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RESUMO 

 

A medição de massa com a utilização de balanças é uma prática que data de aproximadamente 

5000 a.C. e, desde esta data até os dias atuais várias transformações aconteceram nas 

metodologias e nos instrumentos de medição. Em tempos mais remotos não existia uma 

padronização das unidades de medida e era comum a utilização de partes do corpo humano 

servindo como padrão. Após a criação e a internacionalização do sistema métrico decimal e a 

adoção deste sistemas em muitos países a partir da assinatura da Convenção do Metro 

(Convention du Mètre), passou-se a ter um sistema de unidades de medida internacionalmente 

aceito e adotado. Na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas (conformada por delegados 

dos países membros da Convenção do Metro), em 1960, foi adotado o nome Sistema 

Internacional de Unidades (SI - Système International d'Unités), para o sistema de unidades 

de medida recomendado. Da mesma forma, as balanças sofreram grandes transformações em 

seus modelos e métodos de medição, passando pelas mecânicas, com fiel e escala graduada, 

até as eletrônicas, utilizando um indicador de pesagem digital conectado a um receptor de 

carga, que pode ser um prato ou uma plataforma de pesagem, dotada de uma ou mais células 

de carga. No caso das balanças eletrônicas, a conexão das partes citadas anteriormente é feita 

por meio de um cabo que é composto de fios que são responsáveis por energizar a célula de 

carga e, durante a pesagem, transmitir o sinal gerado pela deformação dos extensômetros até o 

indicador, onde será apresentado o resultado da pesagem na unidade de medida utilizada pela 

balança. Para algumas aplicações especiais, algumas limitações são encontradas em balanças 

que utilizam célula de carga, como: a limitação física da distância entre o indicador e a 

plataforma de pesagem e possíveis interferências através do cabo ou nas conexões. No 

entanto, com a utilização da tecnologia de transmissão de dados por rádio frequência é 

possível contornar a limitação física da distância entre o indicador e a plataforma de pesagem 

e anular barreiras antes existentes, como paredes que dividem ambientes. Este trabalho tem 

como finalidade avaliar o desempenho de uma balança com indicador remoto sem fio, 

projetada e construída durante esta dissertação, por meio da sua calibração e testes de 

transmissão dos resultados até uma distância de 30 metros. Os resultados obtidos foram 

satisfatórios. 
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ABSTRACT 

 

The measurement of mass by using balances is a practice that dates approximately to 5000 BC 

and, from these days to nowadays there were several transformations in the methodologies 

and the measurement instruments. In a remote age there was no standardization for the 

measurement unit and it was common practice to use body parts as standards. After the 

creation and internationalization of the metric system and, with the signature of the Meter 

Convention (Convention du Mètre), there was now a system of units that was both 

internationally accepted and adopted. In the 11th General Conference for Weights and 

Measures (constituted by delegated members of the countries in the Meter Convention) in 

1960, the name International System of Units (SI - Système International d'Unités) has been 

adopted for the recommended system of units. In the same way, balances suffered many 

changes in their models and measurement methods, from the mechanics, with their pointer 

and graduated scale, to the electronics, with their digital weighting indicators connected to a 

load receptor (which can be a plate or a weighing platform containing one or more load cells). 

For the electronic balances, the connection of the aforementioned parts is done by cables, 

composed of wires which are responsible for energizing the load cell and, during the 

weighting, transmit the generated signal of the straining measured by strain gauges mounted 

on it, to the indicator, where the weighing result will be presented in the measurement unit 

used by the balance. For certain special applications, some limitations are found in load cell 

balances, such as: physical limitation between the distance of the indicator and the weighing 

platform and also possible interferences in the cable or its connections. Thus, by using 

wireless data transmitting technology it is possible to bypass such physical limits of the 

distance between indicator and weighting platform, nullifying certain barriers such as walls 

dividing environments. This work has the purpose of evaluating the performance of a balance 

with a wireless remote indicator, designed and built during this dissertation, by ways of its 

calibration and result for a transmission distance of up to 30 meters. The obtained results were 

satisfactory. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Com a evolução da tecnologia e com o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, 

os instrumentos de medição atuais simplificam uma rotina que em tempos remotos era bem 

diferente, pois eram usadas medidas antropométricas, séculos depois eram utilizados  objetos 

como bacias, cuias, copos e até mesmo instrumentos arcaicos que atendiam as demandas da 

época que eram utilizados. Através de relatos históricos, verifica-se a utilização de balanças 

mecânicas datando de aproximadamente 5000 a.C., onde os primeiros modelos eram 

formados por um travessão com um eixo central e dois pratos suspensos, um de cada lado, por 

cordões. Em um dos pratos era depositada a peça que serviria de padrão e no outro a 

quantidade a ser medida. O resultado da medição se dava quando os pratos ficavam em 

equilíbrio na posição horizontal significando que a quantidade medida em um dos pratos 

apresentava o mesmo valor de massa que o do objeto utilizado como padrão. A partir deste 

momento a medição estava finalizada. 

 Com o passar dos tempos outros tipos de balanças foram criadas, como por exemplo 

as balanças de um e as de dois pratos, porém passando a utilizar escalas graduadas onde era 

possível quantificar com maior exatidão aquilo que estava sendo medido e a substituição de 

massa de referências rudimentares por pesos-padrão que aumentavam a confiabilidade dos 

resultados encontrados. 

 "A grande evolução na concepção dos instrumentos de pesagem aconteceu na década de 1970 com o 

surgimento das primeiras balanças eletrônicas com o princípio de compensação eletromagnética de força. 

Nesta década, por motivos técnicos, as balanças mecânicas ainda eram utilizadas com grande frequência, o que 

com o passar do tempo e consequentemente com a evolução da eletrônica e da mecânica de precisão foram 

substituídas pelas balanças eletrônicas, que na década de 1980 passaram por um processo de aprimoramento e 

foi possível a sua disseminação através de modelos de instrumentos que tornaram simples e conveniente a 

pesagem, além de possibilitar a medição no mesmo local de trabalho do operador o que geralmente com as 

balanças mecânicas não era possível, já que estas ficam localizadas em salas de pesagens separadas com 

bancadas individualizadas para evitar vibrações." (Rutishauser & Reichmuth, 1988) 

 Outro tipo de balança que ajudou na popularização e inclusão da pesagem no dia a dia 

das pessoas foram as que são utilizadas nas indústrias e em estabelecimentos comerciais em 

geral. Estas utilizam como sensor um transdutor de força (célula de carga) que é um 

dispositivo que converte o valor de uma carga aplicada (massa) em tensão (elétrica), 

utilizando o princípio de microdeformação elástica. Como o resultado da pesagem em uma 

balança é expresso na unidade de massa, essa tensão é proporcionalmente convertida em 

kilograma ou em outra unidade de massa, sendo mostrado em um indicador eletrônico. "As 
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balanças que utilizam este princípio de funcionamento possuem menor exatidão do que as 

que utilizam a compensação eletromagnética de força, porém para alguns nichos de mercado 

seus preços são atrativos" (Weyhe, 1997), como por exemplo setores agrícolas e até 

processos industriais mais avançados. 

Outros setores envolvidos nesta disseminação da utilização das balanças foram os 

laboratórios e as pequenas indústrias, além do comércio varejista que observou a viabilidade 

da utilização deste equipamento nas transações comerciais. Esta transformação otimizou o 

processo produtivo, potencializou o setor industrial e tornou a balança um dos equipamentos 

de medição mais populares e amplamente inseridos no dia a dia das pessoas, onde facilmente 

se observa um consumidor interessado em comprar produtos que condizem com as medidas 

especificadas nas embalagens, como por exemplo os pré-medidos ou cuja pesagem possam 

observar diretamente no ato da compra. 

Para verificar a prática da pesagem no dia a dia da população, basta observar os 

produtos e objetos nos supermercados, farmácias ou nas feiras de rua, que facilmente é 

possível identificar a utilização da balança nestes processos. Entretanto, uma mínima parcela 

da sociedade presta atenção no funcionamento adequado do equipamento ou exige que o 

mesmo esteja medindo corretamente.  

 Na verdade, no caso das balanças eletrônicas, no momento da pesagem apenas o 

indicador digital é observado, pois os algarismos numéricos indicam a massa do produto. O 

que realmente fica oculto para o cliente é se a balança está posicionada adequadamente, se 

tem algum fator de influência e outros detalhes técnicos que sequer são conhecidos pela 

população em geral, e que podem influenciar na confiabilidade da medição realizada. 

 O controle metrológico realizado pelo Estado visa proteger o cidadão nos resultados 

das pesagens em diversas áreas suprindo a falta de conhecimento e de informação da 

sociedade em geral sobre as balanças. Por outro lado, em um mundo moderno no qual as 

pessoas estão cada vez mais sobrecarregadas e desempenhando diversas funções, algumas 

questões que antes não tinham tanta importância estão sendo muito discutidas como: 

 o aumento da proteção ao consumidor nas transações comerciais, exigindo desta forma 

aos fabricantes um maior rigor na qualidade da fabricação dos produtos, com 

implementação de normas de qualidade ou boas práticas de fabricação;  

 calibrações com rastreabilidade a padrões nacionais;  

 especificação correta dos instrumentos (exatidão, robustez, durabilidade, entre outras); 
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 o consumo consciente com diminuição de desperdícios, gerando menos resíduos ao 

meio ambiente;  

 aumento da conscientização da população em relação à práticas econômicas e 

ambientalmente sustentáveis;  

 crescimento exorbitante do uso da tecnologia em práticas do dia a dia, dando mais 

eficiência aos produtos. 

  

 A partir deste momento passam a influenciar diretamente o consumo da população, 

bem como o comportamento das indústrias para poder atender as novas demandas da 

sociedade moderna. Assim, para aumentar o desempenho e suprir algumas necessidades 

relativas à mobilidade e liberdade de adaptação de um determinado instrumento a diversas 

situações, lugares ou ambientes tornam-se imprescindíveis no mundo contemporâneo. Em 

diferentes áreas do mercado surgem tecnologias capazes de satisfazer a essas demandas. 

 Observa-se que na maioria dos casos a escolha de tecnologias inovadoras tem o 

objetivo de otimizar os processos de medição, por exemplo com a utilização da comunicação 

entre equipamentos, ou parte deles, através de rádio frequência, infravermelho ou ultrassom 

para que a distância entre o mensurando e o instrumento medidor seja cada vez menos 

relevante, do mesmo modo contribuindo com a inserção em locais de difícil acesso, com a 

eliminação de barreiras físicas para medição, como por exemplo no caso de balanças, maior 

distanciamento entre o indicador e a plataforma de pesagem ou até mesmo eliminando as 

paredes como inconvenientes físicos e na redução de custos de manutenção já que é comum o 

registro de rompimento dos cabos da célula de carga, pois nem sempre é possível protegê-los.   

 Exemplos já consolidados são os aparelhos celulares, rapidamente disseminados e 

aceitos pela sociedade. O Bluetooth – Sistema de transmissão/recepção de dados sem fios, 

tecnologia criada inicialmente para conectar telefones móveis e seus acessórios com baixo 

consumo e atualmente é também utilizada em lavadoras de roupas, câmeras e controles de 

vídeo games (Bluetooth, 2014). Já a tecnologia de rádio frequência é utilizada em 

equipamentos de medição de energia elétrica e é objeto deste estudo, em balanças. 

 No Brasil o fornecimento de balanças que utilizam a transmissão da pesagem por rádio 

frequência (RF) é recente, sendo aplicada em alguns modelos como balanças dinamométricas 

de pesagem por suspensão e sistemas de integração (rede) de balanças analíticas de 

laboratório. Para os modelos de balanças utilizados em geral nas indústrias, com diversas 

aplicações desde a simples pesagem para conferência de um produto, a automação de uma 
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linha de produção que tenha uma balança acoplada no meio do processo ou até mesmo para 

pesagem de tanques ou silos, a comunicação entre a plataforma e o indicador de pesagem é 

através de fios. Ao longo da dissertação serão apresentados alguns benefícios ligados a 

aplicação da balança com transmissão da pesagem por rádio frequência, assim como os 

resultados comparativos entre os resultados das pesagens indicadas localmente (com fios) e 

remotamente (que utilizam a rádio frequência). 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

 Por profissionais que vivenciam o dia a dia em indústrias, especificamente aquelas que 

demandam por medições em balanças, é possível perceber a dificuldade encontrada por certos 

usuários em realizar medições em que as barreiras físicas como paredes e/ou longas distâncias 

ou ambientes que induzem interferências magnéticas, impedem ou causam alterações nos 

resultados das medições apresentados pelas balanças. 

 Os impedimentos físicos poderiam ser considerados mais simples de serem resolvidos 

caso o fio da célula de carga pudesse ser trocado ou substituído por outro mais longo, sem 

diminuir a confiabilidade dos resultados das medições. Porém isso nem sempre é possível. O 

fio condutor que vai da plataforma de pesagem ao módulo indicador muitas vezes é pequeno 

para o espaço utilizado na medição restringindo o trabalho a um único lugar, ou, comumente, 

acaba se partindo por ficar exposto, ou ainda fica sob o chão ou em contato com algum 

produto químico, podendo sofrer danos que afetam a condução do sinal resultante da 

pesagem. Nem sempre é possível proteger o fio da célula de carga devido a questões, por 

exemplo de segurança do trabalho onde não é aconselhável passar o fio por uma tubulação 

externa de metal e essa ficar exposta pelo chão ou por limitações de espaço devido a locais de 

difícil acesso, pequenos ou dedicados para a pesagem.  

 Nesse caso não existe uma solução efetiva, visto que não é recomendável aumentar o 

comprimento com emendas além do permitido pelo fabricante, normalmente não mais do que 

5 metros, por causa da degradação dos sinais transmitidos pelo cabo, o que compromete a 

mobilidade da balança. Um exemplo prático da dificuldade de pesagem com fio é apresentado 

nas Figura 1 e Figura 2 onde a área de pesagem não é a mesma área de conferência, elas estão 

isoladas (salas separadas) com apenas uma pequena janela fechada na parede comum, 

conforme mostrado na Figura 1 (Janela de conferência da pesagem). Neste caso uma solução 

prática viável é o uso de um sistema de pesagem com indicador remoto sem fio. Este exemplo 
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corresponde a uma indústria química de fabricação de lentes, que neste setor o ambiente é 

muito agressivo devido aos produtos químicos utilizados. 

 

Figura 1 - Área de pesagem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Figura 2 - Área de conferência 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 Todavia além da dificuldade da barreira física, outros sérios problemas afetam a 

medição em balanças que são: as interferências eletromagnéticas, carga eletroestática, 

variações na tensão da rede elétrica ou variações ambientais, como por exemplo a 

temperatura, entre outras, que também influenciam os resultados de uma medição. Muitas 

vezes não há como trocar o equipamento de lugar, comprometendo diretamente a qualidade 

dos serviços com a diminuição da exatidão das medições e a confiabilidade dos resultados. 

O trabalho proposto nesta dissertação poderá minimizar o custo de manutenção da 

indústria que utilizar esta tecnologia, visto que não mais precisará substituir fios e cabos. Com 

isso, poderá otimizar a produção com o eventual aumento da mobilidade da balança, 

melhorando os processos e auxiliando no aumento da sua competitividade. É importante 

enfatizar que o uso da tecnologia de transmissão sem fio não diminui a confiabilidade dos 

resultados, como será possível perceber ao longo desta dissertação, e constitui uma solução 

efetiva ao tipo de problemas acima mencionados do setor industrial. 
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2. OBJETIVO 

  

O principal objetivo desta dissertação é o desenvolvimento de um sistema de pesagem 

que utiliza o princípio da rádio frequência (RF) para transmissão remota dos valores das 

medições, procurando assegurar a confiabilidade metrológica do sistema proposto. Desta 

forma, a realização das atividades de pesquisa serão desenvolvidas a partir das seguintes 

etapas: 

 projeto de protótipo do sistema de pesagem; 

 projeto de sistema de transmissão por rádio frequência; 

 construção de protótipo da balança; 

 medição para comprovação da efetividade do protótipo construído:  

a) da parte mecânica, por meio da calibração da plataforma de pesagem e 

b) do módulo de transmissão/recepção de dados por meio da  comparação dos 

resultados obtidos localmente em um indicador com fio com os resultados 

obtidos remotamente no indicador sem fio com transmissão de dados por rádio 

frequência, realizando medições em diferentes distâncias, observando a 

interferência e simulando algumas barreiras; 

 avaliação dos resultados finais das medições; 

 

 Como já foi dito, os problemas vividos no mercado industrial no segmento de balanças 

motivaram a busca por uma solução viável, com baixo custo e sem diminuição da 

confiabilidade dos resultados apresentados na pesagem para os usuários de balanças que 

sofrem destes problemas.  

Desta forma, esta dissertação visa demonstrar a possibilidade de utilização das 

balanças em diversos setores, porém com uma nova abordagem, com foco na melhoria nos 

processos de pesagem sem barreiras físicas e no processo produtivo, tornando-o mais 

eficiente. 

 Com a evolução tecnológica evidenciada pelos temas a seguir é possível o projeto de 

instrumentos e sistemas de medição altamente flexíveis em relação às aplicações como é o 

caso das balanças com indicador remoto sem fio. 

a) ampla oferta de células de carga confiáveis, com grande variedade de intervalos de 

medição; 
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 b) ampla oferta de módulos miniaturizados de pares transmissor/receptor 

(transceptores) de frequências pré-definidas de uso geral, de baixa potência, de curto alcance e 

baixo custo; 

 c) vasta disponibilidade de microcontroladores e dispositivos auxiliares como 

conversores analógico-digitais e indicadores digitais. 

 

Para finalizar, o tema pode contribuir para a inserção da tecnologia de rádio frequência 

na transmissão dos resultados das medições em balanças, consolidando uma inovação no 

mercado brasileiro e, abrindo portas para tecnologias que possibilitam cada vez mais o 

rompimento de barreiras físicas em medições, proporcionando ainda novas metodologias no 

âmbito da metrologia. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO METROLÓGICA 

 

 Os dados históricos relatados no item foram tomados da obra Medida, Normalização e 

Qualidade: Aspectos da história da metrologia no Brasil(Dias, 1998). 

  

3.1 O SISTEMA MÉTRICO DECIMAL E A CONVENÇÃO DO METRO 

 

 Na sua obra Observações sobre o diâmetro do sol e da lua seguidas por breve 

dissertação sobre a ideia de novas medidas geométricas, publicada em Lyon, em 1670, o 

abade Gabriel Mouton, vigário da igreja de São Paulo, criou um sistema cuja unidade básica 

era constituída por uma fração da circunferência da Terra. A partir desta unidade básica, 

Mouton deduziu um conjunto de medidas lineares, sujeitas a relações decimais. Esta seria a 

semente do sistema métrico decimal francês, sancionado em 10 de dezembro de 1799. 

 Em 1795 a comissão denominada Agência Nacional de Pesos e Medidas estabeleceu o 

metro provisório com o valor de 3 pés e 11,44 linhas de toesas, valor determinado a partir do 

cálculo da décima milionésima parte do quarto do meridiano de Dunkerque até Barcelona . O 

padrão foi depositado nos Arquivos de França. A definição da unidade de massa, inicialmente 

concebida como a massa do decímetro cúbico de água destilada tomada em seu máximo de 

densidade, deu lugar a um cilindro padrão para o peso do kilograma de água. O valor do peso 

do kilograma provisório, calculado por Lavoisier com base no decímetro cúbico de água, foi 

de 18841 grãos do marco médio da pile de Carlos. O padrão foi depositado no Observatório 

de Paris.  

 Com base em nova medição do meridiano em 1799, o metro foi definido em 3 pés, 11 

linhas, 296/1000. Após a condenação de Lavoisier à guilhotina, Lefevre-Gineau deu 

continuidade aos trabalhos relativos ao kilograma definindo o seu valor em 18827,15 grãos. 

Com estes valores foram confeccionados os padrões definitivos. 

 A difusão internacional do sistema métrico decimal, que teve lugar no século XIX, 

teve como principal motivação os argumentos científicos e técnicos em seu favor e a 

estabilização política na Europa e na América após 1848. 

 Um dos principais veículos de divulgação do sistema métrico foram congressos e 

exposições internacionais realizados na Europa após 1850. A exposição internacional de 

Paris, em 1855, teve uma influência importante na posterior adoção do sistema métrico pelo 

Brasil. Nesta exposição algumas atrações foram os padrões físicos do metro e do kilograma 
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confeccionados em cristal de rocha, instrumentos de calibração e comparadores das medidas 

métricas.  

 Na exposição internacional de Paris, em 1867, organizou-se um Comitê para analisar o 

sistema métrico. O relatório final, aprovado nesta ocasião, declarava o sistema métrico mais 

adequado pela expressão dos múltiplos e dos submúltiplos das unidades e pela 

homogeneidade que caracteriza as suas partes e relações, mencionava a perfeição dos 

comparadores e instrumentos de precisão desenvolvidos para o sistema métrico. 

 Após 1869, uma comissão organizada pela Academia de Ciências de Paris, propôs a 

formação de uma comissão internacional para estabelecer as condições para construir os 

padrões físicos definitivos das medidas. A comissão referendou o sistema métrico tal como 

ele estava estabelecido e discutiu os itens para a confecção dos padrões como o material 

apropriado, formato, temperatura e conservação. Já em relação à unidade de massa, o 

kilograma, a comissão organizada em 1869 decidiu efetuar uma revisão completa, porém com 

o início da guerra franco-prussiana os estudos foram suspensos. 

 Em 1872, uma avaliação dos padrões dos arquivos franceses foi realizada, e apesar da 

constatação de que o padrão do metro tinha sido seriamente degradado pelo uso constante, 

suas dimensões não haviam sido alteradas. Assim, a adoção do sistema métrico poderia ter 

como base os valores então estabelecidos.  

 O material do novo padrão do metro seria uma liga de 90% de platina e 10% de irídio, 

material conhecido por sua homogeneidade, inalterabilidade, dureza, rigidez e o lingote para a 

fabricação seria obtido em uma única fusão. Além disso, as barras teriam 102 centímetros e 

seção transversal em forma de X. 

 Foi determinado que o padrão do kilograma dos Arquivos teria de ser conferido e 

ajustado, devido à sua irregularidade, em 300 miligramas. Para a sua confecção também foi 

adotada a mesma liga de platina-irídio do metro, e sua forma seria a mesma do padrão dos 

Arquivos franceses, com altura igual do diâmetro, forma conhecida atualmente, como mostra 

a Figura 3. 
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Figura 3 - Padrão de massa 

 
Fonte: BIPM (2011) 

 

 A decisão de maior alcance desta comissão foi a proposta de criação de um Bureau 

Internacional de Pesos e Medidas, com sede em Paris, mantido pelos países interessados o 

qual contaria com um comitê permanente para a comparação de padrões, encarregado da 

conservação dos protótipos internacionais, de realizar comparações periódicas e confeccionar 

e verificar novos padrões solicitados pelos países.  

 Em 1º de março de 1875, instalou-se em Paris a Conferência Diplomática do Metro. 

Na ocasião, representantes de 21 países compareceram. A criação do Bureau Internacional de 

Pesos e Medidas foi aprovada por representantes de 15 países, entre eles o do Brasil. Foi 

estabelecido que o Bureau tivesse caráter científico e permanente, devendo funcionar sob 

supervisão de um Comitê Internacional, subordinado à Convenção do Metro. A Convenção do 

Metro foi firmada em 20 de maio de 1875, formalizando as decisões tomadas na Conferência. 

 

3.2 CGPM – CONFERÊNCIA GERAL DE PESOS E MEDIDAS 

 

 A cada quatro anos, a Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM), se reúne em 

Paris, com os principais representantes dos Estados-membros. Como missão principal está a 

discussão de medidas de melhoria e ampliação do Sistema de Unidade (SI), “sancionar os 

resultados das novas determinações metrológicas fundamentais e toma as resoluções de 

cientistas internacionais no domínio da metrologia” (BIPM, 2011), além de opinar na 

próxima gestão do BIPM pelo seguintes quatro anos. 
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3.3 CIPM- COMITÊ INTERNACIONAL DE PESOS E MEDIDAS 

 

 É o CIPM que executa diretamente as ações propostas pela CGPM e controla 

funcionamento do BIPM. Seus membros são eleitos pela CGPM e não são representantes 

oficiais de seus países, mas são considerados por mérito pessoal para ocupar assento no 

Comitê. Os encontros acontecem anual ou bienalmente, dependendo das circunstâncias. Em 

tais ocasiões, os Comitês Consultivos, irão orientar o CIPM nas questões científicas, auxiliar 

os trabalhos do BIPM e compatibilizá-los com os Institutos Nacionais de Metrologia, além de 

promover trabalhos internacionais. 

 

3.4 BIPM - BUREAU INTERNACIONAL DE PESOS E MEDIDAS  

 

 Localizado em Sèvres, na França, o BIPM é uma organização intergovernamental, 

criada em 1875, pela Convenção do Metro, sob a autoridade da Conferência Geral de Pesos e 

Medidas (CGPM) e a supervisão do Comitê Internacional de Pesos e Medidas (CIPM).  Entre 

as principais funções na época da sua criação estavam: a guarda e disseminação dos padrões 

de medição primários, assim como a garantia da uniformidade das medidas físicas em nível 

mundial, e com o mais elevado nível de exatidão.  

 Com autoridade para atuar na metrologia, em sua criação, 17 Estados assinaram o 

tratado para permitir que tais Estados-membros pudessem atuar em questões relativas às 

unidades de medidas. Atualmente, o BIPM contempla 54 países membros, incluindo o Brasil. 

 Em 1999, após um Acordo de Reconhecimento Mútuo (MRA, sigla do termo em 

inglês) entre Institutos Nacionais de Metrologia, o Bureau passou a ser o organismo 

encarregado de operacionalizar as diretrizes do MRA. Este acordo passa a considerar a 

equivalência de patrões de medidas e de certificados de calibração.  

 O BIPM é o órgão executor das decisões da CGPM e do CIPM. É um laboratório 

permanente e o centro mundial da metrologia científica cujo progresso, está intimamente 

ligado ao desenvolvimento de descobertas científicas, de técnicas industriais e de intercâmbio 

internacional. 
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3.5 SI – SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 

 

3.5.1 HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES 

 

  Desde o início das civilizações existe a preocupação do ser humano em medir 

quantidades, tempo, comprimento e massa do produto. Não especificamente nesta ordem, a 

origem das medidas básicas data de aproximadamente de 6000 a.C., originário da agricultura, 

na região entre a Síria e o Irã, com a necessidade de calcular estoques de alimentos e rações. 

A medida rudimentar utilizada era a partir da quantidade de grãos que cabia em uma mão. 

 A utilização de balanças está descrita no Livro dos Mortos do antigo Egito, datando de 

5000 a.C.. Para os egípcios o coração seria a moradia da alma. Sendo assim quando morriam, 

o coração era comparado com a Pena da Verdade, sendo cada um depositado em um prato da 

balança sagrada. Caso a balança permaneça em equilíbrio, o falecido teria acesso ao paraíso. 

Caso contrário, se o coração fosse mais pesado que a pena da verdade ele seria devorado por 

Ammit, a personificação divina que punia àqueles que não foram aceitos no paraíso, como 

mostra a Figura 4. 

 

Figura 4 - Balança no Antigo Egito 

 
Fonte: (O Livro dos Mortos do Antigo Egito) (1982) 

 

 Já em 2900 a.C., constam os primeiros índicos dos sistemas organizados de medição. 

Ainda no Egito, com a construção da Grande Pirâmide, surgiu o primeiro padrão de medida 

conhecido: o cúbito, que foi definido como sendo a distância entre o cotovelo e a ponta do 

dedo médio. Foi ele que garantiu a base para a pirâmide ser quase que perfeitamente 
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quadrada, sem desviar mais que 0,05% do seu valor médio de 228,6 metros. Na Figura 5 está 

representado como foi encontrado o padrão cúbito. 

 

Figura 5 - Cúbito 

 
Fonte: Senai (2006) 

 

 Entretanto, não existia uma padronização das medidas do cúbito, pois as pessoas têm 

tamanhos diferentes, e assim, o cúbito variava de uma pessoa para outra, ocasionando 

divergências nos resultados das medidas. Com o intuito de solucionar este problema, os 

egípcios criaram um padrão único: em lugar do próprio corpo, eles passaram a usar em suas 

medições, barras de pedra com o mesmo comprimento. Foi assim que surgiu o cúbito-padrão. 

 De um modo geral, as medidas padrões utilizadas eram baseadas em partes do corpo 

humano (antropomórficas), pois acreditava-se que uma medida podia ser verificada por 

qualquer pessoa, assim surgiram medidas até hoje conhecidas como o palmo, a jarda e o pé, 

sendo algumas ainda utilizadas. Na Figura 6 é possível observar algumas medidas 

antropomórficas. 
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Figura 6 - Medidas antropomórficas 

 
Fonte: Rocha, G.M. (2010) 

 

 Foi a partir do século XVII que ocorreu um avanço significativo nas questões de 

medidas. Na França era utilizada a unidade de medida Toesa, que foi padronizada em uma 

barra de ferro com dois pinos nas extremidades e, em seguida, chumbada na parede externa do 

Grand Chatelet, um castelo situado nas proximidades de Paris. Assim, como o cúbito-padrão, 

cada interessado poderia conferir seus próprios instrumentos. Uma Toesa é equivalente a seis 

pés, aproximadamente, 182,9 cm. 

 A partir deste momento, a França foi a pioneira a iniciar estudos concretos para definir 

o sistema único de pesos e medidas, o que conduziu à criação do Sistema Métrico Decimal. O 

primeiro passo dos cientistas franceses foi ligar a unidade de comprimento às dimensões da 

Terra. Estabelecia-se, então, que o “valor do metro foi atingido a partir do cálculo da décima 

milionésima parte de um quarto do meridiano terrestre” (Dias, 1998), conforme demonstrado 

na Figura 7. 

 Utilizando a Toesa como unidade, mediram a distância entre Dunkerque (França) e 

Barcelona (Espanha). Feitos os cálculos, chegou-se a uma distância que foi materializada 

numa barra de platina de seção retangular de 4,05 mm x 25 mm. O comprimento desta barra 

era equivalente ao comprimento da unidade padrão metro. O termo grego metron significa 

medir. 
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Figura 7 - Definição do metro 

 
Fonte: Rocha, G.M. (2010) 

 

 Assim, o metro era definido como a distância entre os dois traços marcados na 

superfície neutra do protótipo internacional, da grandeza comprimento, depositado no BIPM, 

a barra de platina depositada nos Arquivos da França e apoiada nos pontos de mínima flexão 

na temperatura de zero grau Celsius, sob uma pressão atmosférica de 760 mmHg e apoiado 

sobre seus pontos de mínima flexão. 

 Esse protótipo foi substituído na 11
a
 Conferência Geral de pesos e Medidas, em 1960, 

por uma definição baseada no comprimento de onda de uma radiação do criptônio 86. 

 A definição atual do metro foi concedida na 17ª Conferência Geral de Pesos e 

Medidas, em 1983 e é definido da seguinte forma: “é o comprimento do trajeto percorrido 

pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1/299 792 458 de segundo.” (SI, 2012). 

 No caso da unidade de massa, a definição atual do kilograma é a mesma desde 1889:  

"O kilograma é a unidade de massa; ele é igual à massa do protótipo internacional do 

kilograma" (SI, 2012). 

 No Brasil, por intermédio da Lei Imperial nº 1157, de 26 de junho de 1862, foi 

implantado o sistema métrico decimal. A partir daí, estabeleceu-se, então, um prazo de dez 

anos para que padrões antigos fossem inteiramente substituídos. 
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3.6 METROLOGIA LEGAL 

 

 A metrologia legal é a parte da metrologia que visa garantir à sociedade que 

instrumentos de medição e unidades de medidas estão funcionando de acordo com leis e 

exigências técnicas obrigatórias. Existem, no Brasil, regulamentos técnicos metrológicos que 

se aplicam a taxímetros, balanças, bombas de gasolina, medidores de energia elétrica, 

termômetros clínicos, esfigmomanômetros, entre outros.  

 No Brasil, a metrologia legal é exercida desde os anos 60, com a implantação do 

Instituto Nacional de Pesos e Medidas e incorporadas ao Inmetro em 1973 com a Lei 5966 de 

Dezembro de 1973 que criou o Sinmetro - Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial.  

 No Brasil é competência do Inmetro a execução das tarefas referentes à Metrologia 

Legal. Para que haja uma uniformidade com outros países o Inmetro adota as recomendações 

da OIML (Organização internacional de metrologia legal), que é uma organização 

intergovernamental que tem como principal objetivo harmonizar os regulamentos e controles 

metrológicos aplicados pelos Institutos nacionais de metrologia de cada país.  

 No Brasil, o Governo Federal optou por um modelo descentralizado de atuação, 

delegando algumas funções da avaliação da conformidade e da metrologia legal, criando desta 

forma a RBMLQ-I (Rede Brasileira De Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro). 

 A RBMLQ-I é formada por 24 Institutos de pesos e medidas (23 estaduais e 01 

municipal) e 02 superintendências do Inmetro (Goiás e Rio Grande do Sul) e suas funções são 

coordenadas pelo Inmetro.  

 

3.7 METROLOGIA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL 

 

 A metrologia, definida como a ciência das medições e suas aplicações está inserida em 

vários contextos da vida das pessoas. É através das medições realizadas que, por exemplo, é 

possível determinar a exata quantidade comprada de um produto, estimar o tempo de uma 

viagem ou até mesmo obter confiabilidade em resultados laboratoriais. 

 Dessa forma, a metrologia científica e industrial se insere como a parte da metrologia 

que tem como principais funções a guarda e disseminação dos padrões e unidades de medida, 

participação em comparações interlaboratoriais e comparações chave com outros laboratórios 

de todo o mundo, pesquisas científicas relacionadas ao desenvolvimento e inovação 

metrológica e a aplicação dos resultados dessas pesquisas na indústria e/ou nos laboratórios de 
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calibração e ensaio. No Brasil, a Dimci (Diretoria de Metrologia Científica e Industrial) é uma 

das principais unidades do Inmetro, e é a responsável por essas atividades. 

 Além das funções citadas anteriormente é possível acrescentar outros objetivos do 

Inmetro no que se refere à metrologia científica e industrial, como fornecer padrões de 

referência para comparações interlaboratoriais nacionais e calibrar padrões dos laboratórios 

acreditados gerando dessa forma, a cadeia de rastreabilidade aos padrões nacionais. 

  

3.7.1  ACREDITAÇÃO E A REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO 

 

 Segundo definição do Inmetro, “a acreditação é uma ferramenta estabelecida em 

escala internacional para gerar confiança na atuação de organizações que executam 

atividades de avaliação da conformidade.” (Inmetro, 2013) 

 Sendo assim, o processo de acreditação de uma empresa não é apenas ter a permissão 

de usar a logomarca com o símbolo da Acreditação, mas sim trabalhar em conformidade com 

os processos estabelecidos por normas regulamentadas a fim de que as organizações atuem 

com um alto nível de competência técnica e confiabilidade metrológica e credibilidade na 

execução dos seus serviços, não somente no Brasil, mas no mundo. 

 O Inmetro é o único órgão acreditador no Brasil. Para isso ele atende a requisitos de 

normas internacionais e passa a ser membro do ILAC (International Laboratory Accreditation 

Cooperation), que é uma cooperação internacional de organismos de acreditação de 

laboratórios e de inspeção que tem, por exemplo, como objetivo a diminuição de barreiras 

técnicas ao comércio, desenvolver e harmonizar práticas de acreditação, promover a 

acreditação ao mercado em geral, apoiar novos sistemas de acreditação, reconhecimento 

internacional de laboratórios acreditados, dentre outros. 

 A acreditação é realizada de forma voluntária e coordenada pela CGCRE 

(Coordenação Geral de Acreditação). Hoje, a acreditação é realizada junto a laboratórios de 

calibração e ensaio, organismo de certificação e organismo de inspeção. 

 A Rede Brasileira de Calibração, mais conhecida como RBC, é a rede na qual estão 

presentes os laboratórios que realizam serviços de calibração acreditados pelo Inmetro. Para 

um laboratório fazer parte da RBC, o mesmo deve se submeter ao processo de acreditação, 

implantando e implementando a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 – Requisitos gerais para 

competência de laboratórios de ensaio e calibração, assim como outros documentos 

orientativos e normas específicas. 
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3.8 CONCEITOS SOBRE MASSA 

 

 Como foi tratado em outro item deste trabalho, a medição da massa de objetos 

utilizando uma balança é uma prática que se iniciou na antiguidade. Por esse motivo, hoje em 

dia é comum perceber a inserção da pesagem no cotidiano das pessoas em contextos 

diferentes, em faixas de medição muito amplas e graus de exatidão diversos. Seja para realizar 

uma medição com o propósito de determinar a quantidade de produto que uma pessoa está 

comprando, para definir a dosagem de um remédio, ou produtos que foram medidos sem a 

presença do consumidor, à balança aparece como um dos principais instrumentos de medição 

nestes processos. 

 Como resultado desta intensa e longínqua utilização, alguns conceitos sobre a medição 

de massa foram sendo confundidos e em certos momentos até desconhecidos por aqueles que 

não estão muito familiarizados com o tema. A padronização das unidades de medida e a 

adoção do Sistema Internacional de Unidades por muitos dos principais países, contribuíram 

em grande parte para a harmonização e melhor entendimento de alguns termos metrológicos. 

Contudo, por razões históricas, no mundo inteiro, a maioria das pessoas utiliza nomenclatura 

e conceitos errados sobre a unidade de massa. Dificilmente iremos deparar com um 

consumidor que ao comprar 1 kg de açúcar dirá que aquele pacote tem massa convencional de 

1 kg. Normalmente ele diria que o “peso” é de um “kilo”. 

 Nos itens a seguir serão discutidas as definições sobre massa, massa convencional, 

peso e peso-padrão, bem como, aspectos sobre alguns fatores que influenciam a medição de 

massa. 

 

3.8.1  A UNIDADE DE MASSA (SI) 

 

 Por definição, "O kilograma é a unidade de massa; ele é igual à massa do protótipo 

internacional do kilograma" (SI, 2012). 

 O protótipo internacional do kilograma (IPK) é um artefato feito de 90 % de platina e 

10 % de irídio e está armazenado no BIPM sob condições específicas. 

 Alguns países possuem uma cópia do protótipo internacional do kilograma que é 

utilizada como padrão nacional de massa. A cópia do Brasil é a de número 66 (K66) e é 

mantida no Laboratório de massa (Lamas) da Divisão de Metrologia Mecânica (Dimec), da 

Diretoria de Metrologia Científica e Industrial (Dimci), do Inmetro. "O Inmetro, através do 

Lamas é a instituição encarregada de fornecer rastreabilidade ao IPK a todas as medições de 
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massa efetuadas por usuários da grandeza no País, em todos os campos de atuação e níveis 

de exatidão requeridos"(Loayza, Cacais, & Corrêa, 2008). "O Lamas, a partir do K66, realiza 

a escala de massa (múltiplos e submúltiplos do kilograma)" (Loayza & Corrêa, 2008), e 

dissemina a unidade da grandeza massa por meio da calibração dos padrões de referência dos 

laboratórios de calibração acreditados (RBC), bem como da calibração  dos padrões de 

referência da Diretoria de Metrologia Legal (Dimel), do Inmetro, que, por sua vez, calibra os 

padrões dos Institutos de Pesos e Medidas (Ipem), nos estados da federação, que constituem a 

Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro (RBMLQ-I). 

 A cadeia de rastreabilidade no Brasil é continuada através dos laboratórios acreditados 

na área de massa. Esses realizam calibrações em balanças e pesos-padrão, utilizando padrões 

de trabalho que são rastreados aos padrões do Inmetro, anteriormente citados. Essas balanças 

calibradas são as utilizadas em transações comerciais, formulação de produtos, análises ou 

ensaios, entre outras funções que se localizam no final de uma cadeia de calibrações. 

  A determinação da massa por pesagem é baseada na aceleração da gravidade que age 

em um corpo. A medição de massa gravitacional é determinada indiretamente pelo efeito da 

aceleração da gravidade que age em um corpo gerando uma força (peso). No caso de uma 

balança de braços iguais é a igualdade dos momentos de força exercidos por cada braço em 

relação ao fulcro (ponto de apoio), definindo assim que o valor de massa do objeto 

desconhecido é o mesmo do objeto conhecido (peso-padrão de referência), estabelecendo 

assim o equilíbrio horizontal dos braços da balança. A unidade de medição de massa 

gravitacional é o kilograma. 

 

3.8.2 DIFERENÇA ENTRE AS GRANDEZAS PESO E MASSA 

 

 O peso é comumente confundido com massa, porém a grandeza peso é diferente da 

grandeza massa. Peso é o valor resultante da aceleração da gravidade exercida em um objeto, 

em outras palavras, peso é uma força e é uma grandeza vetorial, ou seja, possui intensidade, 

direção e sentido. 

 Na equação (1) é descrito a segunda Lei de Newton que diz que: 

 

                (1) 

 

onde: 

F = Força (N); 
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m = Massa (kg); 

a = Aceleração (m/s
2
). 

  

 Sendo assim, peso é representado pela equação (2): 

  

                (2) 

 

onde: 

W = Peso; 

g = Aceleração da gravidade. 

 

 A unidade de força no SI é o newton (N). 

 Massa é a “quantidade física, que pode ser atribuída a qualquer objeto e que dá uma 

medida da sua quantidade de matéria”(OIML D28, 2004). A massa é uma grandeza escalar. 

Não muda se houver alterações ambientais, medições em diferentes lugares ou alteração no 

formato do corpo que está sendo medido, a não ser que ocorra a adição ou remoção de 

material deste corpo. Isso se deve porque em qualquer uma destas variações citadas, não há 

alteração da quantidade de matéria, logo a quantidade de átomos não muda. Então, o valor de 

massa permanece o mesmo. A massa de um corpo sólido é a mesma na superfície da Terra e, 

no espaço, se estiver em órbita, por exemplo, submetido à gravidade zero (microgravidade), 

onde o seu peso é zero. 

 

3.8.3  DEFINIÇÃO DE PESO-PADRÃO 

 

 Peso-padrão é uma “medida materializada de massa, regulamentadas em suas 

características físicas e metrológicas: formato, dimensões, material, qualidade da superfície, 

valor nominal, massa específica, propriedades magnéticas e erro máximo permitido.” (OIML 

R111-1, 2004). Em outras palavras, peso-padrão é um objeto utilizado como referência do 

valor de massa em calibrações de balanças e em calibrações de outros pesos-padrão. Sua 

regulamentação no Brasil é feita através de portaria específica, seguindo recomendações da 

OIML. 

 As classes de exatidão definidas para pesos-padrão são E1, E2, F1, F2, M1, M2 e M3, 

sendo a classe E1 a melhor classe de exatidão, pois possuem os menores valores de erro 

máximo permitido e de incerteza expandida. Por outro lado, a classe M3 é a pior classe de 
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exatidão, pois possuem os maiores valores de erro máximo permitido e de incerteza 

expandida. 

 No âmbito da metrologia de massa o termo peso é uma abreviação do termo peso-

padrão e refere-se ao objeto físico e não à grandeza peso. 

 Para calibração de peso-padrão, o peso de referência deve ser pelo menos de uma 

classe de exatidão mais alta do que a do peso a ser calibrado. Para calibração de balanças, a 

classe do peso-padrão deve ser escolhida de acordo com a resolução da balança e de acordo 

com a incerteza requerida. 

 

3.8.4  DEFINIÇÃO DE MASSA CONVENCIONAL 

 

 "A massa de um objeto é obtida pela pesagem no ar. Devido aos instrumentos de pesagem indicarem 

um valor que é proporcional à força da gravidade no objeto, reduzida pelo valor do efeito do empuxo do ar, as 

indicações dos instrumentos em geral tem que ser corrigidas pelo efeito do empuxo. O valor desta correção 

depende da massa específica do objeto e da massa específica do ar. 

 Convenções foram desenvolvidas o que simplifica metrologicamente a determinação de massa dos 

pesos. Massa convencional é definida tal que, sob condições especificadas, a correção do empuxo do ar será 

desnecessária. As condições tem que ser escolhidas de maneira tal que a massa e a massa convencional de um 

peso não difira mais do que valores máximos especificados (tabela 1 da OIML R111-1)" (OIML D28, 2004) 

 O valor de massa convencional, de um corpo é igual à massa mc de um padrão que 

equilibra este corpo sob condições convencionalmente escolhidas. A unidade da grandeza 

"massa convencional" é o kilograma. 

 As condições convencionalmente escolhidas são os seguintes: 

 

 tref = 20 ° C  0 = 1,2 kg m
-3

  c = 8 000 kg m
-3

 

 

onde: 

tref: Valor de referência da temperatura; 

0: Valor de referência da massa específica do ar; 

c: Valor de referência da massa específica do peso-padrão. 

 

 Na determinação da massa convencional o efeito de empuxo do ar deve ser 

considerado. “Embora possa ser corrigido (ao preço de grande esforço e não sem contraindicações) nas 

pesagens de alta exatidão efetuadas em aplicações científicas, certamente não é assim em aplicações práticas. É 

então necessário levar em conta esta grandeza de influência importante” (Bich, 1993). Para isso é 
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necessário ter o conhecimento do valor da massa específica do ar e do peso-padrão utilizado 

na medição.  

 

3.8.5  MEDIÇÃO DE MASSA CONVENCIONAL 

 

 Considerando que todas as pesagens envolvidas neste trabalho são efetuadas no ar, 

dentro dos parâmetros convencionais, a massa indicada nas pesagens é em massa 

convencional. Daqui em diante, para simplificar, o termo massa significa massa convencional.  

 A calibração de uma balança consiste na “indicação fornecida pelo instrumento em resposta a 

uma carga aplicada. Os resultados são expressos em unidades de massa. O valor da carga indicado pelo 

instrumento será afetado pela gravidade local, a temperatura e massa específica do peso, e a temperatura e 

massa específica do ar circundante.” (EURAMET - cg-18, 2011) 

 O erro de indicação é determinado em relação ao valor de massa de um padrão de 

referência. Essa determinação acontece em pontos diferentes da faixa de indicação da balança. 

 A quantidade de pontos a serem calibrados ao longo da faixa de medição da balança a 

ser utilizada nessa dissertação, o número de repetições e o procedimento a ser utilizado, assim 

como as condições ambientais durante a calibração serão descritos no item referente a 

especificação do projeto. 

 

3.9 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO DE BALANÇAS 

 

 "Existem formas muito diversificadas para medição utilizando como instrumento a 

balança, assim como suas aplicações mesmo que todas tenham no resultado final o valor de 

massa convencional do objeto a ser medido" (Weyhe, 1997) e esse valor seja expresso na 

unidade do Sistema Internacional de unidades ou seus múltiplos e submúltiplos. Essas formas 

variam desde o princípio de funcionamento, podendo ser eletrônicas ou mecânicas, até a 

estrutura do bloco mecânico onde é realizada a medição, conforme demonstrado nos itens 

3.9.1 e 3.9.2. Já as aplicações podem ser em laboratórios, no processo produtivo, na venda 

direta ao público, na área de pesquisa, entre outras. 

 Nesta dissertação será utilizada uma balança eletrônica com o princípio de medição de 

força por micro deformação elástica, comumente conhecida por célula de carga, conforme 

demonstrado no item 3.9.2.2. Para exemplificar outros princípios de funcionamento, seguem a 

seguir uma breve descrição. 
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3.9.1  BALANÇAS MECÂNICAS  

 

 As balanças mecânicas compreendem um grupo onde não existe a conversão do valor 

da carga aplicada em sinal eletrônico. Esse tipo de instrumento realiza a medição através de 

um sistema de alavancas que estão ligadas a uma escala graduada onde é realizada a leitura do 

valor medido.  

 Neste grupo de balanças mecânicas, podem-se diferenciar as balanças analíticas, 

geralmente utilizadas em laboratórios para pesagens mais sensíveis, que possuem resolução 

menor ou igual a 0,1 mg e que possuem um princípio de substituição de cargas. "Essa técnica 

foi introduzida no final da década de 1940, substituindo as balanças de dois pratos o que 

contribuiu consideravelmente para alcançar uma maior exatidão e, além disso, simplificar a 

pesagem" (Rutishauser & Reichmuth, 1988) e as balanças de maior capacidade de carga, 

geralmente utilizadas na fabricação ou conferência de algum produto. Geralmente as balanças 

mecânicas possuem um contra peso para equilíbrio do zero e outro(s) para equilíbrio da 

medição. Em alguns casos, existem também pesos internos para serem comparados com os 

objetos a serem medidos, e assim realizarem a medição. 

 Na Figura 8 é possível observar a estrutura de uma balança mecânica analítica de um 

prato e na Figura 9 uma foto onde do lado esquerdo a balança vista de frente e do lado direito 

com vista superior com a tampa aberta, sendo possível ver o interior e a estrutura mecânica. 

Este tipo de balança fica em equilíbrio, indicando o valor de 0 g, quando não tem carga 

depositada no prato e com todos os pesos internos depositados no sistema mecânico. Ao ser 

depositado uma carga no prato de pesagem, o mesmo valor em pesos internos deve ser 

retirado do sistema mecânico para que haja novamente o equilíbrio e possa ser feito a leitura 

do valor da pesagem. A indicação do valor medido ocorre devido a uma luz que é emitida por 

uma lâmpada inserida no sistema óptico e que atravessa a escala graduada até chegar no 

respectivo local para indicação. 

 Caso o sistema mecânico e o sistema óptico estejam sem avarias, este tipo de balança 

proporciona uma boa exatidão na pesagem. "Porém a demora para o prato de pesagem 

estabilizar após o carregamento de uma amostra e dificuldades no manuseio são uns dos 

problemas encontrados na utilização deste modelo." (Rutishauser & Reichmuth, 1988) 
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Figura 8 - Esquema balança mecânica 

 
Fonte: (Handbook of mass measurement) (2002) 

 

Figura 9 - Balança analítica mecânica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2012) 
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 Na Figura 10 é apresentada uma foto onde do lado esquerdo é uma vista frontal da 

balança e do lado direito um destaque para os contra pesos e para as réguas graduadas. Este 

tipo de balança fica em equilíbrio sem carga ajustando o contra peso do zero. Ao ser 

depositado uma carga no prato de pesagem, deve-se movimentar os contra pesos pelas réguas 

até estabelecer novamente o equilíbrio, sendo considerado o valor da pesagem a soma dos 

valores indicados nas posições onde os contra pesos ficaram na régua. 

 Este tipo de balança pode ser utilizada em locais onde não exista corrente elétrica ou 

onde balanças eletrônicas em geral não possam ser usadas, por exemplo em ambientes de área 

classificada com risco de explosão. Em contra partida, são equipamentos com menor exatidão 

nas pesagens, que dependem de uma boa manutenção do sistema mecânico e que tem os 

contra pesos para equilíbrio da medição expostos, o que facilita o depósito de sujeira e maior 

oxidação das peças.  

 

Figura 10 - Balança industrial mecânica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2012) 

 

3.9.2  BALANÇAS ELETRÔNICAS 

 

 "A balança se tornou um equipamento indispensável na fabricação de produtos em geral devido a sua 

inserção em todas as etapas que inicia em um laboratório de controle de qualidade da matéria prima e se 

estende pela produção, pelo controle em processo e pela conferência do produto final. Com a criação da 
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balança eletrônica foi possível aumentar essa inserção, já que ela possui diversas funções e possibilidades de 

aplicações que flexibilizam e se adaptam as necessidades dos usuários." (Weyhe, 1997) 

 Por mais que seja simples a utilização de uma balança eletrônica devido a leitura do 

valor da pesagem ser feita de uma forma direta, ou seja, com a indicação de números em um 

mostrador digital sem depender de escalas graduadas ou da substituição de cargas ou de 

contra pesos, o resultado obtido da medição foi expresso devido uma conversão da ação 

mecânica, ocasionado pela carga depositada na balança (m∙g), em sinal elétrico, realizada pelo 

transdutor utilizado. Após a conversão, um circuito de processamento eletrônico de sinais e 

conversão analógico-digital recebe esse sinal e o transforma no resultado da medição, em 

unidades de massa, correspondente à carga aplicada.  

 As cargas correspondem ao valor de massa convencional dos objetos aplicados no 

prato da balança. Considerando que aceleração da gravidade local (g) é diferente em cada 

localização geográfica, a indicação da balança mudaria quando utilizada em lugares diferentes 

para um corpo de massa constante. O efeito da variação do valor da aceleração da gravidade 

local é eliminado nas balanças eletrônicas por meio do ajuste da indicação da mesma. O ajuste 

da indicação de uma balança eletrônica é efetuado aplicando uma massa de referência (valor 

conhecido especificado no certificado de calibração) no prato da balança, fazendo, por meio 

de um botão de ajuste, por exemplo, com que a indicação da balança corresponda ao valor da 

massa de referência. Desta forma, a balança poderá operar apropriadamente, 

independentemente da sua localização geográfica.  No protótipo desenvolvido para este 

trabalho esta operação é realizada por meio de um potenciômetro, como descrito no item 

4.2.1.3.  

 As balanças eletrônicas se dividem em dois grupos que se diferenciam pelo princípio 

de funcionamento do seu bloco mecânico, local onde é realizada a pesagem, conforme 

descrito nos itens 3.9.2.1 e 3.9.2.2. 

 

3.9.2.1 BALANÇAS ELETRÔNICAS QUE UTILIZAM O PRINCÍPIO DE 

COMPENSAÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE FORÇA 

 

 "A balança eletrônica que utiliza o princípio de compensação eletromagnética de força foi uma ruptura 

radical com o conceito anteriormente utilizado da balança mecânica. Tal ruptura pode ser demonstrada pelo 

seu princípio de funcionamento que faz o equilíbrio da carga aplicada por meio de um campo eletromagnético 

diretamente ou por meio um sistema de alavanca de razão fixa." (Jones & Schoonover, 2002) 
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 Este tipo de balança proporcionou um aumento na exatidão dos resultados das 

pesagens, sendo possível encontrar equipamentos com resolução de 0,1 g em laboratórios de 

análises químicas, controle de qualidade e laboratórios de referência. O princípio de 

funcionamento será descrito no item Descrição do princípio de compensação eletromagnética 

de força. 

 

3.9.2.1.1 Descrição do princípio de compensação eletromagnética de força 

 

 Uma bobina energizada é mantida em repouso em um campo magnético gerado por 

um ímã permanente que fica rigidamente acoplado à carcaça da balança. Ao ser depositada 

uma carga no prato da balança, a posição de repouso é alterada deslocando a alavanca. Este 

deslocamento da alavanca em relação à sua posição inicial, prato sem carga, é detectado pelo 

sensor de posição. O sinal gerado pelo sensor de posição informa ao sistema de controle do 

transdutor de força, controlador PID, que a posição inicial da alavanca deve ser restaurada, 

assim, uma corrente crescente de restauração é alimentada na bobina. Quando o sensor de 

posição detecta que a posição inicial da alavanca foi restaurada, o sistema de controle para de 

aumentar a corrente de restauração na bobina e converte a corrente final em unidade de 

massa, correspondente à carga aplicada. Na Figura 11 é possível observar o esquema de uma 

balança que utiliza o princípio de pesagem descrito anteriormente. 
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Figura 11 - Esquema balança eletrônica de compensação eletromagnética de força 

 
Fonte: (Bel Engineering, 2012) 

 

 Na Figura 12 é possível visualizar a foto com uma visão de cima de uma balança 

eletrônica com o princípio de medição por compensação eletromagnética de força. A foto do 

lado esquerdo foi tirada com a balança fechada, onde se observa o prato de pesagem, o 

teclado de funções e o indicador digital. A foto do lado direito foi tirada com a balança aberta, 

onde se observa a placa principal, a bobina e o imã e o suporte para o prato de pesagem. 
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Figura 12 - Balança semi-analítica eletrônica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2012) 

  

3.9.2.2  BALANÇAS ELETRÔNICAS QUE UTILIZAM O PRINCÍPIO DE 

MEDIÇÃO DE FORÇA POR MICRO DEFORMAÇÃO ELÁSTICA 

 

 "As balanças que utilizam o princípio de medição por micro deformação elástica, 

também conhecidas como balanças de célula de carga, realizam a medição pela deformação 

ou flexão de um corpo e a transforma em uma saída de tensão."(Carer & Carraro). Essas 

balanças possuem uma ou mais células de carga que são transdutores de força passivos 

eletromecânicos, ou seja, o sinal elétrico de saída é oriundo integralmente da ação de uma 

força ou carga que tenha sido depositada no seu corpo ou na plataforma de pesagem (grandeza 

de entrada), formados basicamente por um corpo metálico e um ou mais extensômetros 

acoplados a sua estrutura. "O extensômetro é um condutor elétrico que muda sua resistência 

com o estresse mecânico que pode ser por uma força de tensão ou de compressão" 

(Hoffmann, 1989). Ele fica colado sobre o corpo metálico da célula de carga onde ocorre a 

deformação da estrutura. 

 As balanças que utilizam células de carga como princípio de funcionamento 

apresentam resolução pior se comparadas com as balanças que utilizam o princípio de 

compensação eletromagnética de força, porém elas apresentam uma robustez maior e são 

apropriadas para aplicações comerciais e industriais com amplas faixas de medições. 
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 Os materiais mais comuns na produção do corpo da célula de carga são o aço 

inoxidável e o alumínio, porém existem casos de utilização da liga de cobre-berílio e estudos 

recentes utilizando silício.  

 Existem variados tipos de células de carga podendo-se escolher, por exemplo, de 

acordo com a classe de exatidão, número de intervalos de verificação, faixa de temperatura de 

trabalho ou pelo tipo de carga a ser aplicada, sendo esta última a maneira mais fácil para 

auxiliar na escolha do modelo a ser utilizado, pois depende da forma de utilização podendo 

ser de tração, compressão, flexão ou universal (OIML R60, 2000). Segue uma breve descrição 

dos tipos de células de carga diferenciadas pela forma de utilização citadas anteriormente. 

 

 Tração: São células de carga onde a força age tracionando o corpo da célula de carga, 

conforme demonstrado na Figura 13: 

 

Figura 13 - Célula de carga - Tração 

 
Fonte: Portal célula de carga (2013) 

 

 Compressão: São células de carga onde a força age comprimindo o corpo da célula de 

carga, conforme demonstrado na Figura 14: 
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Figura 14 - Célula de carga - compressão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 Flexão: São células de carga onde um lado fica fixo a uma estrutura (por exemplo uma 

estrutura mecânica de uma balança) e o outro lado preso ao prato ou plataforma de 

pesagem que se desloca de acordo com a carga aplicada, conforme demonstrado na 

Figura 15. Para esta dissertação foi escolhida uma célula de carga que utiliza o 

princípio de flexão. 
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Figura 15 - Célula de carga - flexão 

 
Fonte: Flintec (2013) 

 

 Universal: São células de carga onde as forças podem agir tanto em tração quanto em 

compressão, conforme demonstrado na Figura 16. 

 

Figura 16 - Célula de carga - universal 

 
Fonte: (Interface Inc., 2013) 

 

 Os fatores mais relevantes na escolha do material da fabricação da célula de carga são 

a durabilidade, o custo e a capacidade de deformação elástica, que é a capacidade do objeto 

retornar a forma original após ensaios ou simplesmente após a aplicação e retirada de uma 

carga. 
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 Mesmo que no Brasil não exista uma regulamentação para fabricação de células de 

carga, alguns países já possuem suas portarias que fixam as características metrológicas e os 

procedimentos para avaliação baseadas na recomendação internacional (OIML R60, 2000) 

Metrological regulation for load cells, da OIML (Organização Internacional de Metrologia 

Legal). Este documento estabelece as principais características metrológicas estáticas e os 

procedimentos de avaliação estática para as células de carga utilizadas na medição de massa. 

 

3.9.2.2.1 Descrição do princípio de medição de força por micro deformação elástica 

 

 O princípio de medição de força por micro deformação elástica se utiliza da 

propriedade dos corpos rígidos os quais apresentam uma faixa de deformação elástica 

proporcional à força aplicada, ou seja, um material tem comportamento elástico quando as 

deformações causadas por certo carregamento desaparecem com a retirada do carregamento. 

Essa relação deformação/força aplicada é conhecida como Lei de Hooke e é representada pela 

Figura 17. Uma medida da rigidez de um sólido é o módulo de elasticidade ou Módulo de 

Young E. Este parâmetro representa linearmente a tensão em função da deformação e é 

específico para cada material (Beer & Johnston, 1989). 

 

Figura 17: Lei de Hooke 

 

Fonte: (Ishida, 2013) 
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 O formato das células de carga que utilizam o princípio de flexão lembra um 

paralelogramo. Isso se deve ao mecanismo Roberval, que inicialmente foi utilizado em 

balanças mecânicas e foi desenvolvido em 1669 por Gilles Personne de Roberval, pois nesta 

época quando eram utilizadas balanças de dois pratos com um travessão e, neste caso, dois 

pesos iguais eram colocados em posições diferentes em cada prato, não era possível 

estabelecer o equilíbrio devido as diferentes distâncias em relação ao ponto de apoio do prato 

também conhecido como fulcro (Silveira, Axt, & Assis, 2009). Na Figura 18 é observada do 

lado esquerdo a balança em equilíbrio e no lado direito o equilíbrio é desfeito devido ao 

deslocamento da carga aplicada de forma excêntrica. 

 

Figura 18 - Balança de dois pratos desequilibrada pela excentricidade da carga em um dos pratos 

 
Fonte: (Ishida, 2013) 

  

 A balança de Roberval se diferencia das balanças de dois pratos com um travessão 

principalmente por possuir dois travessões com fulcros alinhados sobre uma mesma reta 

vertical, desta forma permitindo o equilíbrio mesmo quando dois corpos com mesmo valor de 

massa são posicionados em locais diferentes dos pratos de pesagem (Silveira, Axt, & Assis, 

2009). Na Figura 19, no desenho do lado esquerdo, fica ilustrado uma balança em equilíbrio 

com cargas de mesmo valor de massa aplicados nos dois pratos de pesagem e nas mesmas 

posições dos pratos. No desenho do meio fica ilustrado que mesmo com a movimentação 

excêntrica de uma das cargas no respectivo prato de pesagem, o equilíbrio é mantido. E no 

desenho do lado direito, fica ilustrado que retirando uma das cargas não é possível estabelecer 

o equilíbrio, mas com esse mecanismo os pratos de pesagem permanecem na mesma posição 

independente do valor de massa aplicado no prato, conservando a posição do objeto em cima 

do prato em todas as medições, evitando seu deslocamento. 
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Figura 19 - Balança Roberval de dois pratos com dois travessões 

 
Fonte: (Ishida, 2013) 

 

 Na Figura 20 é demonstrado o formato da célula de carga em paralelogramo, a carga 

aplicada e a deformação elástica proporcional a carga. 

 

Figura 20 - Deformação elástica (exagerada) da célula de carga 

 
Fonte: (Ishida, 2013) 

 

 A Figura 21 ilustra uma balança eletrônica com o princípio de medição utilizando 

célula de carga. Essa figura é dividida em duas imagens, sendo a de cima a carcaça da balança 

e o prato de pesagem e a de baixo a base da balança com o suporte do prato de pesagem e a 

célula de carga. 
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Figura 21 - Balança comercial eletrônica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2012) 

 

3.9.2.3  EXTENSÔMETRO 

 

 Além do corpo metálico, o outro componente que forma a célula de carga é o 

extensômetro. Existem vários tipos de extensômetros, eles são classificados de acordo com o 

seu princípio de funcionamento que podem ser mecânicos, capacitivos, piezo elétricos, foto 

elástico, entre outros (Hoffmann, 1989). Será utilizado nesta dissertação o extensômetro de 

resistência elétrica, que é um sensor que varia a sua resistência elétrica em função da 

deformação do corpo ao qual ele está acoplado e, em consequência, da sua própria 

deformação.  Em outras palavras, quando a célula de carga sofre uma deformação causada por 

uma carga a ser medida, o extensômetro também se deforma e a sua resistência elétrica é 

alterada proporcionalmente a mudança do seu comprimento. 

 Quando são tensionados os extensômetros se estreitam e ficam mais longos, 

aumentando a resistência elétrica. O contrário ocorre quando são comprimidos, eles ficam 

mais largos e curtos, diminuindo a resistência elétrica. Na Figura 22 fica exemplificado o que 

foi dito anteriormente, onde a ilustração a) representa o extensômetro sem carga, a ilustração 

b) representa o extensômetro tensionado e a ilustração c) representa o extensômetro 

comprimido.  
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Figura 22 - Extensômetro 

 
Fonte: (Hannah & Reed, 1992) 

 

 É com este dispositivo de resistência elétrica montado em uma Ponte de Wheatstone, 

que é um circuito utilizado para medir o desbalanceamento entre os extensômetros e resistores 

causado pela deformação sofrida por uma carga aplicada, onde o desbalanceamento é medido 

pela variação de tensão e posteriormente transformado na grandeza desejada (Carer & 

Carraro), que é possível medir as micro deformações elásticas sofridas pelo corpo da célula de 

carga sob a ação de uma força. 

 A ponte de Wheatstone foi desenvolvida por Samuel Hunter Christie, em 1833, com o 

intuito de comparar as resistências dos fios de diferentes espessuras. Porém quem descreveu e 

popularizou o circuito foi Charles Wheatstone, em 1843, usando como um medidor de 

resistência elétrica (Hoffmann, 1989). 

 Sua utilização é feita colocando-se 04 resistores ligados formando uma rede, sendo 

que 03 deles têm os respectivos valores de resistência conhecidos, uma fonte de tensão e um 

galvanômetro. Para determinar o valor de resistência do resistor desconhecido, basta 

balancear os outros 03 resistores até que não passe corrente pelo galvanômetro e sua 

indicação seja zero. 
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 A aplicação da ponte de Wheatstone foi amplamente difundida após a criação do 

extensômetro em 1938, fato que a tornou muito utilizada em diversas áreas e para diferentes 

fins. É comum encontrar extensômetros sendo utilizados por exemplo na construção civil em 

ensaios destrutivos e não destrutivos, na indústria aeronáutica para o desenvolvimento de 

aeronaves mais leves e consequentemente mais econômicas e, na fabricação de células de 

carga que serão utilizadas em balanças e que afetará direta ou indiretamente no dia a dia das 

pessoas com a pesagem de mercadorias ou até mesmo do próprio peso. 

 Na fabricação de uma célula de carga, são comumente utilizados 4 ou mais 

extensômetros que são ligados entre si através de uma ponte de Wheatstone equilibrada. Ela é 

energizada através de uma fonte de tensão de entrada que geralmente varia de 5 V a 15 V. Ao 

ser depositada uma carga na plataforma de pesagem, ocorre um desbalanceamento da ponte 

de Wheatstone em função das deformações dos extensômetros citadas anteriormente, que gera 

uma variação de tensão. Essa variação pode ser medida em milivolt e é proporcional ao valor 

da carga aplicada. 

 A Figura 23 exemplifica um objeto depositado em uma célula de carga e sua 

deformação e a localização dos extensômetros sofrendo a tensão e a compressão pela carga 

aplicada. 

 

Figura 23 - Célula de carga - tensão e compressão 

 
Fonte: (Ishida, 2013) 

 

 Um exemplo de ponte de Wheatstone é demonstrado na Figura 24. 
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Figura 24 - Ponte de Wheatstone 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2012) 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Os materiais desenvolvidos para este trabalho foram uma plataforma e dois 

indicadores de pesagem, sendo um fixo e o outro remoto. Estes itens formam um sistema de 

pesagem ao serem conectados via cabos ou via rádio frequência e são explicados com mais 

detalhes no item 4.1. Os métodos utilizados para este trabalho estão detalhados nos itens 4.2, 

4.3 e 4.4 que são os testes do sistema de pesagem, os modelos matemáticos para calibração e 

para pesagem com distanciamento e os cálculos de incerteza para calibração da balança, 

respectivamente. 

 

4.1 PROJETO DO SISTEMA DE PESAGEM 

 

 As características do sistema de pesagem objeto deste trabalho seguem as seguintes 

especificações: 

I) Plataforma de pesagem: É a parte do sistema de pesagem onde são depositados os 

pesos-padrão para as pesagens realizadas. Os parâmetros escolhidos para ela estão 

descritos a seguir: 

a) Capacidade máxima: 10 kg; 

b) Resolução ≤ 2 g; 

c) Repetibilidade (em três pesagens): s ≤ 4 g. 

II) Indicador de pesagem fixo: É a parte do sistema de pesagem que é conectada a 

plataforma de pesagem via cabos. Os parâmetros e dispositivos conectados a ele estão 

descritos a seguir: 

d) Unidade da indicação do valor da pesagem: g; 

e) Formato da indicação digital: 10 000 g; 

f) Botão de tara (zero) 

III) Indicador de pesagem remoto: É a parte do sistema de pesagem que é conectada ao 

indicador de pesagem fixo via rádio frequência. O parâmetro escolhido para ele está 

descrito a seguir: 

g) Alcance mínimo da transmissão de dados: 30 m; 
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IV) Sistema de radio frequência (RF) transmissão/recepção (transceptor): Dispositivo 

que faz a comunicação entre o indicador de pesagem fixo e o remoto. O parâmetro 

escolhido para ele está descrito a seguir: 

h) Sistema transmissão/recepção de frequência padrão para aplicações gerais.  

 

 O sistema de pesagem desenvolvido nesta dissertação é composto de três partes: uma 

plataforma de pesagem que é o local onde são depositados os pesos-padrão para as pesagens 

realizadas, um módulo de transmissão conectado via cabos a plataforma e que é composto por 

uma placa eletrônica, um transceptor, um botão de tara e um indicador de pesagem e um 

módulo de recepção conectado via rádio frequência ao módulo de transmissão e que é 

composto por uma placa eletrônica, um transceptor e um indicador de pesagem. A Figura 25 

mostra o sistema de pesagem completo, com um peso-padrão em cima da plataforma e com a 

indicação da pesagem nos módulos de transmissão e de recepção. 

 

Figura 25 - Foto do sistema de pesagem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

Plataforma de pesagem 

Módulo de transmissão 

Módulo de recepção 

Bateria 

Fonte de 

alimentação 
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 A plataforma de pesagem é composta por uma estrutura mecânica, pelo prato de 

pesagem e por uma célula de carga e estão ilustradas individualmente e desmontadas na 

Figura 26 e montadas na Figura 27. A estrutura mecânica e o prato de pesagem foram 

construídos utilizando perfis e chapa em aço carbono, já célula de carga é da marca Flintec, 

modelo PC-22 e possui capacidade de 20 kg com a saída do sinal de 2mV/V. A balança tem 

carga máxima de 10 kg, com resolução de 2 g. A capacidade da célula de carga foi 

dimensionada acima da carga máxima da balança para que pequenas sobrecargas não 

danifiquem sua estrutura. A identificação e a função de cada fio que sai da célula de carga 

estão descritos a seguir: 

 Excitação + : Entrada de tensão 

 Excitação - : Entrada de tensão  

 Sinal + : Saída de tensão  

 Sinal - : Saída de tensão 

 Terra: Aterramento 

 

Figura 26 - Plataforma desmontada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

Estrutura mecânica 

Prato de pesagem 

Célula de carga 
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 Para essa balança foi escolhido a tensão de alimentação da célula de carga no valor de 

5 V (excitação), estando dentro do recomendado pelo fabricante que é de 5 V à 15 V.  A saída 

da tensão (sinal) em milivolt, tem seu valor alterado de acordo com a capacidade da carga 

aplicada no prato de pesagem, sendo 10 mV o valor do sinal na carga máxima da balança. 

Quanto maior for a carga, maior o valor do sinal de saída. 

 

Figura 27 - Plataforma de pesagem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 Na Figura 28 é ilustrada uma representação da plataforma com as vistas lateral, 

frontal, superior e de perfil e suas respectivas dimensões. Já na Figura 29 é ilustrada uma 

representação da plataforma com a vista em 3D. 

Célula de carga 

Estrutura mecânica e prato 

de pesagem 



61 

 

Figura 28 – Montagem balança completa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Figura 29 – Montagem balança completa – vista 3D 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

 Na Figura 30Figura 28 é ilustrada uma representação da plataforma com a vista superior, na Figura 31 é 

ilustrada uma representação da plataforma com a vista lateral e na  

Figura 32 é ilustrada uma representação da plataforma com a vista frontal. Em ambas as 

figuras são indicados os posicionamentos do prato de pesagem, célula de carga e estrutura 

mecânica. 
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Figura 30 - Balança - vista superior 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Figura 31 – Balança – vista lateral 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
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Figura 32 - Balança – vista frontal 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

A Figura 33 mostra o módulo de transmissão, ele é alimentado com uma fonte com 

tensão de saída de 12 V com corrente máxima de 1 A ou, em casos onde não houver 

alimentação por corrente alternada, existe a opção de utilizar uma bateria com tensão de saída 

de 12 V com uma capacidade (carga elétrica) de 4 Ah. O módulo de transmissão é a parte do 

sistema de pesagem onde o sinal da célula de carga é recebido, amplificado, convertido de 

sinal analógico para sinal digital, convertido de volt para grama e transmitido via rádio 

frequência, que é uma radiação eletromagnética não ionizante, ou seja, com frequência igual ou menor do 

que a da luz, que tem comprimento de onda longo e baixa energia fotônica. A rádio frequência tem como 

unidade de medida o hertz (Hz), definido como o número de ciclos que passa por um ponto por segundo, onde 1 

hertz é igual a um ciclo por segundo (Hitchcock, 2004). Essa conversão de unidades é feita por 

meio da equação (3). 

  

                 (3) 

 

onde, 

I: Indicação (g) 

c: Constante (g/V) 

V: Tensão da célula de carga (V) 
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 A constante utilizada na equação (3) é obtida por meio da equação (4). 

 

    
        

          

                 (4) 

 

onde, 

mmax: Carga máxima aplicada (10 000 g) 

m0: Sem carga (0 g)                   

     
: Tensão medida na aplicação da carga máxima (sinal amplificado) (3,623 V) 

   
: Tensão medida sem carga (com prato após ajuste) (0 V) 

 

 Antes da etapa de amplificação foi verificada a linearidade do sinal de saída da célula 

de carga colocando pesos-padrão no prato da balança e lendo os valores obtidos das tensões 

de saída (mV) utilizando um multímetro com resolução de 6 ½ dígitos. Os resultados são 

apresentados na Tabela 1 e os valores médios das medições efetuadas com um multímetro são 

apresentados no Gráfico 1. 

 

Tabela 1 - Valores da medição com multímetro (mV) 

 

  

Medições 

(mV)

Plataforma 

vazia 
100 g 1000 g 2000 g 3000 g 4000 g

Medição 1 0,000 0,092 0,906 1,813 2,719 3,625

Medição 2 0,000 0,093 0,906 1,813 2,719 3,623

Medição 3 0,000 0,092 0,906 1,813 2,719 3,625

Média 0,000 0,092 0,906 1,813 2,719 3,624

Medições 

(mV)
5000 g 6000 g 7000 g 8000 g 9000 g 10000 g

Medição 1 4,530 5,437 6,344 7,248 8,156 9,057

Medição 2 4,529 5,437 6,342 7,249 8,157 9,055

Medição 3 4,531 5,438 6,342 7,248 8,156 9,059

Média 4,530 5,437 6,343 7,248 8,156 9,057
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Gráfico 1 - Resposta analógica da célula de carga 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 A leitura do valor da pesagem, em gramas, é realizada com um indicador conectado a 

placa. A função Tara (zerar a indicação do indicador) é acessada por meio de um botão 

colocado em uma placa auxiliar. Para o funcionamento do módulo de transmissão, foram 

utilizados os componentes descritos a seguir: 

 Amplificador de instrumentação: Fabricante Texas Instruments - modelo 

INA114 - O amplificador de instrumentação amplifica um sinal de entrada em 

um sinal de saída, sendo utilizado para esta amplificação um determinado valor 

de ganho dentro da sua faixa. Este amplificador foi escolhido devido à sua 

simplicidade de implementação e compatibilidade com a resolução da balança. 

Foi utilizado um ganho de 400 vezes, onde a tensão de entrada do conversor 

AD, que tem amplitude de 4,096 V, foi de 4 V, sendo obtida multiplicando a 

tensão máxima de saída da célula de carga que é 10 mV por 400(Texas 

Instruments Incorporated, 2013). Desta forma, o sinal amplificado ficou na 

faixa de trabalho do conversor AD e é demonstrado pela equação (5): 

   

y = 0,0009x + 0,0009
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                     (5) 

   

  onde: 

  Vmed = Tensão medida (V); 

  Scc = Sinal da célula de carga (V); 

  G = Ganho do amplificador. 

 Conversor AD: Fabricante Microchip - modelo MCP3426 - O conversor 

analógico/digital (AD) converte uma tensão de analógico para digital e, é 

utilizado neste trabalho devido ao sinal de saída da célula de carga ser 

analógico e para ser enviado via RF tem que ser sinal digital. Este conversor 

foi escolhido devido a sua resolução de 16 bits o que significa 65536 divisões e 

por ele trabalhar com uma tensão de referência de 2,048 V, o que permite uma 

faixa de entrada de ± 2,048 V, com amplitude de 4,096 V (Microchip 

Technology Inc., 2009), além de ter sido o modelo, com estas especificações, 

disponível para o uso. Assim a resolução do conversor AD é indicada pela 

equação (6): 

 

                                         (6) 

 

Correlacionando os valores de saída da célula de carga para as cargas aplicadas 

apresentadas na Tabela 1, com o sinal amplificado e com a constante c que é o 

fator de proporcionalidade entre sinal amplificado e a carga aplicada, obtém-se 

o valor de indicação (ainda sem arredondamento). 

A especificação de projeto da resolução da balança objeto desta dissertação é 

de 2 g, o que torna suficiente o uso deste conversor. A resolução da balança 

utiliza apenas 5000 das 65536 divisões. O arredondamento é feito, via software 

desenvolvido para essa dissertação, no microcontrolador; 

 Microcontrolador: Fabricante Microchip - modelo PIC 18F2550 - O 

microcontrolador é um circuito integrado que pode ser programado para uma 

devida função. Foi escolhido o microcontrolador da família 18F devido a 

existência de funções nativas de multiplicação e divisão. Este microcontrolador 

possui um conversor A/D de 10 bits, o que significa 1024 divisões (Microchip 

Technology Inc., 2006), porém não é suficiente, pois tal resolução é menor do 
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que o necessário para a balança utilizada neste trabalho (5000 divisões), por 

isso foi necessário a adição no circuito de um conversor A/D com um número 

igual ou superior a 13 bits (8192 divisões). O conversor AD escolhido foi de 16 

bits (aproximadamente 65000 divisões), suficiente para o número de divisões 

de projeto da balança (5000 divisões). Reescrevendo a equação (3) em termos 

de massa e tensão, é encontrada a equação (7) conforme abaixo: 

 

                   (7) 

 

  onde: 

  m = Valor de massa encontrado (g) 

   

O valor da indicação da balança é m com arredondamento para a resolução da 

balança (2 g). Abaixo segue exemplo deste processo para o valor de 5000 g 

fazendo uma releitura das equações (5) e (7), porém desta vez adicionando os 

respectivos valores: 

 

 Equação (5) 

    

                               

    

   onde, 

   0,00453 V: Valor obtido na Tabela 1 

   400: Ganho do amplificador  

 

 Equação (7) 

    

     
     

      
                    

 

  Após obter o valor de m, é realizado o arredondamento para a resolução da 

balança (2 g) sendo indicado o valor de 5002 g. 

 

 Transceptor: Fabricante Sunray Technology - modelo SRWF-1022 - O 

transceptor é um dispositivo que combina as funções de transmissor e receptor 
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em um só aparelho. Foi escolhido este transceptor, pois são módulos prontos e 

totalmente digitais, que usam uma interface já conhecida para troca de 

informações com o microcontrolador e já tem implementado neles mesmos, 

algoritmos para segurança dos dados (Shanghai Sunray Technology Co., Ltd, 

2013); 

 Display: 1602ZFA (16 colunas e 2 linhas) com controlador Toshiba HD44780 

- O display é um indicador eletrônico digital. Foi escolhido pois atende a 

necessidade de visualização dos valores de indicação que são de 10 colunas e 1 

linha; 

 Acessórios - Capacitores, resistores, potenciômetro (trimpot), cabos para 

conexões e reguladores de tensão. 

 

 Na Figura 33 a imagem do lado esquerdo mostra o módulo de transmissão com os 

principais componentes em destaque, já a imagem do lado direito mostra o display em 

destaque com a indicação de um valor de pesagem. Na Figura 34 é ilustrado um diagrama do 

módulo de transmissão utilizado na balança. 

 

Figura 33 - Módulo de transmissão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

Transceptor 
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Figura 34 - Diagrama do módulo de transmissão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

  

Na Figura 35 a imagem do lado esquerdo mostra o módulo de recepção com os 

principais componentes em destaque, já a imagem do lado direito mostra o display em 

destaque. Este módulo é alimentado com uma bateria com tensão de saída de 12 V com uma 

capacidade (carga elétrica) de 4 Ah. Ele que recebe o sinal enviado pelo transceptor da placa 

de transmissão via rádio frequência e indica em um display conectado a essa placa, o valor da 

pesagem é indicado na unidade em gramas. Para isso foram utilizados os componentes 

descritos abaixo: 

 Microcontrolador: Fabricante Microchip - modelo PIC 18F2550 

 Transceptor: Fabricante Sunray Technology - modelo SRWF-1022 

 Display: 1602ZFA (16 colunas e 2 linhas) com controlador Toshiba HD44780 

 

Na Figura 36 é ilustrado um diagrama do módulo de transmissão utilizado na balança. 
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Figura 35 - Módulo de recepção 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

Figura 36 - Diagrama módulo de recepção 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Para melhor entendimento do funcionamento da balança e da sequência de como sinal 

é transmitido, um diagrama de blocos foi elaborado, conforme Figura 37, para sintetizar 

melhor o que foi explicado no item 4.1. 

 

Figura 37 - Diagrama de blocos do funcionamento da balança 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 Para balança desenvolvida para este trabalho, é importante ressaltar que o valor da 

pesagem é indicado nos dois módulos, de transmissão e de recepção, e com a possibilidade de 

usar o recurso de zero/tara localizado no módulo de transmissão. 

 Atualmente existem diversos tipos de aparelhos que utilizam da tecnologia sem fios, 

sendo em boa parte dos casos a conexão por rádio frequência ou infravermelho. O uso da 

tecnologia sem fios vai desde filmadoras, celulares, televisão, até satélites artificiais no espaço 

e se mostra bem utilizada pela população em geral com as conexões de redes de computadores 

ou para troca de arquivos entre telefones móveis (Silva R. L., 2008).   

 O transceptor utilizado nessa dissertação trabalha com a comunicação via rádio 

frequência na faixa de 433 MHz. Existem outros transmissores que utilizam a comunicação 

via rádio frequência como o Bluetooth e o Zigbee, assim como outras faixas de transmissão 

como a de 2,4 GHz. Conforme citado anteriormente, o mesmo foi utilizado pela 

disponibilidade e principalmente porque são módulos prontos e totalmente digitais, que usam 

uma interface serial embarcada para troca de informações com o microcontrolador escolhido 

para esse projeto e já tem implementados neles mesmos, algoritmos para segurança dos dados. 
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4.2 TESTES DO SISTEMA DE PESAGEM 

 

 Para testar o alcance da transmissão de dados via RF foram realizadas medições em 

três lugares diferentes cujas condições ambientais como temperatura, umidade, pressão 

atmosférica, obstáculos e campo eletromagnético, foram distintas. Isto teve como propósito a 

avaliação da influência das condições ambientais sobre a transmissão de dados, entre o 

módulo de transmissão e o módulo receptor. Os lugares utilizados para realizar as medições 

foram o estacionamento da SJS Serviços Ltda., denominado ambiente aberto; o poço do 

módulo G do Laboratório de Força do Inmetro (Lafor - Prédio 3), denominado ambiente com 

barreiras físicas; e a sub estação de energia elétrica do campus do Inmetro, denominado 

ambiente com barreiras eletromagnéticas. A metodologia da medição foi a mesma em todos 

os lugares. Com isso, foi possível verificar a compatibilidade dos resultados em condições 

ambientais distintas. 

  

4.2.1  PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO 

 

 Nos testes realizados nos três locais, a balança foi calibrada antes de cada medição. Os 

respectivos procedimentos de calibração e de pesagem com distanciamento estão descritos 

nos sub itens 4.2.1.2 e 4.2.1.3.  

 

4.2.1.1  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 Foram utilizados tanto para calibração quanto para medição os pesos-padrão do 

Laboratório da SJS Serviços e do Lamas (Laboratório de Massa do Inmetro) de classe de 

exatidão F1. Os pesos-padrão da SJS Serviços foram calibrados por um laboratório acreditado. 

Os pesos-padrão foram utilizados tanto na calibração da balança que foi desenvolvida para 

essa dissertação quanto para os testes realizados com distanciamentos. 

 Para o monitoramento das condições ambientais, foi utilizado um 

termohigrobarômetro com resolução de 0,1 
o
C para temperatura, 1 % para umidade relativa do 

ar e 0,1 hPa para pressão atmosférica. Esse termohigrobarômetro foi calibrado por um 

laboratório acreditado e os resultados da calibração foram utilizados para o cálculo da massa 

específica do ar e sua respectiva incerteza de medição. 

 Como a exatidão das distâncias não foi considerada significativa, visto que a 

especificação da transmissão do módulo transceptor escolhido, declarada pelo fabricante, é 
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confiável até 800 m dentro da faixa de visibilidade e neste trabalho os testes limitam-se a 30 

m, os distanciamentos entre os módulos de transmissão e de recepção foram determinadas 

aproximadamente estimando-se que a incerteza nestas condições seja de aproximadamente 30 

cm. 

 

4.2.1.2  CALIBRAÇÃO  

 

 O propósito da calibração é servir como referência para os valores das pesagens 

realizadas com distanciamento descritas no item 4.3.2. O valor da calibração será a média das 

três calibrações executadas em cada dia nos locais descritos no item 4.2 e o valor obtido da 

incerteza expandida será o limite da dispersão de cada ponto de pesagem em relação a média 

da calibração. A calibração foi executada nos pontos de 100 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 7 kg e 10 kg, 

totalizando seis pontos de medição e para cada ponto da calibração foram realizadas três 

repetições da pesagem. Cada pesagem foi realizada com o padrão ou combinação de padrões 

de valor nominal igual ao ponto de calibração.  

 O número de repetições em cada ponto foi de três, visto que para balança de resolução 

de 2 g e capacidade máxima de 10 kg espera-se um desvio padrão próximo a zero, por ser 

pouco influenciada por efeitos ambientais. Os resultados das pesagens obtidas na calibração 

foram inseridos em uma planilha para serem determinados os erros de medição de cada ponto, 

assim como o valor dos graus de liberdade efetivo, o fator de abrangência k e a incerteza 

expandida conforme item 4.4. 

 As pesagens foram executadas colocando o peso-padrão ou a combinação de pesos-

padrão o mais próximo possível do centro do prato, e lendo a sua indicação no display da 

balança após estabilizar por 6 segundos para cada ponto medido. 

  

4.2.1.3  PESAGEM COM DISTANCIAMENTO  

 

 Conforme explicado anteriormente, a balança desenvolvida neste trabalho possui dois 

indicadores de pesagem para mostrar os resultados das medições, um conectado à placa de 

transmissão via cabos, e outro conectado a placa de recepção que fica a distância cujo o valor 

indicado é uma reprodução do valor do primeiro indicador, e esse valor foi transmitido via 

rádio frequência (sem fios). 

 Foi caracterizado como referência o valor da medição lido no indicador conectado a 

placa de transmissão (local), visto que as duas primeiras partes se assemelham a uma balança 
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tradicional do mercado, sendo composta de plataforma de pesagem, placa principal e um  

indicador, e porque a outra placa é apenas para recepção do valor transmitido pela placa de 

transmissão. As pesagens registradas foram tomadas após confirmação de dois observadores 

dos valores em ambos os indicadores. Em todos os casos os resultados foram iguais. 

 "O resultado de medição é o conjunto de valores atribuídos a um mensurando, 

juntamente com toda outra informação pertinente disponível" (VIM, 2012) e é expresso por 

um valor medido e uma incerteza de medição. Para determinar a incerteza de medição, são 

considerados diversos componentes de incerteza, que influenciam na determinação do 

resultado final e que são conhecidas como fontes de incerteza. Por isso, neste item, serão 

abordadas as fontes mais relevantes em calibração de balanças. 

 "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 analise estatística de uma série de observações. Neste caso, a avaliação da incerteza 

padrão é baseada em algum outro conhecimento científico" (NIT-DICLA-021, 2013) 

 Após a calibração, conforme descrito no item 4.2.1.2, foram realizadas nove pesagens 

com distanciamentos entre o módulo de transmissão e o módulo receptor, utilizando os 

mesmos pesos-padrão da calibração, porém desta vez a pesagem não foi repetida, ou seja, foi 

realizada apenas uma leitura em cada ponto, sendo as distâncias escolhidas para estes testes 2 

m, 5 m, 7 m, 10 m, 12 m, 15 m, 20 m, 25 m e 30 m em relação ao ponto inicial onde a balança 

foi calibrada. Cada ciclo de medição que envolveu a calibração e os nove pontos de 

distanciamento foram repetidos, para cada lugar, em três dias diferentes. Assim, foram 

realizadas medições com condições ambientais possivelmente diferentes, o que poderia 

influenciar os resultados obtidos. 

 Mesmo que no manual do fabricante do transceptor seja informado que a transmissão 

é confiável acima de 800 m dentro da faixa de visibilidade (Shanghai Sunray Technology Co., 

Ltd, 2013), os testes foram limitados a 30 m já que para a aplicação em balanças, esta 

distância é compatível com o uso pretendido.  

 Para as medições realizadas no ambiente aberto e no ambiente com barreiras 

eletromagnéticas, foram esperados resultados compatíveis entre os dois módulos, isso porque 

a distância limite escolhida para as medições é muito inferior a especificação do fabricante e a 

variação dos parâmetros ambientais do ar nos respectivos lugares não devem influenciar o 

resultado da pesagem já que tanto a célula de carga quanto o transceptor possuem uma faixa 
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de trabalho ampla, referente a variação de temperatura (- 10 
o
C a 40 

o
C) e não existem 

barreiras físicas. Foi observado na subestação uma possível influência do campo 

eletromagnético gerado no local.  

 Para as medições realizadas no ambiente com barreiras físicas, não foi possível prever 

o resultado, já que a profundidade é de aproximadamente 10 metros, as paredes são muito 

espessas e a única abertura é por cima. 

 Antes de iniciar as medições foi avaliada a necessidade de realizar o ajuste da balança. 

Esse ajuste foi executado somente para facilitar a comparação das leituras nos testes de 

distanciamento com os respectivos valores nominais e foi analisado antes da calibração. 

 O procedimento de ajuste se deu a partir da utilização de um potenciômetro (trimpot) 

que ao ser girado ele altera a resistência e consequentemente o valor da pesagem. Para isto, 

foi colocado no prato da balança um peso-padrão de 5 kg ou de 10 kg e após isso o 

potenciômetro foi girado até o valor da leitura se igualar ao respectivo valor nominal. Após a 

estabilização da leitura, o peso-padrão foi retirado do prato e verificado se a leitura retornou 

ao zero. O ajuste é considerado como bem sucedido se as ações descritas anteriormente forem 

totalmente executadas. 

 No módulo de transmissão foi acoplado um botão de zero/tara para ser utilizado caso a 

leitura do indicador derive sem carga. Para ser acionado esse botão deve ser pressionado por 

aproximadamente 2 segundos. 

 

4.3 MODELO MATEMÁTICO 

 

4.3.1 CALIBRAÇÃO 

 

 Para as calibrações realizadas na balança desenvolvida para esta dissertação é utilizado 

o modelo matemático do erro de calibração apresentado na equação (8), baseado no 

(EURAMET - cg-18, 2011): 

 

              
                  (8) 

 

onde, 

Ej: Erro do ponto de calibração 

Īj: Média aritmética das indicações do ponto de calibração 

Mcj: Massa convencional do padrão de referência utilizado no ponto de calibração 
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Er: Erro de resolução 

Ed: Erro de deriva 

Eemp: Erro devido ao efeito do empuxo do ar 

 

4.3.2 PESAGEM COM DISTANCIAMENTO 

 

 Para as pesagens com distanciamentos realizadas na balança desenvolvida para esta 

dissertação é utilizado o modelo matemático para determinação do erro de indicação para 

cada pesagem e para cada ponto apresentado na equação (9): 

 

                     (9) 

 

onde, 

Icj: Indicação corrigida do ponto de medição 

Ij: Indicação do ponto de medição 

Ej: Erro do ponto de calibração  

 

4.4 FONTES DE INCERTEZA 

 

 A seguir é descrito o procedimento de cálculo da incerteza nas pesagens efetuadas no 

protótipo da balança. Os itens 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 e 4.4.5 seguem a referência do 

documento Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments 

(EURAMET - cg-18, 2011). 

 

4.4.1  AVALIAÇÃO TIPO A DA INCERTEZA 

 

 A avaliação do Tipo A da incerteza é o método de avaliação da incerteza que se baseia 

na análise estatística de uma série de medições, sob as mesmas condições de temperatura, 

umidade e pressão atmosférica, pelo mesmo operador e aproximadamente no mesmo tempo e 

da mesma forma e é uma estimativa da dispersão dos valores obtidos (VIM, 2012).  

 A estimativa de incerteza obtida a partir desta avaliação é a repetibilidade (urep). Ela é 

expressa pela equação (10): 
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         (10) 

 

onde, 

s: Desvio padrão amostral 

n: número de pesagens 

 O desvio padrão amostral s de uma série de n pesagens é determinado a partir da 

equação (11): 

 

    
        

  
   

 
        (11) 

 

onde, 

xi: resultado de cada pesagem 

  : média aritmética dos n resultados das pesagens 

:Graus de liberdade 

 Considerando que a distribuição de probabilidade dos Xi seja Normal, essa 

componente de incerteza tem n-1 graus de liberdade. 

 

4.4.2 AVALIAÇÃO TIPO B DA INCERTEZA 

 

 A avaliação do tipo B da incerteza é o método de avaliação por outros meios que não a 

análise estatística de séries de observações (VIM, 2012). Elas são estimadas, em geral, a partir 

do conhecimento disponível tal como medições prévias, incerteza do padrão utilizado na 

calibração, especificações do fabricante, entre outras.  

“Uma avaliação do Tipo B da incerteza padrão bem fundamentada pode ser tão confiável quanto uma 

avaliação do Tipo A, especialmente em uma situação de medição em que a avaliação do Tipo A é baseada 

somente em um número comparativamente pequeno de observações estatisticamente independentes.” (NIT-

DICLA-021, 2013) 

As estimativas de incerteza Tipo B obtidas a partir desta avaliação serão descritas a 

seguir. 

 

a) Resolução: A estimativa de incerteza relacionada com o erro de resolução (Er) da 

indicação da balança é representada pela equação (12): 
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         (12) 

 

onde, 

ur: incerteza relacionada a resolução da balança 

d: resolução da balança 

 

 Foi considerado para a fonte de incerteza associada ao Er a distribuição de 

probabilidade retangular (no intervalo -d, +d), com graus de liberdade infinito. No caso da 

balança objeto deste trabalho: d = 2 g 

 

b) Padrão de referência: A estimativa de incerteza relacionada com a incerteza 

expandida declarada no certificado de calibração do padrão utilizado na calibração é 

representada pela equação (13): 

 

    
 

 
         (13) 

 

onde, 

up: incerteza relacionada a incerteza do padrão de referência 

U: incerteza expandida do padrão utilizado na calibração 

k: fator de abrangência declarado no certificado de calibração 

 

 Para combinação de pesos-padrão para se formar um ponto de calibração, foi realizada 

a soma aritmética para o valor da combinação da massa e raiz quadrada da soma quadrática 

para o valor de incerteza. 

 Foi considerado para a fonte de incerteza associada ao peso-padrão utilizado a 

distribuição de probabilidade normal, com graus de liberdade dependendo do valor de k do 

certificado de calibração do peso-padrão utilizado. 

 As coleções de pesos-padrão utilizadas nas calibrações realizadas no ambiente aberto 

foram: JP 008 (100 g) com certificado de calibração n° MA 298_07_12/2012, JP 002 (1000 g 

e 2000 g) com certificado de calibração n° MA 037_01_13/2013, JP 009 (5000 g) com 

certificado de calibração n° MA 170_11_12/2012 e JPMAS 003 (10000 g) com certificado de 

calibração n° MA 134_12_11/2012. Os valores utilizados destes certificados estão descritos 

na Tabela 2. A coleção de pesos-padrão utilizadas nas calibrações realizadas no ambiente 
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com barreiras físicas e ambiente com barreiras eletromagnéticas foi: PP016 com 

certificado de calibração LAMAS 0164/2001. Os valores utilizados deste certificado estão 

descritos na Tabela 3.  

 

Tabela 2 - Valores padrões - calibração ambiente aberto 

 

 

Tabela 3 - Valores padrões - calibração ambiente com barreiras físicas e ambiente com barreiras 

eletromagnéticas 

 

 

c) Deriva: A estimativa de incerteza relacionada com o erro de deriva do peso-padrão 

utilizado na calibração, ou seja, a variação da massa do padrão desde a última 

calibração, pelo uso e interação do peso-padrão com o ambiente, é representada pela 

equação (14): 

  

       
 

  
         (14) 

 

onde, 

udev: incerteza relacionada a deriva do padrão 

U: incerteza expandida do peso-padrão utilizado na calibração, obtido do respectivo 

certificado de calibração. 

 O valor estimado para a incerteza do erro da deriva do padrão é, neste caso, 

numericamente igual à incerteza da massa do próprio peso-padrão. 

 Foi considerado para essa estimativa de incerteza a distribuição de probabilidade 

retangular, no intervalo (-U, +U) com graus de liberdade infinito. 

Valor nominal (g) Massa convencional (g) U (g)

100 g 100,00005 0,00005

1000 g 1000,0018 0,0015

2000 g 2000,0027 0,0030

5000 g 5000,003 0,008

7000 g 7000,0057 0,0085

10000 g 10000,008 0,015

Valor nominal (g) Massa convencional (g) U (g)

100 g 99,999819 0,000030

1000 g 1000,00126 0,00020

2000 g 1999,9992 0,0010

5000 g 5000,0020 0,0015

7000 g 7000,0012 0,0018

10000 g 10000,0136  0,0020
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d) Empuxo do ar: Estimativa de incerteza relacionada com o empuxo do ar, já que todas 

as pesagens serão realizadas no ar. Para a estimativa da incerteza relacionada a esta 

fonte de incerteza foi considerado que antes da calibração ser executada, a balança foi 

ajustada. Assim a massa específica do ar no momento do ajuste e a massa específica 

do ar no momento da calibração terão valores muito próximos ou iguais, simplificando 

a equação que é representada pela equação (15): 

 

                    
 

  
 
 
           

          (15) 

 

onde, 

u
2

emp: variância relacionada ao empuxo do ar 

a: massa específica do ar 

massa específica do peso-padrão utilizado na calibração 

c: massa específica de referência do peso-padrão = 8000 kg/m
3
 

0: massa específica de referência do ar = 1,2 kg/m
3
 

u
2
(a): variância da massa específica do ar 

u
2
(): variância da massa específica do peso-padrão 

 

 A estimativa da incerteza do empuxo do ar depende de outras duas estimativas, a da 

massa específica do ar e da incerteza da massa específica do ar. A massa específica do ar é 

determinada a partir da equação (16): (EURAMET - cg-18, 2011) 

 

     
                              

        
     (16) 

 

onde, 

p: pressão atmosférica durante a calibração (hPa) 

h: umidade relativa do ar durante a calibração (%) 

t: temperatura do ar durante a calibração ( 
°
C)  

  

 A incerteza da massa específica do ar u(a)/a é determinada a partir da equação (17): 

(EURAMET - cg-18, 2011) 
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  (17) 

 

Onde, os coeficientes de sensibilidade calculados a partir da fórmula do CIPM para a massa 

específica do ar, são: 

up(a) / a = 1x10
-3

 hPa
-1

 para pressão atmosférica 

ut(a) / a = - 4x10
-3 °

C
-1

 para temperatura do ar 

uh(a) / a = - 9x10
-3

 para umidade relativa do ar 

uform(a) / a = 2,2x10
-5

 para incerteza padrão relativa a fórmula da massa específica do ar 

  

 Para estimar a incerteza da massa específica do peso-padrão , foi utilizado o valor da 

incerteza descrito na tabela B7 da OIML R111-1, para aço inoxidável (Stainless steel) 

reproduzida na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Incerteza da massa específica de peso-padrão para diversos materiais 

 
Fonte: OIML R111-1 (2004) 

 

 Foi considerado para essa estimativa de incerteza a distribuição de probabilidade 

normal, com graus de liberdade infinito. 

 

4.4.3  INCERTEZA PADRÃO COMBINADA 

 

 A incerteza padrão combinada (uc), é a combinação das componentes de incerteza. 

Como essas componentes agem de forma independente, ou seja, não há nenhuma correlação 

entre elas, o resultado não pode ser obtido pela simples soma de cada incerteza.  

Liga/Material Massa específica Incerteza (k  = 2)

Platina 21 400 kg m-3 ± 150 kg m-3

Níquel cromo 8 600 kg m-3 ± 170 kg m-3

Latão 8 400 kg m-3 ± 170 kg m-3

Aço inoxidável 7 950 kg m-3 ± 140 kg m-3

Aço carbono 7 700 kg m-3 ± 200 kg m-3

Ferro 7 800 kg m-3 ± 200 kg m-3

Ferro fundido (branco) 7 700 kg m-3 ± 400 kg m-3

Ferro fundido (cinza) 7 100 kg m-3 ± 600 kg m-3

Alumínio 2 700 kg m-3 ± 130 kg m-3
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 Assim, a incerteza combinada é calculada por meio da raiz quadrada da soma 

quadrática das componentes de incerteza, e é representada pela equação (18): 

 

           
        

        
          

          (18) 

 

4.4.4 GRAUS DE LIBERDADE EFETIVO 

 

 Quando houver um número pequeno de repetições ou as componentes de incerteza de 

uma avaliação do Tipo B forem baseadas em uma distribuição retangular, afim de calcular os 

graus de liberdade efetivos eff é utilizado a fórmula de Welch-Satterwaite, e é representada 

pela equação (19): 

 

 eff  
    

 

      
 

 

        (19) 

 

onde, 

uc: incerteza padrão combinada 

urep: incerteza relacionada a repetibilidade 

 

 Após determinar o valor do grau de liberdade efetivo, o valor correspondente da 

distribuição-t é utilizado para encontrar um valor do fator de abrangência k considerando a 

probabilidade de abrangência de 95,45 %, conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Fator de abrangência k 

 

 

4.4.5 INCERTEZA EXPANDIDA 

 

 "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 GUM, 2008), e é representada pela equação 

(20): 

 

Graus de 

liberdade 

95,45%

10 11 126543 7 20 25 30 3514 15 16 17 18 1913 50 100 ∞98 40 4521

3.31 2.87 2.65 2.52 2.43 2.37 2.3213,97 4.53 2.16 2.0002.0252.052.062.062.072.092.112.132.142.152.28 2.172.182.202.212.232.25
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                    (20) 

 

onde: 

U: incerteza expandida 

uc: incerteza padrão combinada 

k: fator de abrangência 

 

 O resultado da calibração é expresso pelo valor médio das pesagens, atribuindo-se a 

ele o valor da incerteza expandida, e é representada pela equação (21): 

 

                   (21) 

 

onde: 

Rc: resultado da calibração 

   : valor médio das pesagens na calibração 

 

 O resultado da medição com distanciamento é expresso pelo valor médio das 

pesagens, atribuindo-se a ele o valor da incerteza expandida, e é representada pela (22): 

 

                        (22) 

 

onde: 

Rm: resultado da medição com distanciamento 

     : valor médio das pesagens na medição com distanciamento 

  



84 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os resultados obtidos a partir das medições realizadas nos locais descritos no item 4.2 

estão apresentados no item 5.1 com as Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 8 para pesagens em 

ambiente aberto, no item 5.2 com as Tabela 9, Tabela 10 e Tabela 11 para pesagem em 

ambiente com barreiras físicas e no item 5.3 com as Tabela 12, Tabela 13 e Tabela 14 para 

pesagem em ambiente com barreiras eletromagnéticas. Cada uma contém os respectivos 

resultados da calibração e das medições realizadas com os distanciamentos definidas no item 

4.2.1.3. Após a última tabela de cada item é feito um breve comentário dos resultados 

encontrados e os mesmos são analisados no item 5.4. 
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5.1 MEDIÇÕES EM AMBIENTE ABERTO 

 

Tabela 6: Medição em ambiente aberto - 01 

   

Inicial Final Média

Temp (°C) 23,3 23,0 23,2

Umid (%) 68 69 69

Pre. Atm. (hPa) 1015,8 1015,8 1015,8

V. nom. (g) Repetibilidade Resolução Padrão Deriva Empuxo u c

100 0,0000 0,5774 0,0000 0,0000 4,98E-16 0,5774

1000 0,0000 0,5774 0,0008 0,0009 4,98E-16 0,5774

2000 0,6667 0,5774 0,0015 0,0017 4,98E-16 0,8819

5000 0,0000 0,5774 0,0040 0,0046 4,98E-16 0,5774

7000 0,0000 0,5774 0,0055 0,0064 4,98E-16 0,5774

10000 0,0000 0,5774 0,0075 0,0087 4,98E-16 0,5775

V. nom. (g)
Resultado da 

calibração (g)

Erro da 

medição (g)
 eff k U  (g)

100 100 0 infinito 2,00 2

1000 1000 0 infinito 2,00 2

2000 1999 -1 6,13 2,52 4

5000 5000 0 infinito 2,00 2

7000 6998 -2 infinito 2,00 2

10000 9996 -4 infinito 2,00 2

Data

Horário 9 h 10:30 h

100 g 1000 g 2000 g 5000 g 7000 g 10000 g

2 m 100 1000 2000 5000 7000 9998

5 m 100 1000 2000 4998 7000 9998

7 m 100 998 2000 5000 7000 9998

10 m 100 1000 2000 5000 7000 10000

12 m 100 1000 2000 5000 7000 9998

15 m 100 1000 2000 4998 6998 9998

20 m 100 1000 2000 4998 7000 9998

25 m 100 1000 2000 5000 7000 9998

30 m 100 1000 2000 5000 7000 10000

12/06/2013

Condições ambientais

PESAGEM COM DISTANCIAMENTO

Resultados

Cálculo da incerteza de medição

CALIBRAÇÃO
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Tabela 7: Medição em ambiente aberto - 02 

   

Inicial Final Média

Temp (°C) 27,0 27,2 27,1

Umid (%) 71 73 72

Pre. Atm. (hPa) 1016,0 1016,1 1016,1

V. nom. (g) Repetibilidade Resolução Padrão Deriva Empuxo u c

100 0,0000 0,5774 0,0000 0,0000 1,54E-15 0,5774

1000 0,0000 0,5774 0,0008 0,0009 1,54E-15 0,5774

2000 0,6667 0,5774 0,0015 0,0017 1,54E-15 0,8819

5000 0,6667 0,5774 0,0040 0,0046 1,54E-15 0,8819

7000 0,6667 0,5774 0,0055 0,0064 1,54E-15 0,8820

10000 0,0000 0,5774 0,0075 0,0087 1,54E-15 0,5775

V. nom. (g)
Resultado da 

calibração (g)

Erro da 

medição (g)
 eff k U  (g)

100 100 0 infinito 2,00 2

1000 1000 0 infinito 2,00 2

2000 2001 1 6,13 2,52 4

5000 4999 -1 6,13 2,52 4

7000 7001 1 6,13 2,52 4

10000 9998 -2 infinito 2,00 2

Data

Horário 15 h 16:15 h

100 g 1000 g 2000 g 5000 g 7000 g 10000 g

2 m 100 1000 2000 5000 7000 10000

5 m 100 1000 1998 5000 7000 9998

7 m 100 1000 2000 5000 7000 9998

10 m 100 1000 2000 4998 7000 9998

12 m 100 1000 1998 5000 7000 9998

15 m 100 1000 2000 5000 7000 9998

20 m 100 1000 2000 5000 7000 9998

25 m 100 1000 2000 4998 6998 9998

30 m 100 1000 2000 4998 6998 9996

Cálculo da incerteza de medição

Resultados

PESAGEM COM DISTANCIAMENTO

Condições ambientais

13/06/2013

CALIBRAÇÃO
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Tabela 8: Medição em ambiente aberto - 03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicial Final Média

Temp (°C) 28,2 28,6 28,4

Umid (%) 61 55 58

Pre. Atm. (hPa) 1011,2 1011,4 1011,3

V. nom. (g) Repetibilidade Resolução Padrão Deriva Empuxo u c

100 0,0000 0,5774 0,0000 0,0000 2,48E-15 0,5774

1000 0,0000 0,5774 0,0008 0,0009 2,48E-15 0,5774

2000 0,6667 0,5774 0,0015 0,0017 2,48E-15 0,8819

5000 0,0000 0,5774 0,0040 0,0046 2,48E-15 0,5774

7000 0,0000 0,5774 0,0055 0,0064 2,48E-15 0,5774

10000 0,6667 0,5774 0,0075 0,0087 2,48E-15 0,8820

V. nom. (g)
Resultado da 

calibração (g)

Erro da 

medição (g)
 eff k U  (g)

100 100 0 infinito 2,00 2

1000 1000 0 infinito 2,00 2

2000 1999 -1 6,13 2,52 4

5000 5000 0 infinito 2,00 2

7000 6998 -2 infinito 2,00 2

10000 9997 -3 6,13 2,52 4

Data

Horário 13 h 14:25 h

100 g 1000 g 2000 g 5000 g 7000 g 10000 g

2 m 100 1000 2000 5002 7002 9998

5 m 100 1000 2002 5002 7000 10000

7 m 100 1000 2002 5000 7000 10000

10 m 100 1000 2000 5000 6998 9998

12 m 100 1002 2000 5000 7000 9998

15 m 100 1000 2000 5002 7002 10000

20 m 100 1002 2000 5000 6998 9998

25 m 100 1000 2000 5000 7000 9998

30 m 100 1000 2002 5002 7000 10000

Cálculo da incerteza de medição

Resultados 

PESAGEM COM DISTANCIAMENTO

Condições ambientais

14/06/2013

CALIBRAÇÃO
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 As tabelas apresentadas anteriormente mostram que não houve uma variação maior do 

que 4 g nas medições com distanciamento em comparação com o respectivo valor da 

calibração e que não houve interferência ou interrupção do sinal enviado via rádio frequência 

em todas as medições com distanciamento até 30 m. A Figura 38 ilustra umas das medições 

com distanciamento no ambiente aberto, destacando os módulos de transmissão e de recepção 

e o observador do valor indicado no módulo de recepção. 

 

Figura 38 - Medição em ambiente aberto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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 O Gráfico 2 ilustra a média aritmética dos resultados dos três dias de medição para 

cada peso-padrão. O valor da calibração de cada ponto serve como referência para os valores 

das medições com distanciamento e a barra de dispersão é o limite de 4 g definido no item 

4.1. 

 

Gráfico 2 - Medição em ambiente aberto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013)  
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5.2 MEDIÇÕES EM AMBIENTE COM BARREIRAS FÍSICAS 

 
Tabela 9: Medição em ambiente com barreiras físicas - 01 

   

Inicial Final Média

Temp (°C) 22,0 21,6 21,8

Umid (%) 56 56 56

Pre. Atm. (hPa) 999,4 999,4 999,4

V. nom. (g) Repetibilidade Resolução Padrão Deriva Empuxo u c

100 0,0000 0,5774 0,0000 0,0000 1,07E-15 0,5774

1000 0,0000 0,5774 0,0001 0,0001 1,07E-15 0,5774

2000 0,6667 0,5774 0,0005 0,0006 1,07E-15 0,8819

5000 0,6667 0,5774 0,0008 0,0009 1,07E-15 0,8819

7000 0,6667 0,5774 0,0009 0,0010 1,07E-15 0,8819

10000 0,6667 0,5774 0,0010 0,0012 1,07E-15 0,8819

V. nom. (g)
Resultado da 

calibração (g)

Erro da 

medição (g)
 eff k U  (g)

100 98 -2 infinito 2,00 2

1000 998 -2 infinito 2,00 2

2000 1997 -3 6,13 2,52 4

5000 4995 -5 6,13 2,52 4

7000 6991 -9 6,13 2,52 4

10000 9989 -11 6,13 2,52 4

Data

Horário 14:30 h 15 h

100 g 1000 g 2000 g 5000 g 7000 g 10000 g

2 m 100 998 1998 4994 6992 9986

5 m 100 998 1998 4996 6992 9988

7 m 100 998 1998 4996 6992 9988

10 m 100 998 1998 4996 6994 9988

12 m 100 998 1998 4994 6992 9988

15 m 100 998 1998 4996 6994 9990

20 m 100 1000 1998 4996 6994 9990

25 m 100 1000 1998 4994 6992 9988

30 m 100 998 1998 4996 6994 9988

17/06/2013

Condições ambientais

PESAGEM COM DISTANCIAMENTO

Resultados

Cálculo da incerteza de medição

CALIBRAÇÃO
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Tabela 10: Medição em ambiente com barreiras físicas - 02 

 

 

  

Inicial Final Média

Temp (°C) 21,7 21,7 21,7

Umid (%) 62 62 62

Pre. Atm. (hPa) 1009,7 1009,7 1009,7

V. nom. (g) Repetibilidade Resolução Padrão Deriva Empuxo u c

100 0,0000 0,5774 0,0000 0,0000 4,86E-16 0,5774

1000 0,0000 0,5774 0,0001 0,0001 4,86E-16 0,5774

2000 0,0000 0,5774 0,0005 0,0006 4,86E-16 0,5774

5000 0,0000 0,5774 0,0008 0,0009 4,86E-16 0,5774

7000 0,0000 0,5774 0,0009 0,0010 4,86E-16 0,5774

10000 0,0000 0,5774 0,0010 0,0012 4,86E-16 0,5774

V. nom. (g)
Resultado da 

calibração (g)

Erro da 

medição (g)
 eff k U  (g)

100 100 0 infinito 2,00 2

1000 1000 0 infinito 2,00 2

2000 2000 0 infinito 2,00 2

5000 5000 0 infinito 2,00 2

7000 7000 0 infinito 2,00 2

10000 10000 0 infinito 2,00 2

Data

Horário 10 h 10:15 h

100 g 1000 g 2000 g 5000 g 7000 g 10000 g

2 m 100 1000 2000 5000 7000 10000

5 m 100 1000 2000 5000 7000 10000

7 m 100 1000 2000 5000 7000 10000

10 m 100 1000 2000 5000 7000 10000

12 m 100 1002 2002 5002 7002 10002

15 m 100 1000 2000 5000 7000 10000

20 m 100 1000 2000 5000 7000 10000

25 m 100 1000 2000 5000 7000 10000

30 m 100 1000 2000 5000 7000 10000

Condições ambientais

24/06/2013

CALIBRAÇÃO
Cálculo da incerteza de medição

Resultados 

PESAGEM COM DISTANCIAMENTO
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Tabela 11: Medição em ambiente com barreiras físicas - 03 

   

Inicial Final Média

Temp (°C) 19,4 19,3 19,4

Umid (%) 54 54 54

Pre. Atm. (hPa) 1005,3 1005,2 1005,3

V. nom. (g) Repetibilidade Resolução Padrão Deriva Empuxo u c

100 0,0000 0,5774 0,0000 0,0000 3,20E-16 0,5774

1000 0,0000 0,5774 0,0001 0,0001 3,20E-16 0,5774

2000 0,0000 0,5774 0,0005 0,0006 3,20E-16 0,5774

5000 0,0000 0,5774 0,0008 0,0009 3,20E-16 0,5774

7000 0,6667 0,5774 0,0009 0,0010 3,20E-16 0,8819

10000 0,6667 0,5774 0,0010 0,0012 3,20E-16 0,8819

V. nom. (g)
Resultado da 

calibração (g)

Erro da 

medição (g)
 eff k U  (g)

100 100 0 infinito 2,00 2

1000 1000 0 infinito 2,00 2

2000 2000 0 infinito 2,00 2

5000 5000 0 infinito 2,00 2

7000 7001 1 6,13 2,52 4

10000 9999 -1 6,13 2,52 4

Data

Horário 10:20 h 10:50 h

100 g 1000 g 2000 g 5000 g 7000 g 10000 g

2 m 100 1002 2002 5002 7002 10000

5 m 100 1000 2000 5000 7002 10000

7 m 100 1000 2000 5000 7000 9998

10 m 100 1000 2000 5000 7000 10000

12 m 100 1000 2000 5000 7000 9998

15 m 100 1000 2000 5000 7000 10000

20 m 100 1000 2000 5000 7000 10000

25 m 100 1000 2000 5000 7000 10000

30 m 100 1000 2000 5002 7000 10000

Cálculo da incerteza de medição

Resultados

PESAGEM COM DISTANCIAMENTO

Condições ambientais

01/07/2013

CALIBRAÇÃO



93 

 

 As tabelas apresentadas anteriormente mostram que não houve uma variação maior do 

que 4 g nas medições com distanciamento em comparação com o respectivo valor da 

calibração e que não houve interferência ou interrupção do sinal enviado via rádio frequência 

em todas as medições com distanciamento até 30 m. A Figura 39 ilustra o ato da pesagem nas 

medições com distanciamento no ambiente com barreiras físicas, destacando o módulo de 

transmissão e a Figura 40 ilustra o observador do valor indicado no módulo de recepção 

dentro do poço do Laboratório de Força do Inmetro, destacando o módulo de recepção. 

 

Figura 39 - Medição em ambiente com barreiras físicas (fora do poço) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Figura 40 - Medição em ambiente com barreiras físicas (dentro do poço) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 O Gráfico 3 ilustra a média aritmética dos resultados dos três dias de medição para 

cada peso-padrão. O valor da calibração de cada ponto serve como referência para os valores 

das medições com distanciamento e a barra de dispersão é o limite de 4 g definido no item 

4.1. 
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Gráfico 3 - Medição em ambiente com barreiras físicas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013)  
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5.3 MEDIÇÕES EM AMBIENTE COM BARREIRAS ELETROMAGNÉTICAS 

 
Tabela 12: Medição em ambiente com barreiras eletromagnéticas - 01 

 
 
  

Inicial Final Média

Temp (°C) 29,9 32,1 31,0

Umid (%) 48 42 45

Pre. Atm. (hPa) 999,7 1000,5 1000,1

V. nom. (g) Repetibilidade Resolução Padrão Deriva Empuxo u c

100 0,0000 0,5774 0,0000 0,0000 4,01E-16 0,5774

1000 0,0000 0,5774 0,0001 0,0001 4,01E-16 0,5774

2000 0,6667 0,5774 0,0005 0,0006 4,01E-16 0,8819

5000 0,6667 0,5774 0,0008 0,0009 4,01E-16 0,8819

7000 0,6667 0,5774 0,0009 0,0010 4,01E-16 0,8819

10000 0,6667 0,5774 0,0010 0,0012 4,01E-16 0,8819

V. nom. (g)
Resultado da 

calibração (g)

Erro da 

medição (g)
 eff k U  (g)

100 98 -2 infinito 2,00 2

1000 998 -2 infinito 2,00 2

2000 1997 -3 6,13 2,52 4

5000 4995 -5 6,13 2,52 4

7000 6991 -9 6,13 2,52 4

10000 9989 -11 6,13 2,52 4

Data

Horário 15:40 h 16:10 h

100 g 1000 g 2000 g 5000 g 7000 g 10000 g

2 m 98 996 1996 4992 6994 9992

5 m 96 996 1996 4994 6994 9992

7 m 98 998 1996 4994 6994 9993

10 m 100 1000 2000 4996 6994 9993

12 m 100 1000 2000 4996 6994 9988

15 m 100 1000 2000 4996 6994 9988

20 m 100 1000 2000 4996 6994 9991

25 m 100 1000 1998 4998 6994 9991

30 m 100 998 1998 4994 6992 9993

17/06/2013

Condições ambientais

PESAGEM COM DISTANCIAMENTO

Resultados

Cálculo da incerteza de medição

CALIBRAÇÃO
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Tabela 13: Medição em ambiente com barreiras eletromagnéticas - 02 

 
  

Inicial Final Média

Temp (°C) 24,5 24,7 24,6

Umid (%) 71 71 71

Pre. Atm. (hPa) 1007,2 1007,2 1007,2

V. nom. (g) Repetibilidade Resolução Padrão Deriva Empuxo u c

100 0,0000 0,5774 0,0000 0,0000 1,44E-15 0,5774

1000 0,0000 0,5774 0,0001 0,0001 1,44E-15 0,5774

2000 0,6667 0,5774 0,0005 0,0006 1,44E-15 0,8819

5000 0,0000 0,5774 0,0008 0,0009 1,44E-15 0,5774

7000 0,0000 0,5774 0,0009 0,0010 1,44E-15 0,5774

10000 0,0000 0,5774 0,0010 0,0012 1,44E-15 0,5774

V. nom. (g)
Resultado da 

calibração (g)

Erro da 

medição (g)
 eff k U  (g)

100 100 0 infinito 2,00 2

1000 1000 0 infinito 2,00 2

2000 2001 1 6,13 2,52 4

5000 5002 2 infinito 2,00 2

7000 7004 4 infinito 2,00 2

10000 10004 4 infinito 2,00 2

Data

Horário 13:40 h 14:10 h

100 g 1000 g 2000 g 5000 g 7000 g 10000 g

2 m 100 1000 2000 5002 7002 10004

5 m 100 1000 2000 5002 7002 10004

7 m 100 1000 2002 5002 7002 10004

10 m 100 1000 2002 5002 7002 10004

12 m 100 1000 2002 5002 7004 10002

15 m 100 1000 2002 5002 7004 10002

20 m 100 1000 2002 5002 7002 10004

25 m 100 998 2002 5002 7002 10002

30 m 100 998 2002 5004 7002 10002

Cálculo da incerteza de medição

Resultados

PESAGEM COM DISTANCIAMENTO

Condições ambientais

24/06/2013

CALIBRAÇÃO
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Tabela 14: Medição em ambiente com barreiras eletromagnéticas - 03 

 
  

Inicial Final Média

Temp (°C) 26,3 26,7 26,5

Umid (%) 51 52 52

Pre. Atm. (hPa) 1003,2 1003,2 1003,2

V. nom. (g) Repetibilidade Resolução Padrão Deriva Empuxo u c

100 0,0000 0,5774 0,0000 0,0000 2,35E-15 0,5774

1000 0,0000 0,5774 0,0001 0,0001 2,35E-15 0,5774

2000 0,6667 0,5774 0,0005 0,0006 2,35E-15 0,8819

5000 0,0000 0,5774 0,0008 0,0009 2,35E-15 0,5774

7000 0,0000 0,5774 0,0009 0,0010 2,35E-15 0,5774

10000 0,6667 0,5774 0,0010 0,0012 2,35E-15 0,8819

V. nom. (g)
Resultado da 

calibração (g)

Erro da 

medição (g)
 eff k U  (g)

100 100 0 infinito 2,00 2

1000 1000 0 infinito 2,00 2

2000 1999 -1 6,13 2,52 4

5000 4998 -2 infinito 2,00 2

7000 6996 -4 infinito 2,00 2

10000 9995 -5 6,13 2,52 4

Data

Horário 14 h 14:30 h

100 g 1000 g 2000 g 5000 g 7000 g 10000 g

2 m 100 1000 2000 4998 6998 9994

5 m 100 1000 2000 4998 6998 9994

7 m 100 1000 2000 4998 6998 9994

10 m 100 1000 2000 4998 6998 9994

12 m 100 1000 1998 4998 6996 9994

15 m 100 1000 2000 4998 6996 9994

20 m 100 1000 1998 4998 6996 9994

25 m 100 1000 2000 4998 6998 9996

30 m 100 1000 2000 4998 6996 9994

Cálculo da incerteza de medição

Resultados

PESAGEM COM DISTANCIAMENTO

Condições ambientais

03/07/2013

CALIBRAÇÃO
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 As tabelas apresentadas anteriormente mostram que não houve uma variação maior do 

que 4 g nas medições com distanciamento em comparação com o respectivo valor da 

calibração e que não houve interferência ou interrupção do sinal enviado via rádio frequência 

em todas as medições com distanciamento até 30 m. A Figura 41 ilustra umas das medições 

com distanciamento no ambiente com barreiras eletromagnéticas, destacando os módulos de 

transmissão e de recepção, a plataforma de pesagem e o observador do valor indicado no 

módulo de recepção. 

 

Figura 41 - Medição em ambiente com barreiras eletromagnéticas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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 O Gráfico 4 ilustra a média aritmética dos resultados dos três dias de medição para 

cada peso-padrão. O valor da calibração de cada ponto serve como referência para os valores 

das medições com distanciamento e a barra de dispersão é o limite de 4 g definido no item 

4.1. 

 

Gráfico 4 - Medição em ambiente com barreiras eletromagnéticas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013)  
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5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Conforme apresentado nos Gráfico 2, Gráfico 3 e Gráfico 4, os resultado das medições 

realizadas com os distanciamentos propostos no item 4.2.1.3 foram satisfatórios, pois em 

todos os casos não houve interferência ou interrupção do sinal enviado via rádio frequência 

em todas a medições com distanciamento até 30 m e não houve uma variação maior do que 4 

g nas medições com distanciamento em comparação com o respectivo valor da calibração. 

 É possível, então, concluir que os objetivos desta dissertação foram alcançados, 

quando: 

 O protótipo do sistema de pesagem com transmissão de resultados por rádio 

frequência desenvolvido funcionou; 

 O desempenho do protótipo foi testado com os distanciamentos de projeto 

incluindo barreiras físicas e barreiras eletromagnéticas. O desempenho foi 

satisfatório, pois os resultados das pesagens indicados no módulo de 

transmissão foram os mesmos obtidos no módulo de recepção; 

 As pesagens realizadas com distanciamento obtiveram resultados satisfatórios, 

se for comparado o parâmetro de repetibilidade s definido no item 4.1 com o 

Limite Superior de Projeto, conforme Tabela 15, Tabela 16 e Tabela 17: 

 

Tabela 15 - Valores da pesagem - ambiente aberto 

 

 

Limite superior 

de projeto

Carga aplicada Média U Média s g

100 g 100 2 100 0,000 4

1000 g 1000 2 1000 0,401 4

2000 g 2000 4 2000 0,401 4

5000 g 5000 3 5000 0,444 4

7000 g 6999 3 7000 0,471 4

10000 g 9997 3 9998 0,333 4

Calibração
Pesagem com 

distanciamento
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Tabela 16 - Valores da pesagem - ambiente com barreiras físicas 

 

 

Tabela 17 - Valores da pesagem - ambiente com barreiras eletromagnéticas 

 
 

  

Limite superior 

de projeto

Carga aplicada Média U Média s g

100 g 99 2 100 0,000 4

1000 g 999 2 1000 0,351 4

2000 g 1999 3 1999 0,294 4

5000 g 4998 3 4999 0,333 4

7000 g 6997 3 6998 0,294 4

10000 g 9996 3 9996 0,471 4

Calibração
Pesagem com 

distanciamento

Limite superior 

de projeto

Carga aplicada Média U Média s g

100 g 99 2 100 0,484 4

1000 g 999 2 999 0,619 4

2000 g 1999 4 2000 0,745 4

5000 g 4998 3 4998 0,577 4

7000 g 6997 3 6998 0,471 4

10000 g 9996 3 9996 0,899 4

Calibração
Pesagem com 

distanciamento
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FUTURAS 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

 Este trabalho buscou desenvolver um sistema de pesagem com transmissão dos 

resultados via rádio frequência e avaliar a sua confiabilidade metrológica por meio de 

calibrações e pesagens com distanciamentos entre o módulo de transmissão e o módulo de 

recepção em diferentes lugares, simulando algumas situações e algumas barreiras encontradas 

nas pesagens do dia a dia. 

 Quanto ao desenvolvimento do sistema de pesagem é possível concluir que o protótipo 

funcionou já que em todas as pesagens não houve a interrupção do sinal enviado pelo módulo 

de transmissão, e o valor lido nos indicadores de pesagem dos dois módulos, de recepção e de 

transmissão, foram os mesmos em todos os distanciamentos. 

 Quanto à análise dos resultados, tanto das calibrações quanto dos distanciamentos, nos 

ambientes escolhidos no item 4.2, é possível concluir que foram satisfatórios observando as 

tabelas apresentadas no item 5.4 já que os valores das pesagens não ultrapassaram os 

parâmetros definidos no item 4.1. 

 Com a implementação e a difusão da rádio frequência em balanças, em especial as 

utilizadas na indústria - foco deste trabalho, será possível minimizar algumas dificuldades 

citadas no item 1.1. Mesmo sendo uma tecnologia amplamente conhecida e aplicada há muito 

tempo em outros equipamentos, a transmissão de dados via rádio frequência utilizada em 

balanças para indicação remota ou para aquisição de dados é bem recente e ainda restrita a 

algumas poucas aplicações (Costa, 2005). 

 É importante ressaltar que os resultados avaliados como satisfatórios são referentes 

aos testes realizados e as barreiras aplicadas. Mesmo que o protótipo tenha uma potencial 

aplicação prática, para virar um produto é necessário cumprir as exigências da portaria do 

Inmetro 236/94 que regulamenta a fabricação, instalação e utilização das balanças no Brasil 

com seus requisitos técnicos e metrológicos.  

  

6.2 RECOMENDAÇÕES FUTURAS 

 

  Para o propósito desta dissertação a resolução definida da balança com 2 g foi 

atingida, porém na fase de desenvolvimento, a utilização de um conversor AD de 16 bits 
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possibilita a obtenção de resultados de pesagens com melhor resolução. Esta opção pode ser 

posteriormente explorada para melhorar as características metrológicas do protótipo 

construído. 

 A aplicação da tecnologia de rádio frequência pode ser encontrada em instrumentos de 

medição de outras grandezas comumente encontrados para venda como por exemplo em 

estações meteorológicas com sensores remotos e transdutores de pressão e de temperatura, 

não sendo restrita a área de massa. 

 Com os resultados apresentados é possível concluir que existe uma viabilidade de 

desenvolvimento de um produto com essa tecnologia para ser comercializado. Para isto será 

necessário, mas não se limitando, por exemplo:  

 melhorar a resolução; 

 incluir mecanismo de ajuste programáveis; 

 desenvolver software para cálculos e a segurança dos dados enviados, 

utilizando criptografia dos dados. 
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