uma grande diferença dos valores de massa de líquido pipetados entre o pri-

meiro e o segundo conjunto de medições. 

 O problema relatado acima fez com que os resultados das médias de volume (Gráfico 

19 e Gráfico 20) do primeiro e do segundo conjunto de medições fossem discrepantes quando 

comparados com as outras medições do mesmo instrumento. O erro normalizado (Tabela 20 e 

Tabela 21) desses dois conjuntos também mostra que eles são estatisticamente diferentes. 

 Os resultados das medições em volume do primeiro e do segundo conjunto de medi-

ções não foram utilizados para as análises do presente trabalho, visto o problema relatado. 

 Excluindo da análise os valores discrepantes, as medições de volume apresentaram 

pouca variação (Gráfico 19 e Gráfico 20). Não é possível perceber diferença significativa entre 

as médias das medições e as incertezas. O erro normalizado (Tabela 20 e Tabela 21) mostra que 

os resultados são estatisticamente similares.  

Fonte - Elaborada pelo autor 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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Gráfico 21 - Metodologia Normalizada - Micropipeta D 

 

 

Gráfico 22 - Metodologia normalizada (repetição 1 até 10) x Metodologia normalizada (repetição 2 até 11) - 

Micropipeta D 
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Tabela 22 - Resultados - da metodologia normalizada -  Micropipeta D 

Metodologia normalizada - Micropipeta D 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 6 

Erro normalizado -0,32 0,00 -0,16 0,00 0,33 0,26 

Volume médio (mL) 0,10051 0,10082 0,10068 0,10082 0,10109 0,10103 

Incerteza (mL) 0,00074 0,00034 0,00057 0,00037 0,00044 0,00040 

 

 

Tabela 23 - Resultados - metodologia normalizada (repetição 2 até 11) -  Micropipeta D 

Metodologia normalizada (repetição 2 até 11) - Micropipeta D 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 6 

Erro normalizado -0,28 0,03 -0,14 0,05 0,36 0,34 

Volume médio (mL) 0,10059 0,10085 0,10071 0,10086 0,10111 0,10107 

Incerteza (mL) 0,00046 0,00029 0,00051 0,00037 0,00040 0,00026 

 

 

 Para a micropipeta D, os valores médios de volume para cada conjunto de medições 

(Gráfico 21) não apresentaram grande dispersão, ficando todos dentro do intervalo das incerte-

zas. O erro normalizado (Tabela 22) confirma que as medições de volume deste instrumento 

são estatisticamente similares. 

 Na avaliação dos resultados calculados, excluindo a primeira repetição de cada con-

junto de medição (Gráfico 22), os valores médios não apresentam grande dispersão. A incerte-

za expandida de cada conjunto teve uma discreta redução. O erro normalizado também indica 

que os resultados são estatisticamente equivalentes (Tabela 23). 

 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Fonte - Elaborada pelo autor 



105 

 

Gráfico 23 - Metodologia Normalizada - Micropipeta E 

 

 

 

Gráfico 24 - Metodologia normalizada (repetição 1 até 10) x Metodologia normalizada (repetição 2 até 11) - 

Micropipeta E 
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Tabela 24 - Resultados - metodologia normalizada -  Micropipeta E 

Metodologia normalizada - micropipeta E 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 6 

Erro normalizado -0,22 -0,20 -0,15 0,25 0,22 0,10 

Volume médio (mL) 0,10104 0,10105 0,10111 0,10148 0,10143 0,10132 

Incerteza (mL) 0,00062 0,00070 0,00060 0,00071 0,00058 0,00058 

 

 

Tabela 25 - Resultados - metodologia normalizada (repetição 2 até 11) -  Micropipeta E 

Metodologia normalizada (repetição 2 até 11)  - micropipeta E 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 6 

Erro normalizado -0,20 -0,16 -0,08 0,33 0,28 0,13 

Volume médio (mL) 0,10106 0,10111 0,10117 0,10156 0,10147 0,10135 

Incerteza (mL) 0,00063 0,00050 0,00057 0,00072 0,00054 0,00054 

 

 Seguindo a tendência dos demais instrumentos, também não foram observadas varia-

ções significativas nos valores médios e nas incertezas entre as medições normalizadas 

(Gráfico 23). O erro normalizado (Tabela 24) mostra estatisticamente que os resultados são e-

quivalentes. 

 Os resultados de volume calculados com a exclusão da primeira repetição de cada con-

junto de medições (Gráfico 24) apresentaram todas as médias com os valores dentro do interva-

lo das incertezas. O erro normalizado (Tabela 25) novamente indica que os resultados não são 

estatisticamente diferentes. 

 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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Gráfico 25 - Metodologia Normalizada - Micropipeta F 

 

 

Gráfico 26 - Metodologia normalizada (repetição 1 até 10) x Metodologia normalizada (repetição 2 até 11) - 

Micropipeta F 
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Tabela 26 - Resultados - metodologia normalizada -  Micropipeta F 

Metodologia normalizada - Micropipeta F 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 

Erro normalizado -0,24 -0,06 0,09 0,05 0,23 

Volume médio (mL) 0,09912 0,09925 0,09933 0,09930 0,09939 

Incerteza (mL) 0,00051 0,00034 0,00037 0,00027 0,00029 

 

 

Tabela 27 - Resultados - metodologia normalizada (repetição 2 até 11) -  Micropipeta F 

Metodologia normalizada (repetição 2 até 11) - Micropipeta F 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 

Erro normalizado -0,15 0,01 0,14 0,10 0,18 

Volume médio (mL) 0,09919 0,09928 0,09935 0,09933 0,09937 

Incerteza (mL) 0,00049 0,00027 0,00031 0,00022 0,00027 

 

 Finalizando os resultados das medições normalizadas, a micropipeta F não apresentou 

diferença significativa nos valores das médias de volume e nem das incertezas (Gráfico 25 e 

Gráfico 26). O erro normalizado (Tabela 26 e Tabela 27) também indica que os resultados são 

estatisticamente equivalentes. 

 

3.2.2 MEDIÇÃO COM A MICROPIPETA INCLINADA EM APROXIMADAMEN-

TE 45 ° 

 

 Seguindo a metodologia utilizada na primeira fase do estudo (3.1.4), as medições desta 

etapa foram realizadas com o instrumento inclinado em aproximadamente 45 ° em referência 

à superfície do fluido de calibração, no momento de aspirar o líquido. Abaixo serão apresen-

tados os resultados das médias de volume associados às respectivas incertezas e o erro norma-

lizado para cada micropipeta. 

 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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Gráfico 27 - Metodologia normalizada x Inclinação de aproximadamente 45 ° - Micropipeta D 

 

 

Gráfico 28 - Metodologia normalizada x Inclinação de aproximadamente 45 ° - Micropipeta E 

 

0,099 

0,0992 

0,0994 

0,0996 

0,0998 

0,1 

0,1002 

0,1004 

0,1006 

0,1008 

0,101 

0,1012 

0,1014 

0,1016 

0,1018 

0,102 

0 1 2 3 4 

Volume (mL) 

Medições 

Micropipeta D 

normalizada inclinação 45° 

0,1002 
0,1004 
0,1006 
0,1008 

0,101 
0,1012 
0,1014 
0,1016 
0,1018 

0,102 
0,1022 
0,1024 
0,1026 
0,1028 

0,103 
0,1032 
0,1034 
0,1036 
0,1038 

0,104 
0,1042 

0 1 2 3 4 

Volume (mL) 

Medições 

Micropipeta E 

normalizada inclinação 45° 

Fonte - Elaborada pelo autor 

Fonte - Elaborada pelo autor 



110 

 

Gráfico 29 - Metodologia normalizada x Inclinação de aproximadamente 45 ° - Micropipeta F 

 

 

 

Tabela 28 - Resultados - metodologia com inclinação da micropipeta em aproximadamente 45 °-  Micropipeta D 

Inclinação 45 ° - Micropipeta D 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado 0,50 0,41 0,40 

Volume médio (mL) 0,10121 0,10114 0,10112 

Incerteza (mL) 0,00039 0,00034 0,00030 

 

 

Tabela 29 - Resultados - metodologia com inclinação da micropipeta em aproximadamente 45 °-  Micropipeta E 

Inclinação 45 ° - Micropipeta E 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado 1,10 1,93 2,07 

Volume médio (mL) 0,10244 0,10317 0,10336 

Incerteza (mL) 0,00089 0,00076 0,00079 
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Tabela 30 - Resultados - metodologia com inclinação da micropipeta em aproximadamente 45 °-  Micropipeta F 

Inclinação 45 ° - Micropipeta F 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado 1,01 0,82 0,81 

Volume médio (mL) 0,09989 0,09969 0,09994 

Incerteza (mL) 0,00044 0,00029 0,00070 

 

 

 Visto o problema exposto no item 3.2.1 com a micropipeta C, foram descartados os 

dois primeiros resultados da metodologia normalizada e da metodologia com o instrumento 

inclinado em aproximadamente 45 °. Por esse motivo, decidiu-se excluir desta análise o refe-

rido instrumento.  

 Todos os valores encontrados seguiram a mesma tendência da primeira etapa, onde a 

inclinação do instrumento levou a considerável elevação na média de volume (Gráfico 27,  

Gráfico 28 e Gráfico 29). Os valores de incerteza também foram aumentados. Na avaliação do 

erro normalizado (Tabela 28, Tabela 29 e Tabela 30), pode-se observar que na sua maioria, os 

resultados são estatisticamente diferentes. Novamente, mesmo para os resultados onde o valor 

absoluto do erro normalizado foi ≤ 1, nota-se que os valores médios tendem a ser maiores 

quando comparados com a metodologia normalizada. 

 Uma explicação plausível para este resultado é o fato de que, quando a água é aspira-

da, estando a micropipeta posicionada em um ângulo de 90° em relação à superfície do líqui-

do, a força que o êmbolo exerce, pela distensão da mola, é oposta à força gravitacional que 

atua sobre o líquido. No momento em que se inclina a micropipeta em relação à vertical, o 

êmbolo passa a  atuar contra uma componente da força da gravidade, fazendo com que a força 

resultante seja maior. Logo, aspira-se mais líquido. 

  

3.2.3 MEDIÇÃO COM LUVA 

 

 Serão apresentados abaixo os resultados em volume e o erro normalizado das medi-

ções feitas conforme metodologia normalizada tendo o técnico utilizado luvas de pano para 

Fonte - Elaborada pelo autor 
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manipular o instrumento. Tal procedimento foi realizado para diminuir o aquecimento das 

micropipetas pela mão do manipulador. 

 

Gráfico 30 - Metodologia normalizada x Medição com luva - Micropipeta C 
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Gráfico 31 - Metodologia normalizada x Medição com luva - Micropipeta D 

 

 

Gráfico 32 - Metodologia normalizada x Medição com luva - Micropipeta E 
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Gráfico 33 - Metodologia normalizada x Medição com luva - Micropipeta F 

 

 

Tabela 31 - Resultados - metodologia com medição utilizando luva - Micropipeta C 

Medição com luva - Micropipeta C 

Conjunto de medições 1 2 

Erro normalizado -0,27 -0,10 

Volume médio (mL) 0,09979 0,09995 

Incerteza (mL) 0,00047 0,00049 

 

 

Tabela 32 - Resultados - metodologia com medição utilizando luva - Micropipeta D 

Medição com luva - Micropipeta D 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado 0,40 0,43 0,38 

Volume médio (mL) 0,10111 0,10114 0,10110 

Incerteza (mL) 0,00026 0,00033 0,00028 
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Tabela 33 - Resultados - metodologia com medição utilizando luva - Micropipeta E 

Medição com luva - Micropipeta E 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado 0,48 -0,18 0,20 

Volume médio (mL) 0,10165 0,10108 0,10141 

Incerteza (mL) 0,00057 0,00058 0,00052 

 

 

Tabela 34 - Resultados - metodologia com medição utilizando luva - Micropipeta F 

Medição com luva - Micropipeta F 

Conjunto de medições 1 2 

Erro normalizado 0,20 0,29 

Volume médio (mL) 0,09938 0,09943 

Incerteza (mL) 0,00027 0,00032 

 

  

 Os resultados da segunda etapa do estudo mostram que a utilização da luva de pano 

pelo técnico não trouxe significativa variação nos valores médios de volume (Gráfico 30, Gráfi-

co 31, Gráfico 32 e Gráfico 33). As incertezas de medição tiveram discreta redução quando com-

paradas à metodologia normalizada sem utilização de luvas. O erro normalizado confirma que 

os resultados são estatisticamente equivalentes (Tabela 31, Tabela 32, Tabela 33 e Tabela 34). 

 A redução da incerteza de medição quando a micropipeta é manipulada com luvas 

pode ser explicada pela maior homogeneidade da temperatura do instrumento durante cada 

sequência de medição. Conforme já foi dito, as luvas de pano reduzem a passagem de calor da 

mão do técnico para a micropipeta. 

 Abaixo estão expostos os resultados das medições realizadas com a utilização de luvas 

em comparação com os resultados da mesma metodologia, porém calculados excluindo as 

primeiras medições de cada sequência. 
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 Gráfico 34 - Medição com luva (repetição 1 até 10) x Medição com luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta C 

 

 

Gráfico 35 - Medição com luva (repetição 1 até 10) x Medição com luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta D 
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Gráfico 36 - Medição com luva (repetição 1 até 10) x Medição com luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta E 

 

 

Gráfico 37 - Medição com luva (repetição 1 até 10) x Medição com luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta F 
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Tabela 35 - Resultados - metodologia com medição utilizando luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta C 

Medição com luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta C 

Conjunto de medições 1 2 

Erro normalizado -0,25 -0,10 

Volume médio (mL) 0,09981 0,00048 

Incerteza (mL) 0,09994 0,00049 

 

 

Tabela 36 - Resultados - metodologia com medição utilizando luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta D 

Medição com luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta D 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado 0,39 0,42 0,37 

Volume médio (mL) 0,10111 0,10114 0,10109 

Incerteza (mL) 0,00027 0,00034 0,00028 

 

 

Tabela 37 - Resultados - metodologia com medição utilizando luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta E 

Medição com luva (repetição 2 até 11)  - Micropipeta E 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado 0,46 -0,20 0,20 

Volume médio (mL) 0,10164 0,10106 0,10140 

Incerteza (mL) 0,00058 0,00061 0,00052 

 

 

Tabela 38 - Resultados - metodologia com medição utilizando luva (repetição 2 até 11) - Micropipeta F 

Medição com luva (repetição 2 até 11)  - Micropipeta F 

Conjunto de medições 1 2 

Erro normalizado 0,25 0,32 

Volume médio (mL) 0,09940 0,00029 

Incerteza (mL) 0,09945 0,00033 
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 As médias de volume e as incertezas de medição não apresentaram alteração quando 

se excluem as primeiras repetições de cada sequência de medição (Gráfico 34, Gráfico 35, Gráfi-

co 36 e Gráfico 37). O erro normalizado (Tabela 35, Tabela 36, Tabela 37 e Tabela 38) indica que 

todos os resultados são estatisticamente equivalentes. 

 

3.2.4 MÉDIA DE CADA REPETIÇÃO 

 

 A variação nos resultados de volume que o aquecimento da micropipeta pela mão do 

técnico exerce é mais claramente observada quando são analisadas as médias de cada repeti-

ção e não a média de todas as repetições juntas. 

   Os gráficos abaixo apresentam os resultados médios de cada repetição realizada pela 

metodologia normalizada durante todo o período de estudo. 

 

Gráfico 38 - Média de cada repetição - metodologia normalizada - Micropipeta A 
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Gráfico 39 - Média de cada repetição - metodologia normalizada - Micropipeta B 

 

 

Gráfico 40 - Média de cada repetição - metodologia normalizada - Micropipeta C 
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Gráfico 41 - Média de cada repetição - metodologia normalizada - Micropipeta D 

 

 

Gráfico 42 - Média de cada repetição - metodologia normalizada - Micropipeta E 
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Gráfico 43 - Média de cada repetição - metodologia normalizada - Micropipeta F 

 

 

 Pode-se observar que o resultado das primeiras medições, principalmente a primeira 

medição, de todas as micropipetas tende a ser o menor. Isso pode ser explicado pelo fato de, 

quando o instrumento é manipulado sem a utilização de luvas, a mão do técnico aquece o ins-

trumento. Este aquecimento chega até a bolsa de ar localizada no interior da micropipeta. As-

sim, há aumento em seu volume. Quando ocorre a liberação do êmbolo para aspiração do lí-

quido, o volume pipetado é maior. 

 Apesar de já ter sido mostrado que a utilização de luvas pelo técnico para manipulação 

da micropipeta (3.1.8 e 3.2.3) não leva a alterações estatisticamente significativas, a análise 

dos resultados (Gráfico 38, Gráfico 39, Gráfico 40, Gráfico 41, Gráfico 42 e Gráfico 43) apresenta um 

erro sistemático que, se evitado, pode melhorar a repetibilidade dos resultados das medições. 

 Abaixo, estão os gráficos com as médias de cada repetição, durante todo o estudo, para 

a metodologia normalizada com a utilização de luvas pelo técnico (Gráfico 44, Gráfico 45, Gráfi-

co 46, Gráfico 47, Gráfico 48 e Gráfico 49). 
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Gráfico 44 - Média de cada repetição - medição com luva - Micropipeta A 

 

 

Gráfico 45 - Média de cada repetição - medição com luva - Micropipeta B 
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Gráfico 46 - Média de cada repetição - medição com luva - Micropipeta C 

 

 

Gráfico 47 - Média de cada repetição - medição com luva - Micropipeta D 
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Gráfico 48 - Média de cada repetição - medição com luva - Micropipeta E 

 

 

Gráfico 49 - Média de cada repetição - medição com luva - Micropipeta F 
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 As médias de cada repetição para a metodologia normalizada com utilização de luvas 

não há tendência dos primeiros resultados serem menores. Isso ocorre porque a luva de pano 

reduz a passagem de calor da mão do técnico para a micropipeta. 

 

3.2.5 MICROPIPETA DIGITAL 

 

 Utilizou-se a micropipeta digital (micropipeta G) visando avaliar o impacto da utiliza-

ção desta por técnicos com diferentes níveis de treinamento. Como já foi apresentado estudo 

semelhante com um instrumento não automático (veja 3.1.9), será feita a comparação entre os 

dois tipos de instrumento, a micropipeta digital e a não automática. 

 Abaixo estão os resultados das medições segundo metodologia normalizadas (Gráfico 

50). 

 Para esta etapa, o erro normalizado foi calculado utilizando as repetições 1 até 10 fei-

tas pela metodologia normalizada segundo ISO 8655, do operador 1. Mesmo não sendo este o 

operador mais experiente, foi ele o responsável pelas medições durante todo o estudo. Visan-

do a padronização das análises, as medições do operador 1 foram utilizadas para o cálculo do 

erro normalizado. 
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Gráfico 50 - Metodologia normalizada (repetição 1 até 10) x Metodologia normalizada (repetição 2 até 11) - 

Micropipeta G 

 

   

Tabela 39 - Resultados - metodologia normalizada -  Micropipeta G 

Metodologia normalizada - Micropipeta G 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado -0,14 0,06 0,06 

Volume médio (mL) 0,10006 0,10013 0,10014 

Incerteza (mL) 0,00022 0,00031 0,00032 

 

  

 As medições de volume da micropipeta G na metodologia normalizada são estatisti-

camente equivalentes (Tabela 39).  

 A seguir, a comparação entre  diferentes operadores (Gráfico 51), onde: 

 O operador 1 apresentava treinamento recente, porém ele estava bastante familiari-

zado com o instrumento. 

 O operador 2 não possuía treinamento algum. 
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 O operador 3 é muito experiente, já realiza calibração volumétrica em micropipe-

tas há muito tempo. 

 

Gráfico 51 - Medição com variação entre operadores - Micropipeta G 

  

 

Tabela 40 - Resultados - metodologia normalizada com variação de operadores - Micropipeta G 

Variação entre operadores - Micropipeta G 

  Operador 1 Operador 2 

Conjunto de medições 1 2 3 1 2 3 

Erro normalizado -0,14 0,06 0,06 0,33 0,24 -0,14 

Volume médio (mL) 0,10006 0,10013 0,10014 0,10032 0,10027 0,09998 

Incerteza (mL) 0,00022 0,00031 0,00032 0,00058 0,00059 0,00089 

  Operador 3 
   Conjunto de medições 1 2 3 

   Erro normalizado 0,04 0,36 0,55 

   Volume médio (mL) 0,10012 0,10025 0,10030 

   Incerteza (mL) 0,00020 0,00024 0,00019 
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 Não há diferença significativa entre resultados das médias de volume (Tabela 40) dos 

diferentes operadores quando as medições foram realizadas segundo metodologia normaliza-

da. O maior impacto da falta de treinamento foi na incerteza de medição. O operador 2, apre-

sentou a pior repetibilidade dentre os três técnicos. 

 Os resultados mostram que o treinamento do técnico é fundamental, mesmo para ins-

trumentos automáticos. 

 Abaixo estão os gráficos das medições da micropipeta A (Gráfico 52) e da micropipeta 

G (Gráfico 53), segundo metodologia normalizada com variação dos operadores. Foi preciso 

alterar a escala do gráfico da micropipeta G, igualando-a com a escala da micropipeta A, para 

facilitar a visualização dos resultados quando cada um dos instrumentos é utilizado. 

 

Gráfico 52 - Medição com variação entre operadores - Micropipeta A 

 

 

0,092 

0,094 

0,096 

0,098 

0,1 

0,102 

0,104 

0,106 

0 1 2 3 4 

Volume (mL) 

Medições 

Micropipeta A 

Operador 1 Operador 2 Operador 3 

Fonte - Elaborada pelo autor 



130 

 

Gráfico 53 - Medição com variação entre operadores - Escala alterada - Micropipeta G 

 

 

 

 Através da análise comparativa entre os resultados de volume da micropipeta A e mi-

cropipeta G segundo metodologia normalizada com variação de operadores, fica claro que a 

utilização do instrumento digital (micropipeta G) possibilita redução considerável da incerteza 

de medição, principalmente quando utilizada por técnicos não treinados. 

 A menor incerteza de medição utilizando o instrumento digital ocorre, porque, nele, 

dois momentos críticos da calibração não são mais controlados pelo manipulador: a aspiração 

e a dispensação do líquido; estas etapas são realizadas automaticamente pela micropipeta. 

 Os instrumentos digitais possuem em sua configuração a possibilidade de alterar a 

velocidade de aspiração e liberação do líquido. Segundo o fabricante, a escolha da velocidade 

está relacionada com a viscosidade do líquido pipetado. Foram feitas medições nas diferentes 

velocidades, para avaliar o impacto nos resultados (Gráfico 54). Todas as medições foram fei-

tas utilizando a água como fluido de calibração. 
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Gráfico 54 - Metodologia Normalizada - Variação da velocidade de aspiração e liberação do líquido - Micropi-

peta G 

 

 

Tabela 41 - Resultados -  metodologia normalizada com variação da velocidade de aspiração e liberação do lí-

quido - Micropipeta G 

Variação da velocidade de aspiração e liberação do líquido - Micropipeta G 

Conjunto de medições 1 2 3 4 5 6 

Erro normalizado -0,06 -0,17 -0,23 0,11 0,26 -0,01 

Volume médio (mL) 0,10008 0,10005 0,10002 0,10015 0,10020 0,10011 

Incerteza (mL) 0,00033 0,00022 0,00027 0,00030 0,00021 0,00029 

 

 

 Não foram vistas diferenças significativas nos valores das médias de volume e nas 

incertezas entre os resultados. O erro normalizado (Tabela 41) mostra que os resultados são 

estatisticamente similares. 

 Um grande problema de trabalhar nas velocidades mais lentas é o tempo gasto para 

realizar um conjunto de medições. 
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 Para finalizar, foram feitas novas medições direto na cubeta do sistema de saturação de 

umidade (Gráfico 55), sem a utilização do sistema (3.1.7). 

 O instrumento utilizado nesta etapa foi a micropipeta H, sendo esta, da mesma marca e 

modelo da micropipeta G. 

 

Gráfico 55 - Metodologia normalizada x Medição direto na cubeta - Micropipeta H 

 

 

Tabela 42 - Resultados - metodologia com medição na cubeta - Micropipeta H 

Medição na cubeta - Micropipeta H 

Conjunto de medições 1 2 3 

Erro normalizado 0,22 0,13 0,00 

Volume médio (mL) 0,10047 0,10042 0,10035 

Incerteza (mL) 0,00034 0,00033 0,00034 
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 Seguindo os resultados da micropipeta A (3.1.7), não houve variações significativas 

entre os valores das médias de volume e das incertezas. O erro normalizado mostra que os 

resultados são estatisticamente equivalentes (Tabela 42). 

  



134 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo buscou analisar quantitativamente o impacto dos erros cometidos 

durante a calibração de micropipetas nos resultados de volume e nas respectivas incertezas de 

medição quando se utiliza a norma ISO 8655 como metodologia padrão. Foi avaliada a meto-

dologia de calibração em 7 diferentes micropipetas comerciais de deslocamento de ar para o 

valor de referência de 100 µL. 

 Foram estudados os seguintes desvios em relação ao que é estabelecido pela norma: a 

profundidade de imersão da ponteira no momento da aspiração do líquido; a inclinação da 

micropipeta durante a aspiração do fluido de calibração; a evaporação do líquido de trabalho; 

a utilização de luvas pelo técnico; variação entre manipuladores com diferentes graus de trei-

namento. Os resultados encontrados foram os seguintes: 

 

 A imersão da ponteira em desacordo com o especificado na norma ISO 8655 não apre-

sentou significativa variação nos resultados médios de volume e nas incertezas de me-

dição considerando os instrumentos comerciais estudados no presente trabalho. 

 

 A falta de treinamento do técnico para utilização de micropipetas é o fator que provo-

ca o maior erro no resultado das medições de volume. O treinamento adequado de ma-

nipulação do instrumento é fundamental para a obtenção de resultados confiáveis. Ve-

rificou-se também que, ainda que o operador seja experiente, como as micropipetas 

possuem formas diferentes, é necessário que o técnico se adapte, encontrando a me-

lhor maneira de manipular a micropipeta antes de executar as medições. 

 

 A utilização de uma micropipeta digital reduz substancialmente o tempo gasto para re-

alizar as medições de volume quando comparado com a micropipeta não digital. Ao 

analisar a qualidade dos resultados, nota-se que, quando o instrumento é manipulado 

por um técnico experiente, não há diferença significativa em relação aos resultados ob-

tidos com um instrumento manual. Contudo, quando um manipulador sem treinamento 

realiza as medições de volume, o aumento da precisão dos resultados, quando compa-

rado com uma micropipeta não digital, é muito significativa. 
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 Conforme descrito na norma ISO 8655, deve-se utilizar algum sistema que reduza a 

evaporação do fluido de calibração. O presente estudo demonstrou que a evaporação 

do líquido de trabalho pode ser reduzida a valores desprezíveis utilizando um frasco de 

pesagem que permita pequena superfície de contato entre o fluido de calibração e o ar 

(frasco com diâmetro pequeno em comparação com o seu comprimento).  

 

 A inclinação da micropipeta em relação à vertical durante a aspiração da água é uma 

significativa fonte de erro para as medições de volume. Desta forma, é preciso desta-

car nos treinamentos para os manipuladores que a atenta observação deste parâmetro é 

fundamental para obtenção de medições de volume confiáveis. O instrumento, durante 

a aspiração do líquido, deve ser mantido sempre em 90 ° com a superfície do mesmo. 

 

 A norma ISO 8655, não menciona a utilização de luvas durante a manipulação da mi-

cropipeta. Esta mesma norma afirma que o isolamento térmico da micropipeta deve 

ser capaz de impedir que o calor da  mão do técnico chegue ao interior do instrumento. 

Durante o estudo realizado, observou-se que, quando as medições foram realizadas 

sem a utilização de luvas pelo técnico, as primeiras repetições resultaram em valores 

menores do que as demais repetições, fato este que foi consideravelmente atenuado 

quando o técnico utilizou luvas para manipulação da micropipeta. Mesmo com o erro 

normalizado indicando que os resultados são estatisticamente equivalentes, a utiliza-

ção de luvas possibilita diminuição na dispersão, logo, gerando maior confiabilidade 

das medições. O problema descrito provavelmente foi ocasionado pelo aquecimento 

do instrumento provocado pelo contato com a mão do técnico. Assim, pode-se supor 

que o isolamento térmico dos instrumentos não é completamente eficiente em deter-

minadas marcas comerciais. 

 

 Como sugestões para futuros estudos, podem-se destacar: 

o a extensão dos testes para outros tipos de micropipetas e para outras faixas de 

volume; 

o as análises dos resultados de volume utilizando uma micropipeta digital nas di-

ferentes velocidades de aspiração e dispensação com líquidos de diferentes 

viscosidades e a comparação destes resultados com as medições feitas por uma 

micropipeta não digital; 

o o estudo de utilização de micropipetas com líquidos de diferentes viscosidades; 
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o a extensão dos estudos de evaporação na câmara de pesagem para outros reci-

pientes de pesagem do líquido de trabalho para avaliar a melhor relação entre 

comprimento do frasco de pesagem e área de contato entre a superfície do flui-

do de calibração e o ar. 
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ANEXO I 

 

Massa Específica do ar 

 

   
             

    
 

   = 0,34844 °C Kg / (m³ hPa) 

   = 0,00252 Kg / m³ 

   = 0,020582 °C Kg / m³ 

   = 273,15 °C 

 

   
                                            

           
 

 

   
                           

      
 

 

   
                     

      
 

 

   
                

      
 

 

   
          

      
 

 

                     

                

 

 

 

                

Dados da planilha de cálculo 
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Incerteza da Massa específica do ar 

 

   
             

    
                

 

 Pressão 

o Coeficiente de sensibilidade 

     
   
  

   
  

    
   

       

           
    

       

      
             

 

o Incerteza padrão 

        
          

  
 
 

  
  

     
 

 

     
   

    
 
 

  
 

      
 
 

 

 

                                                               

 

                               

 

 Umidade 

o Coeficiente de sensibilidade 
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o Incerteza padrão 

        
             

  
 
 

  
  
     

 
 

     
 

 
 
 

  
 

      
 
 

  

 

                                                                 

 

 Temperatura 

o Coeficiente de sensibilidade 

     
   
  

   
                                

       
 

 

     
                                                          

              
 

 

     
                                 

         
  

          

          
               

 

o Incerteza padrão 
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Contribuição para incerteza 

 

                                                        

 

                                                            

 

                                                           

 

Incerteza combinada da massa específica do ar 

 

           
        

        
      

 

                                                        

 

                                                           

 

                                     

 

Graus de liberdade efetivos 
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Incerteza expandida da massa específica do ar 

 

                                                

 

  

                  

Dados da planilha de cálculo 
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Volume 

 

  
  

       
      

  
  
                

   = 8 g / mL 

α = 2,40 . 10
-4 

T = 20,006667 °C 

   = 0,998199 g / mL 

   = 0,001212116 g / mL 

 

Determinação de volume 

 

   
  

                      
     

           

 
                             

 

 
  

           
                                      

 

 

                                                   

 

                                                     

 

    
  

 
     

           

           
                                                                  

 

          

 

M1 = 0,09873 g 

                           

 

A 

B 

C 
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M2 = 0,09883 g 

                           

 

M3 = 0,09884 g 

                           

 

M4 = 0,09877 g 

                           

 

M5 = 0,09887 g 

                           

 

M6 = 0,09891 g 

                           

 

M7 = 0,09880 g 

                           

 

M8 = 0,09893 g 

                           

 

M9 = 0,09895 g 

                           

 

M10 = 0,09896 g 
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Desvio Padrão 

 

    
 

   
            

 

   

 

 

    

 
  
  
  
  
  

 
 

    
    

 

 
 

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

 
 

 

 

      
 

 
     

                                                    
                                                    

                         
  

 

    
 

 
                                       

 

Incerteza de volume 

 

  
  

       
     

  
  
                

 

                       

 

 

 

              

Dados da planilha de cálculo 
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 Massa 

o Coeficiente de sensibilidade 

    
  

  
  

 

       
      

  
  
                                 

 

o Incerteza padrão 

        
      

  
 
 

  
    
     

 
 

   
     

 
 
 

    
       

 
 
 

  
       

   
 
 

 

 

                                     

 

                                                                   

 

 Massa específica da água 

o Coeficiente de sensibilidade 

    
  

   
   

 

        
      

  
  
                 

 

     
       

              
                 

       

              
               

 

                                               

 

o Incerteza padrão 
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 Massa específica do ar 

o Coeficiente de sensibilidade 

    
  

   
  

 

        
      

  
  
                  

 

  
    

 

       
    

            

 

                    
 

 
   

       

           
             

 

                    
              

           
 

 

                                             

 

o Incerteza padrão 

       
     

 
  

           

    
           

 

 Massa específica do peso padrão 

o Coeficiente de sensibilidade 
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o Incerteza padrão 

       
     

 
  

    

  
            

  

 Coeficiente de dilatação volumétrico 

o Coeficiente de sensibilidade 

    
  

  
   

 

       
      

  
  
             

 

                                                          

 

o Incerteza padrão 

      
    

 
  

                

  
               

 

 Temperatura 

o Coeficiente de sensibilidade 

    
  

  
   

 

       
      

  
  
        

 

                                                             

 

o Incerteza padrão 
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 Desvio Padrão 

o Coeficiente de sensibilidade 

    
  

  
   

 

o Incerteza padrão 

                   

 

 Resolução do instrumento 

o Coeficiente de sensibilidade 

    
  

  
   

 

o Incerteza padrão 

       
  
     

  
     

      
               

 

Contribuição para incerteza 
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Incerteza combinada de volume 

 

          
       

       
       

       
       

       
       

     

 

         
                                                           
                                                               

  

 

       
                                                 

                                                    
                          

 

 

                                    

 

Graus de liberdade efetivos 
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Incerteza expandida de volume 

 

                                           

 

 

                

Dados da planilha de cálculo 

 


