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RESUMO 

 

Desde os anos sessenta, nos institutos de padronização metrológicos e no meio 

industrial, máquinas de geração de forças que excedem a faixa de medição 

disponível de transdutores de força necessitam ser calibradas. Nos países mais 

desenvolvidos estas forças são normalmente medidas pelo método das pirâmides 

de transdutores de força, no qual conjuntos de três ou múltiplos de três 

transdutores são dispostos em paralelo. Este método é bastante eficiente e 

substitui com grandes vantagens e economia de recursos as máquinas de 

padronização de força de altíssima capacidade. Estes últimos tipos de máquinas 

são constituídas de pesos-mortos de grandes dimensões ou de amplificação 

mecânica/hidráulica, ambas de elevado nível de investimento econômico. Esta 

dissertação descreve a pesquisa, desenvolvimento, construção, ensaios de 

validação e caracterização metrológica do protótipo de uma Pirâmide de 

Transdutores de Força (Build-Up System), na faixa nominal de 600 kN. Este 

sistema é usado na padronização e disseminação da grandeza física força, 

propiciando o emprego de sistema alternativo para calibração de instrumentos de 

medição de força, tais como: transdutores de força, células de carga, arcos/anéis 

dinamométricos e escalas de máquinas de ensaios. Na sua construção foram 

empregados três transdutores de força na faixa nominal de 200 kN, individualmente 

calibrados e posteriormente em conjunto. Na sua caracterização utilizou-se uma 

máquina de padronização de força na faixa nominal de 1000 kN e uma máquina 

hidráulica geradora de força de 1000 kN, ambas instaladas no Laboratório de Força 

e Dureza – LAFOR, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - INMETRO. Com isto busca-se transferir e implantar esta tecnologia 

largamente difundida no exterior, para o ambiente metrológico brasileiro. 
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ABSTRACT 

 

Since the sixties, in the metrological standardization institutes and in the 

industrial field, testing machines and machines of force generation that exceed the 

available measurement range of force transducers, has been needed to be measured 

and calibrated. In the more developed countries these forces are measured usually by 

the force transducers method, named Build-up Method or Force Transducers Pyramid, 

in which groups of three or multiple of three transducers are disposed in parallel. This 

method is quite efficient and it substitutes with great advantages and economy of 

resources the Force Standardization Machines of high capacity. These latter types of 

machines are constituted of deadweights of great dimensions or machines by 

mechanical/hydraulic amplification, both with high level of economical investment. This 

dissertation describes the research, development, construction, validation tests and 

metrological characterization of a Force Transducers Pyramid prototype (Build-Up 

System), in the nominal range of 600 kN. This system is used for the standardization 

and dissemination of the physical magnitude force, allowing the utilization of alternative 

system for calibration of force measurement instruments, such as: force transducers, 

load cells, proving rings and scales of testing machines. In its construction three force 

transducers, in the nominal range of 200 kN were used, individually calibrated and later 

together. In its characterization, a force standardization machine in the nominal range 

of 1000 kN and a hydraulic force generating machine of 1000 kN were used, both 

installed in the Force and Hardness Laboratory (LAFOR), of the National Institute of 

Metrology, Standardization and Industrial Quality (INMETRO). By this way it is 

intended to transfer and to implant this technology widely spread abroad, to the 

Brazilian metrological force measurement field. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A padronização da grandeza força é um dos meios necessários ao 

fortalecimento das empresas nacionais, por meio da implantação e implementação de 

sistemas de medição e controle destinados à melhoria da qualidade dos produtos e 

serviços e aumento da produtividade, como estratégia de inserção competitiva do País 

no cenário internacional. 

O campo da metrologia de força tem se desenvolvido largamente nas três 

últimas décadas. Isto é devido ao emprego de sistemas e equipamentos de medição 

de força e massa instrumentados com transdutores de força (células de carga). Estes 

instrumentos de medição são empregados intensamente no controle da qualidade e 

com forte utilização do processamento dos dados de medição, através de sistemas de 

aquisição e tratamento, micro-computadorizados. A metrologia de força tem se 

expandido dos campos científico e tecnológico para o legal, compreendendo a 

economia (troca comercial justa), a segurança, a saúde e o meio ambiente. 

A realização das unidades das grandezas físicas e tecnológicas e sua 

conseqüente quantificação (medição) implica na necessidade da definição da cadeia 

metrológica. Os valores são originados a partir de padrões primários, Máquinas de 

Peso-Morto, são transferidos através de padrões secundários para a medição 

industrial, observando sempre a necessidade de garantir as características 

metrológicas e satisfazendo os requisitos de funcionalidade e adequação. 

Um padrão primário deve possuir estabilidade ao longo do tempo e os valores 

por ele gerados devem ter a capacidade de ser transferidos a padrões secundários 

sem degradação da exatidão. Os padrões de transferência devem ser utilizados em 

atividades práticas e são sensíveis a mudanças nas condições ambientais, 

paralelismo, vibrações e outros fatores. 
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Um padrão de transferência secundário tem que ser empregado sob condições 

de contorno bem definidas, tais como: tempo de estabilização, peso, dimensões, etc. 

A transferência dos valores de referência, em muitas atividades de medição 

industriais, são baseadas em comparações de força, e, para tal, sua realização 

depende do sucesso nas condições de equilíbrio e controle da velocidade de 

aplicação da força a ser medida. 

 

1.1. Linha de Pesquisa 

 

Esta dissertação consiste na pesquisa e desenvolvimento de um Sistema de 

Padronização e Realização da Unidade da Grandeza Força pelo Método da Pirâmide 

ou “Build-up”. Está baseado no emprego de transdutores de força [9], conjugados 

mecanicamente em paralelo. Estes transdutores são fundamentados no princípio da 

deformação elástica dos materiais e instrumentados com extensômetros elétricos de 

resistência os “strain gauges” [9]. 

 

1.2. Relevância do Desenvolvimento da Pesquisa para o País 

 

A pesquisa em Mecânica e Metrologia de Força vem propiciando, desde a mais 

remota antigüidade, o desenvolvimento científico e tecnológico de diversas civilizações 

e o aprimoramento dos meios produtivos. 

O Brasil ainda não dispõe de sistemas de padronização de força em faixa 

nominal acima de 1 MN, que atendam a crescente demanda de calibrações de 

instrumentos de medição de força, em condições de exatidão e confiabilidade 

metrológicas adequadas às suas necessidades. O desenvolvimento de métodos e 

processos alternativos possibilitará o atendimento da demanda nacional e de países 

da América do Sul, principalmente do MERCOSUL, que buscam sua referência 
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metrológica junto a laboratórios nacionais de outros países, principalmente na Europa 

e América do Norte. 

A pesquisa e desenvolvimento do Método da Pirâmide propiciará a diminuição 

do alto custo financeiro necessário a aquisição e/ou construção de Máquinas de 

Padronização no exterior. Permitirá ainda a diminuição das incertezas de medição 

associadas aos métodos de calibração dos padrões dos laboratórios credenciados 

pelo INMETRO e na sua disseminação para o setor industrial. 

Força é uma das grandezas mais demandadas pelos diversos segmentos 

industriais, tais como: aeroespacial, automotivo, alimentício, construção civil, têxtil, 

ferroviário, naval, condução de energia, siderúrgico, saúde (medicina e odontologia), 

agricultura, prospecção de minérios, petrolífero e desenvolvimento de novos materiais. 

Nestes segmentos são inúmeros os ensaios mecânicos que empregam esta 

grandeza e são fundamentais para a adequada caracterização de materiais, bem 

como em testes de conformidade de produtos e também na aprovação de modelo de 

instrumentos de pesagem, empregados em atividades de comercialização, saúde e 

segurança, no âmbito da Metrologia Legal. 

O estudo e implantação de novos métodos de padronização e calibração em 

metrologia de força e sua perfeita compreensão e aplicabilidade são tremendamente 

importantes, em países em desenvolvimento como o Brasil, visando garantir 

independência quanto aos mercados externos e economia de recursos, evitando-se 

desta maneira o imenso dispêndio de capital com o envio ao exterior de padrões e 

instrumentos para calibrações e conseqüente garantia de rastreabilidade. 
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1.3. Principais Resultados Esperados 

 

*  Padronização da unidade da grandeza força (newton) até 600 kN, pelo método 

comparativo, com incerteza expandida relativa na ordem de  3 x 10
-4
. 

*  Desenvolvimento de pesquisa tecnológica, visando ampliação da faixa para 

capacidades acima de 1 MN; 

*  Serviço de calibração de instrumentos de medição de força aprimorado; 

*  Nova linha de pesquisa estabelecida; 

  Procedimentos documentados e implementados; 

  Artigos técnico-científicos publicados. 

 

1.4. Histórico do Método da Pirâmide 

 

De acordo com a revisão bibliográfica realizada, o Método da Pirâmide de 

Transdutores de Força vem sendo pesquisado e desenvolvido desde a década de 

sessenta, em institutos de padronização metrológicos mais avançados, devido a 

grande demanda por calibrações de instrumentos de medição de força e escalas de 

máquinas de ensaios dos materiais em faixas nominais muito acima de 1000 kN. 

Istituto di Metrologia “Gustavo Colonnetti” – IMGC: 

O primeiro projeto de que se tem informação foi desenvolvido no Istituto di 

Metrologia “Gustavo Colonnetti” – IMGC/Itália, por Bray e Vatasso, quando um 

gerador de força hidráulico com capacidade nominal de 10 MN foi instalado no 

laboratório de força daquele instituto em 1968. Inicialmente um transdutor de força de 

3 MN foi calibrado por comparação com três transdutores de força iguais, cada um 

tendo a capacidade nominal de 1 MN [19] e [20]. 
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Fig. 01: - Três transdutores de força na faixa nominal de 1 MN 
acoplados em paralelo tendo um transdutor de força de 3 MN, 
montado em série e solicitados através de um Gerador de Força de 
10 MN, no IMGC/Itália em 1968. 

 
Logo a seguir realizou-se a calibração de um transdutor de 9 MN, por 

comparação a três transdutores iguais de 3 MN, calibrados pelo mesmo método. 

Laboratoire National d’Essais – LNE: 

Posteriormente, em 1976, Faventines et al., do Laboratoire National d’Essais – 

LNE/França, iniciaram a implantação de um conjunto de pirâmides de transdutores a 

partir da instalação de um gerador de força hidráulico também com a capacidade 

nominal de 10 MN. 

O projeto desenvolvido no LNE apresentou uma inovação visto que permitia pela 

primeira vez a utilização de pirâmides para calibrações em tração. Na tabela 01 abaixo 

podemos verificar as faixas nominais possíveis de serem realizadas e o sentido de 

aplicação de força das mesmas [21], [22], [23], [25] e [26]. 

Tabela 01 - LNE/França - Pirâmides de Transdutores 

 
Faixas realizadas 

900 kN tração e compressão 

2700 kN tração e compressão 

8100 kN compressão 
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Fig. 02 - Gerador de Força de 10 MN, com Pirâmide de Transdutores 
de Força na faixa nominal de 900 kN, instalada no LNE/França em 
1976. 

 

Até o final dos anos setenta diversos projetos foram desenvolvidos em função 

da necessidade cada vez maior de calibrações e ensaios de novos materiais, 

principalmente aqueles empregados nas atividades aeroespaciais e na indústria de 

prospecção de petróleo em águas profundas. Devem ser destacados neste período os 

projetos desenvolvidos na Holanda, com Pirâmides nas faixas nominais de 100 kN, 

1,5 MN e 4,5 MN [26], [28] e [29], na Suécia com faixa nominal de 6 MN [26] e no 

NPL/Reino Unido com capacidade nominal de 30 MN [19]. 

Outras importantes iniciativas desta época, na qual foram desenvolvidas 

pirâmides com capacidades muito mais elevadas, começaram a surgir também em 

institutos de padronização fora da Europa, como o NRLM/Japão [27], onde uma 

Máquina Hidráulica com  a  capacidade  nominal  de 20 MN foi instalada e para sua 

qualificação empregou-se uma pirâmide de 15 MN como pode ser observado no 

exemplo da figura 03 a seguir e no NIST/EUA que possui a maior pirâmide até hoje 

instalada, com a capacidade de 53 MN, conforme apresenta-se na figura 04. 
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Fig. 03 - 20 MN NRLM/Japão  Fig. 04 - 53 MN NIST/EUA 

 

1.5. Projetos Desenvolvidos Recentemente 

 

Durante os anos noventa a implementação de novos projetos de pirâmides de 

transdutores de força continuou tendo grande importância, com o surgimento de 

sistemas com capacidades cada vez maiores, sempre levando em consideração a 

forte demanda por calibrações de máquinas de ensaios e instrumentos de medição de 

força. 

Deve-se levar em consideração que o custo desse tipo de sistema de 

padronização, em comparação com o de máquinas de peso-morto ou por amplificação 

mecânica/hidráulica é um forte atrativo para sua escolha, além de que o grande 

desenvolvimento alcançado na construção de transdutores de força de elevada 

exatidão garante sistemas com incerteza relativa da ordem de 10
-4
. 

Como exemplo de sistemas recentemente desenvolvidos e implantados 

podemos citar: 

- KRISS/Coréia do Sul nas faixas nominais de 4,5 MN, 10 MN e 30 MN [30], 

[31] e [32]; 

- EMPA/Suiça na faixa nominal de 21 MN [34]; 

- CEM/Espanha na faixa nominal de 1,5 MN [35]; 

- ICMET/Romênia na faixa nominal de 32 MN [36] e [37] 
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É importante ressaltar também que além da construção de novos sistemas de 

padronização por este método, têm sido muito intensas as atividades de cooperação 

entre os institutos de padronização, bem como as comparações interlaboratoriais 

visando a harmonização de medidas internacionalmente e a determinação da melhor 

capacidade de medição destes sistemas. 

A revisão bibliográfica realizada para o desenvolvimento deste trabalho pode 

identificar a existência de diversas publicações nos últimos anos e que estão 

relacionadas nas referências bibliográficas e na bibliografia desta dissertação. São 

muito importantes as referências: [33], 38], [39], [40], [41], [42], [43] e [44]. 

 

1.6. Transferência de Tecnologia 

 

O desenvolvimento deste tema visou apreender, desenvolver e transferir para o 

ambiente metrológico nacional esta tecnologia, que é de amplo emprego nos institutos 

de padronização no exterior, mas que somente a partir deste trabalho passa a ter uma 

referência nacional, criando a possibilidade de investirmos também no Brasil nesta 

metodologia de medição que seguramente é muito mais econômica, e compatível com 

a demanda nacional por calibrações de instrumentos de medição de força em termos 

de exatidão e incerteza. 

 

1.7. Custo x Benefício 

 

O investimento em máquinas de padronização de força de elevada capacidade, 

além do impeditivo econômico tem outro aspecto muito mais grave que é a 

dependência tecnológica de fabricantes no exterior. 

A experiência recente do INMETRO, na implantação de um padrão de força na 

faixa nominal de 1 MN demonstra bem este aspecto. A referida máquina de 
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padronização demandou o investimento de US$ 1,000,000.00 e requer constante 

acompanhamento e manutenção por parte dos fabricantes. 

 

1.8. Perspectivas Futuras e Desafios 

 

Desenvolver o método a partir da construção dos transdutores e implantação de 

máquina geradora de força com capacidade nominal até 10 MN, visando atender a 

demanda nacional por calibrações de instrumentos de medição de força, que já são 

fabricados no país, porém sem condições de serem calibrados devido ao fato de não 

dispormos de padrões acima de 5 MN, para garantir a rastreabilidade das medidas 

nacionais nesta faixa. 
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2. A GRANDEZA MECÂNICA FORÇA 

 

A Mecânica pode ser definida como a ciência que descreve e equaciona as condições de 

repouso ou movimento de corpos sob a ação de forças. É dividida em três partes: Mecânica 

dos Corpos Rígidos, Mecânica dos Corpos Deformáveis e Mecânica dos Fluidos. 

A Mecânica dos Corpos Rígidos é subdividida em Estática, Cinemática e 

Dinâmica; a primeira subdivisão refere-se a corpos em repouso, e as duas seguintes a 

corpos em movimento. 

Mecânica é uma ciência física, pois trata de fenômenos físicos e embora seu 

estudo se tenha iniciado no tempo de Aristóteles (384 - 322 a.C.) e Arquimedes (287 - 

212 a.C.), teve que esperar por Sir Isaac Newton (1642 - 1727) para encontrar uma 

formulação satisfatória de seus princípios fundamentais. Estes princípios foram mais 

tarde expressos de forma diferente por D’Alembert, Lagrange e Hamilton. Sua 

validade permaneceu inalterada, no entanto, até Einstein ter formulado a Teoria da 

Relatividade (1905). Apesar de suas limitações terem sido reconhecidas, a Mecânica 

Newtoniana ainda constitui a base das ciências atuais no campo da Engenharia. 

 

 

 

Fig.05: Relação entre as unidades mecânicas e elétricas. 
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2.1. As Três Leis Fundamentais de Newton 

Formuladas por Newton em fins do século XVII, estas leis podem ser enunciadas 

como se segue: 

 

2.1.1. Primeira Lei de Newton 

Se a força resultante que atua sobre um ponto material é zero, este permanecerá 

em repouso (se estava originalmente em repouso) ou mover-se-á com velocidade 

constante e em linha reta (se estava originalmente em movimento). 

 

2.1.2. Segunda Lei de Newton 

Se a força resultante que atua sobre um ponto material não é zero, este ponto terá 

uma aceleração proporcional à intensidade da força resultante e na direção desta. 

Esta lei pode ser expressa como: 

 

amF        ( 01) 

 

onde F , m  e 
__

a  representam, respectivamente, a força resultante que atua sobre a 

partícula, sua massa e sua aceleração, expressas em um sistema de unidades 

coerente. 

 

2.1.3. Terceira Lei de Newton 

As forças de ação e reação entre corpos em contato têm a mesma intensidade, 

mesma linha de ação e sentidos opostos. 

No curso de sua longa carreira acadêmica, Sir Isaac Newton inventou o cálculo 

infinitesimal, inovou a mecânica e a ótica, mas sua maior contribuição à ciência foi a 

Lei da Gravitação Universal (Fig. 06). 
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2.2. Lei da Gravitação Universal de Newton:  

 

Estabelece que dois pontos materiais de massas M e m são mutuamente 

atraídos com forças iguais e opostas F e -F, cuja intensidade F é dada pela equação 

02: 

 

2r

Mm
GF

      (02) 

 

onde: 

r = distância entre os pontos materiais; 

G = constante universal chamada constante de gravitação; 

M = Massa maior; 

m = massa menor. 

 

 

Fig. 06: - Lei da Gravitação Universal 

 

A Lei da Gravitação de Newton introduz a idéia de uma ação exercida à 

distância e amplia a faixa de aplicação da terceira lei de Newton: a ação F e a reação -

F são iguais e opostas, e têm a mesma linha de ação. 
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Um caso particular de grande importância é o da atração da Terra sobre um 

ponto material localizado na superfície. A força F exercida pela Terra sobre o ponto é 

então definida como o seu peso P. Tomando M igual à massa da Terra, m igual à 

massa do ponto material e r igual ao raio R da Terra, e introduzindo a constante 

 

2R

GM
g       (03) 

 

a intensidade P do peso de um ponto material de massa m pode ser expressa como 

 

gmP         (04) 

 

O valor de R na equação 3, depende da altitude do ponto considerado e também 

de sua latitude, pois a Terra não é esférica. O valor de g varia, portanto, com a 

posição do ponto considerado. 

O conceito de força resulta diretamente da Segunda Lei do Movimento de 

Newton, que estabelece ser a força atuante sobre um corpo proporcional ao produto 

da massa pela aceleração, na direção da força. Uma determinada força, F, é o 

produto entre a massa, m, de um corpo e a aceleração, a, a qual terá como resultado 

a força F atuando sobre o corpo. 

 

2.3. Massa, Peso, Força-peso 

 

Por mais de dez mil anos, o termo peso vem sendo utilizado para determinar a 

quantidade de matéria. Desde a antigüidade clássica , simples balanças de braços 

iguais serviram como instrumentos de medição. 
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No Sistema Internacional, SI, a unidade de força é realizável a partir da 

aplicação da Segunda Lei de Newton; ela não tem um conceito independente, como 

acontece em alguns sistemas de unidades. Portanto, não é necessário utilizar uma 

constante de proporcionalidade, e podemos exprimir aquela Lei pela igualdade 

 

maF        (01) 

 

A unidade de força adotada pelo Sistema Internacional - SI, é o newton. Por 

definição, é a força necessária para acelerar uma massa de 1 quilograma à razão de 1 

metro por segundo, por segundo sendo denotada por N. 

Deve-se observar que os símbolos das unidades SI que derivam de nomes próprios são 

representados por letras maiúsculas, sendo que as demais unidades são representadas por letras 

minúsculas. 

Uma quantidade unitária de força, no SI, é obtida a partir da relação/equação 

dimensional: 

 

2

2
TMLF

T

LM
F   (05) 

 

onde:  

F  =  força; 

M  =  massa; 

L  =  comprimento; 

T  =  tempo. 

 

 

 



15 

 

Logo, uma quantidade unitária de força é igual a: 

2
11

s

m
kg        (06) 

Então: 

2
111

s

m
kgN       (07) 

Como ao longo de toda a crosta terrestre não conseguimos aceleração da 

gravidade com o valor de 1m/s
2
 , empregamos a seguinte equação, (08), a partir da 2

a
 

Lei de Newton, para o estabelecimento de uma determinada força: 

 

m

a
locgmF 1       (08) 

 

onde: 

 

F    =  força em N; 

m   =  massa em kg; 

gloc =  aceleração local da gravidade em m/s
2
; 

a   =  massa específica do ar em kg/m
3
; 

m  =  massa específica do material das massas em kg/m
3
. 

 

O  termo “peso” é freqüentemente usado associado a um corpo, sendo às 

vezes, confundido com massa. A palavra peso é usada corretamente apenas quando 

está associada à força. Quando dizemos que um corpo pesa um certo valor, isto 

significa que esta é a força com que o corpo é atraído pela terra (ou por algum outro 

corpo), isto é, o produto de sua massa pela aceleração local da gravidade. A massa 

de um corpo permanece constante em qualquer altitude, porém o seu peso varia 

conforme o valor da altitude. 
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3. PADRONIZAÇÃO DA GRANDEZA FORÇA 

 

No sentido de atender as rígidas especificações estabelecidas à padronização 

da grandeza e sua disseminação, através da calibração de transdutores de força, 

células de carga, anéis e arcos dinamométricos, são necessárias máquinas-padrão de 

referência, de alta exatidão, e de elevada capacidade. Existem quatro tipos básicos, 

que dependem da ordem de grandeza e da exatidão das forças a serem geradas: 

máquinas de peso-morto, com amplificação mecânica, com amplificação hidráulica e 

com transdutores de força de referência. 

 

3.1. Máquinas de Peso-Morto 

 

A unidade de força é realizada através de pesos-mortos de massas conhecidas 

submetidas ao efeito da aceleração local da gravidade. A estrutura mecânica, 

sistemas de deslocamento e controle dos pesos-mortos é conhecida como Máquina 

de Peso-Morto ou Máquina de Padronização de Força. Se a aceleração local da 

gravidade é determinada com a adequada exatidão e correções são realizadas com 

relação ao empuxo do ar, a força gerada por uma Máquina de Peso-Morto é 

conhecida com elevada exatidão e alta reprodutibilidade. 

Máquinas de Peso-Morto são empregadas como padrões nacionais em diversos 

países em função de sua elevada exatidão, que internacionalmente é da ordem de 1 

parte em 50000. As desvantagens deste tipo de máquinas, especialmente para as de 

alta capacidade são suas dimensões físicas e alto custo. A maior máquina até agora 

construída é da capacidade de 4,5 MN instalada no National Institute for Science and 

Technology - NIST, EUA. No Brasil até o presente momento estão instaladas: duas 

máquinas no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 

INMETRO, uma na capacidade de 10 kN e outra na capacidade de 1100 kN (sendo 

até 110 kN por aplicação direta de massas, pesos mortos, e até 1100 kN por 
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amplificação mecânica, braço de alavanca; duas no Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, nas capacidades de 10 kN e 300 kN, por 

aplicação direta de massas; e duas na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais 

– CETEC/MG, nas capacidades de 5 kN e 50 kN, ambas por aplicação direta de 

massas. Na tabela 02, a seguir, são apresentadas as máquinas em funcionamento no 

Brasil e empregadas para disseminação da unidade de força. 

Tabela 02: Máquinas existentes no Brasil  
 

Máquinas de 

Padronização de Força 
Instituição Faixa Nominal 

Incerteza 

Expandida Relativa 

(U) 

Máquina de Peso-Morto INMETRO 10 kN  1  10
-4
 

Máquina de Peso-Morto INMETRO 110 kN  2  10
-5
 

Máquina por Alavanca 
Multiplicadora 

INMETRO 1100 kN  1  10
-4
 

Máquina de Peso-Morto CETEC/MG 5 kN  1  10
-4
 

Máquina de Peso-Morto CETEC/MG 50 kN  1  10
-4
 

Máquina de Peso-Morto IPT/SP 10 kN  2  10
-4
 

Máquina de Peso-Morto IPT/SP 300 kN  3  10
-4
 

 
Embora possuindo características físicas de grandes dimensões e alto custo, 

máquinas de peso-morto representam o método mais seguro para gerar forças com 

alta exatidão e baixíssima incerteza. A força gerada por pesos-mortos de massas 

conhecidas submetidas  à  aceleração  devida  à  gravidade  local, pode ser expressa 

pela equação (08), onde os termos passam a ser: 

 

m

a
locgmF 1     (08) 

 

F  =    valor da força a ser padronizada; 

m  =   valor da massa dos pesos-mortos; 

gloc  = valor da aceleração da gravidade local; 

a  =   valor da massa específica do ar, no local de instalação do padrão; 

m  =   valor da massa específica do material dos pesos-mortos. 
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A exatidão da força gerada a partir de uma máquina de peso-morto, com 

perfeito alinhamento, é obtida através da equação (09): 

 

a

a

m

m

am

a

loc

loc

g

g

m

m

F

F
    (09) 

 

onde: 

 

F = valor da incerteza associada à força; 

m = valor da incerteza associada à massa; 

gloc = valor da incerteza associada à aceleração da gravidade local; 

a = valor da incerteza associada à massa específica do ar; 

m = valor da incerteza associada à massa específica do material dos pesos-

mortos. 

 

A incerteza da massa dos pesos-mortos utilizados deve ser igual ou menor que: 

 

6105
m

m
       (10) 

 

No local de instalação de máquinas de peso-morto, a aceleração local da 

gravidade deve ser exatamente conhecida. O valor da aceleração local da gravidade 

no Laboratório de Força e Dureza - LAFOR/INMETRO é 9,7874867 ± 4  10
-7
 m/s

2
, 

medida pelo Departamento de Geofísica do Observatório Nacional, tendo portanto a 

incerteza relativa estimada, menor que: 

 

6101
loc

g

g

loc

       (11) 
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3.2. Máquinas com Amplificação Mecânica 

 

A capacidade de uma Máquina de Peso-Morto pode ser aumentada utilizando-se 

um sistema de amplificação do tipo mecânico.  A amplificação mecânica é obtida 

através do emprego de braço (s) apoiado(s) em facas, de modo a reduzir os efeitos de 

fricção e atrito; pesos-mortos são aplicados em uma extremidade e a força ampliada é 

obtida na outra. 

Para determinar e verificar a relação de transmissão (ou ampliação), o método 

de pesagem é usualmente aplicado, o qual é mais exato que o método de medição do 

comprimento do braço de alavanca. 

A  força  é  gerada  por  pesos-mortos  e  transmitida  através  dos  braços  

como  na equação (12): 

 

1

21
l

l
gmF

m

a
loc      (12) 

 

onde: 

 

l2     = comprimento do braço em m; 

l1     = comprimento do braço em m. 

 

A relação de transmissão  (l2/l1 ) é muito importante para gerar grandes forças. 

Nas máquinas do tipo de alavancas mais antigas essa relação era limitada entre 10 e 

20, porque o projeto das máquinas era composto por apenas um braço de alavanca.  

Os sistemas compostos de diversos braços permitem que a relação de transmissão 

seja ampliada ou que as dimensões da máquina padrão sejam reduzidas obtendo-se 

uma relação constante. 
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Essas vantagens do sistema composto propiciaram as bases para o 

desenvolvimento de máquinas padrão de força de até 2,5 MN para uso como padrões 

primários. 

 

3.3. Máquinas com Amplificação Hidráulica 

 

Outra maneira para aumentar a capacidade de uma Máquina de Peso-Morto é 

recorrer-se ao método da amplificação hidráulica. Na prática este método pode ser 

representado por uma Balança de Pressão.  O sistema de carregamento pistão-

cilindro, que é o sistema de geração de força, é alimentado (carregado) diretamente 

por pesos, os quais transmitem a força para o conjunto de trabalho pistão-cilindro.  

Neste caso, a força  F é obtida a partir da ação direta dos pesos-mortos, multiplicada 

pela relação de transmissão Q, determinada pela relação entre a seção transversal de 

área A2  do Sistema de carregamento, por A1 do pistão de trabalho.  A equação que 

define este método pode ser escrita como segue: 

 

1

21
A

A
gmF

m

a
loc       (13) 

 

ou 

 

F m g Qloc

a

m

1
       (14) 
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onde: 

 

A2     = área do conjunto pistão-cilindro de carregamento em mm
2
; 

A1     = área do conjunto pistão-cilindro de trabalho em mm
2
; 

Q      = relação de transmissão entre A2 e A1. 

 

Com o aumento do número de transdutores de força (células de carga, anéis e 

arcos dinamométricos) de grande capacidade empregados no campo da pesquisa 

científico-tecnológica e industrialmente, vários institutos metrológicos dos países mais 

desenvolvidos vêm optando pela construção de Máquinas com Amplificação 

Hidráulica, de altíssima capacidade. A maior máquina existente é da capacidade de 20 

MN e está instalada no National Research Laboratory of Metrology - NRLM, Japão. 

Esses sistemas, Amplificação por Braços de Alavanca ou Hidráulica, são mais 

baratos para serem construídos ou mantidos que máquinas de padronização de força 

por pesos-mortos, mas têm a desvantagem de que o fator de amplificação tem que 

ser determinado, assim como os efeitos de atrito e fricção também têm de ser 

quantificados. Sua exatidão é da ordem de 1 parte em 10000. 

 

3.4. Máquinas com Transdutores de Força de Referência 

 

O quarto método para realizar a unidade de força é pelo processo denominado 

Build-Up, ou seja, Pirâmide de Transdutores de Força, um eficiente processo que 

possibilita medir altíssimas faixas de força. Pirâmides com capacidade de 4,5 MN, 

13,5 MN e 30 MN estão sendo desenvolvidas nos institutos de padronização do Japão 

e da Coréia do Sul, no sentido de serem realizadas medidas de força para as  

indústrias de mecânica pesada. A equação que define este método pode ser escrita 

como segue: 
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3

1

n

i

ifF
       (15) 

 

onde: 

 

F    = força a ser padronizada, em N; 

f     = força estabilizada em cada um dos transdutores que compõem a pirâmide, 

em N. 

Para a medição e referenciação de grandes forças é necessário muitas vezes 

utilizar-se transdutores de força de alta exatidão, conectados em paralelo, para 

servirem como padrão de referência. Como a tecnologia de construção de 

transdutores de força e sua calibração está bem avançada, muitas instituições têm 

optado pelo método da pirâmide. Utiliza-se um sistema para gerar a força (máquina 

hidráulica) e transdutores de força para medirem-na e consequentemente servirem 

como padrão de referência. Como norma, o método da pirâmide é aplicado quando a 

força do transdutor em calibração é medida por comparação com três transdutores 

iguais conectados em paralelo. O transdutor a ser calibrado é colocado sobre os 

demais, em série, com os outros três de referência ajustados em paralelo, assumindo 

desta forma o sistema a característica de uma pirâmide. 

Os eixos dos três transdutores de força em paralelo devem estar alinhados e 

têm que se projetar em um plano horizontal com três pontos eqüidistantes que 

formem os vértices de um triângulo eqüilátero.[19] 

O princípio de utilização de três transdutores de força montados em paralelo 

está baseado na subdivisão da força a ser medida, princípio este que permite a 

ampliação a cada estágio (pirâmide) em um fator igual a três, a capacidade de 

medição de cada instrumento de medição de força. [21] 
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O número adequado de transdutores a serem acoplados em paralelo é de três, 

desde que neste caso, diferenças nas alturas dos transdutores não impeça a 

distribuição da força igualmente em cima de cada transdutor. [24] 

Este é o método empregado no protótipo construído para desenvolvimento desta 

dissertação. 

 

3.5. Faixa de Medição e Incerteza Relativa 

 

A comparação das máquinas de padronização utilizadas para disseminação da 

unidade de força é apresentada na tabela 03. Os parâmetros abaixo foram 

estabelecidos pelo Comitê Consultivo de Massa e Grandezas Correlatas - CCM/BIPM 

[56], sub grupo de Força, após sucessivas campanhas de comparações 

interlaboratoriais internacionais realizadas ao longo de muitos anos. As seguintes 

informações são dadas para cada tipo de máquina e incerteza relativa. 

 

Tabela 03: Faixas da Melhor Capacidade de Medição 
 

Máquinas de Padronização 

de Força 

Melhor Capacidade de Medição 

Incerteza Expandida Relativa (U) 

Máquinas de Padronização de 
Força por Peso-Morto  2  10

-5
 

Máquinas de Padronização de 
Força por Alavanca Multiplicadora  1  10

-4
 a  2  10

-4
 

Máquinas de Padronização de 
Força por Amplificação Hidráulica  1  10

-4
 a  2  10

-4
 

Máquinas de Padronização de 
Força com Um ou Três 

Transdutores de Força de 
Referência 

 2  10
-4
 a  8  10

-4
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4. PROJETO MECÂNICO DA PIRÂMIDE DE TRANSDUTORES DE FORÇA 

 

O projeto estrutural do protótipo foi desenvolvido para suportar a aplicação de 

forças até a faixa nominal de 1000 kN em compressão. Em função dos transdutores 

de força disponíveis, os ensaios de validação foram implementados somente até 600 

kN, porém futuramente pretende-se expandir a faixa de medição do laboratório para a 

carga nominal de projeto. 

De acordo com a literatura disponível e seguindo orientação do Prof. G. Barbato 

do IMGC/Itália, o princípio fundamental que é necessário compreender é de que a 

força sobre uma pirâmide é medida como sendo o somatório das forças que passam 

pelos três transdutores acoplados em paralelo na base da pirâmide. Necessita-se 

projetar a estrutura de modo que a força nominal seja subdividida pelos três 

transdutores, atuando sobre eles do mesmo modo pelo qual ocorreu durante a fase de 

calibração individual de cada um dos transdutores e com a menor deformação 

possível sobre as placas de distribuição e sustentação da pirâmide. 

Necessita-se então ter muita atenção às condições de projeto, para que a força 

aplicada seja o máximo possível axial durante o carregamento de todo o conjunto. 

 

4.1. Cálculo Estrutural 

 

Após análise do modelo do protótipo e comparando-o às soluções clássicas que 

constam na literatura tradicional sobre placas circulares, não se encontrou um 

exemplo de uma placa circular apoiada em três pontos eqüidistantes a 120º em um 

diâmetro.  

Sendo assim utilizou-se um modelo expedito que mais aproximou-se da 

condição real de trabalho, ou seja; uma placa circular com seus bordos simplesmente 

apoiados e uma força concêntrica, conforme referência [53]  capítulo 2, sub-item 2.6. 
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Em função das características de trabalho a que esta estrutura é submetida e 

baseando-se nos artigos específicos sobre pirâmides de transdutores de força, bem 

como orientação do Prof. G. Barbato, do IMGC/Itália, não houve a preocupação com 

as tensões atuantes na estrutura e sim com as deflexões, pois este tipo de arranjo 

deve apresentar a mínima deformação mecânica. 

Modelo expedito, conforme a referência citada: 

 

Fig. 07: Diagrama Força x Deformação nas placas da pirâmide 
 

 

A máxima deformação é dada por: 

 

1

3

16

2

max
D

Pa
W         (16) 

onde: D é igual a rigidez flexural da placa, dado pela equação: 

)1(12 2

3Et
D         (17) 

sendo:  

E, módulo de elasticidade do aço, 2,059E+05 MPa ( 2,1E+06 kgf/cm
2
 ); 

t, espessura da placa utilizada, igual a 4,8 cm; 

, coeficiente de poisson, adotado como 0,3 
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Substituindo-se em (17), tem-se: 

 

2085648
3,01(12

)028,4(05059,2
2

3ExE
D N m (21267692,31 kgf cm) 

 

Substituindo-se em (16), tem-se: 

 

3,01

3,03

31,2126769216

5,1203100 2

max

E
W = 0,037 cm 

 

Modelo em Elementos Finitos: 

 

Este modelo foi dividido em duas partes, sendo a primeira somente a placa de 

distribuição e a segunda a placa de distribuição acrescida da base da rótula superior. 

Para facilitar o entendimento destes modelos vide desenho do arranjo geral da 

pirâmide de transdutores; desenho número PF 600-1D. 

Ambos os modelos foram detalhados em elementos de placa pelo método dos 

elementos finitos (MEF), utilizando-se o "software" SAP 90 - Structural Analysis 

Program, versão 5.43, este desenvolvido pela Universidade da Califórnia, Bekerley. 

A interface entre a placa de distribuição e a base da rótula superior para o 

segundo modelo, foi feita através da simulação de molas de compressão, para que o 

programa fizesse a devida distribuição, espraiamento da força, da base da rótula para 

a placa de distribuição. 
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Resumo dos resultados obtidos através das simulações acima descritas: 

 
Tabela 04: Placa de Distribuição - Primeiro Modelo 

 
 

PLACA DE DISTRIBUIÇÃO SEM CONSIDERAR A BASE DA RÓTULA SUPERIOR 

PRIMEIRO MODELO 

DEFORMAÇÃO MÁXIMA 
EXPEDITO Wmáx = 0,037 mm 

SAP90 Wmáx = 0,035 mm 

SMXT  Tensão máxima no topo da placa 
Mín = - 8,83 MPa 

Máx = 224,57 MPa 

SMNT  Tensão mínima no topo da placa 
Mín = - 57,37 MPa 

Máx = 202,10 MPa 

SMXB  Tensão máxima no lado inferior da placa 
Mín = - 224,57 MPa 

Máx = 8,83 MPa 

SMNB  Tensão mínima no lado inferior da placa 
Mín = - 203,00 MPa 

Máx = 57,37 MPa 

SVM  Tensão de Von Mises 
Mín = 10,20 MPa 

Máx = 214,77 MPa 

 
Tabela 05: Placa de Distribuição - Segundo Modelo 

 

PLACA DE DISTRIBUIÇÃO CONSIDERANDO A BASE DA RÓTULA SUPERIOR 

SEGUNDO MODELO 

DEFORMAÇÃO MÁXIMA SAP90 Wmáx = 0,028 mm 

SMXT  Tensão máxima no topo da placa 
Mín = - 1,41 MPa 

Máx = 363,83 MPa 

SMNT  Tensão mínima no topo da placa 
Mín = - 112,78 MPa 

Máx = 357,94 MPa 

SMXB  Tensão máxima no lado inferior da placa 
Mín = - 357,94 MPa 

Máx = 112,78 MPa 

SMNB  Tensão mínima no lado inferior da placa 
Mín = - 363,83 MPa 

Máx = 1,41 MPa 

SVM  Tensão  de Von Mises 
Mín = - 37E-02 MPa 

Máx = 360,88 MPa 
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Logo, considerando-se as deformações/tensões resultantes, output do SAP90, e 

o manuseio da estrutura (peso), especificou-se o aço NBR 6006: 4340 para a 

construção da estrutura, tendo este a tensão de escoamento, 56,833mín

esc  

MPa e tensão de ruptura, 63,931mín

rup  MPa. 

Determinou-se o fator de utilização das tensões atuantes na estrutura para os 

modelos acima descritos: 

Modelo 1: 

25,0
56,833

77,214
mín

esc

SVM
FU       (18) 

 

Modelo 2: 

43,0
56,833

88,360
mín

esc

SVM
FU       (19) 

Adotou-se a Norma AISC-89, American Institute for Structural Construction, para 

efeito das tensões atuantes, indicando esta para uma placa submetida a 

carregamentos similares aos modelos acima descritos uma tensão admissível 

13,5006,0 mín

escadm  MPa. 

Logo, para os Modelos 1 e 2 tem-se que: 

 

SVM  adm         (20) 

 

4.2. Material Empregado 

 

Empregou-se na construção da estrutura o Aço NBR 6006: 4340, 

correspondente ao AISI/SAE 4340, que é considerado o padrão com o qual outros 

aços de ultra elevada tensão são comparados. Este aço combina profundo 



29 

 

endurecimento com alta ductilidade e resistência. Ele possui alta resistência a fadiga e 

aos efeitos de "creep". Muito empregado quando em condições severas de serviço e 

para aplicação de elevadas forças e para aplicação em estruturas pesadas. 

Normalmente este aço é encontrado no mercado no estado temperado e 

revenido para um limite de resistência à tração de 850 a 1000 MN/m
2
 a e em uma 

faixa de dureza entre 248 e 293 HBS. 

Como aplicações típicas pode-se destacar a utilização em virabrequins de 

aviões, tratores, caminhões e automóveis; bielas, engrenagens, eixos sujeitos a 

grandes esforços e peças que necessitem boas características mecânicas em seções 

de elevadas dimensões.[54] 

 

Tabela 06: Composição Química do Aço 
 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESTABELECIDA PELA NORMA NBR 6006 em % 

C Mn Pmáx Smáx Si Cr Ni Mo 

0,38 a 0,43 0,60 a 0,80 0,035 0,035 0,15 a 0,35 0,70 a 0,90 1,65 a 2,00 0,20 a 0,30 

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA CONSTANTE NO CERTIFICADO DE ENTREGA DO MATERIAL 

 (mm) C Mn P S Si Cr Ni Mo 

330,2 0,41 0,67 0,01 0,01 0,027 0,80 1,73 0,25 

203,2 0,39 0,68 0,02 0,02 0,22 0,73 1,67 0,20 

101,6 0,41 0,67 0,02 0,01 0,23 0,79 1,70 0,23 

 

A dureza do material é apresentada na tabela 43, disponível no ANEXO D. 
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4.3. Os Transdutores Empregados 

 

Os transdutores de força empregados na construção da pirâmide foram 

escolhidos a partir de um grupo de quatro instrumentos de medição de força, modelo 

PR 6222/24 na faixa nominal de 200 kN disponíveis no laboratório. São instrumentos 

hermeticamente protegidos por uma carcaça em aço inoxidável pintado sendo 

adequados para emprego em condições ambientais extremamente adversas. 

 

Fig. 08: Os quatro transdutores de força estudados e 
calibrados para comporem o protótipo da Pirâmide 

 

Transdutores de força empregados: 

Modelo:  PR 6222/24; 

Nº de Série: 1259,1262,1266 e 1267; 

 

A estrutura interna dos transdutores consiste em um corpo de prova tipo coluna 

instrumentado com uma Ponte de Wheatstone [9]. Os transdutores de força do tipo 

coluna possuem uma história que data dos mais antigos transdutores a base de 

"strain gauges" [9]. O elemento mola tipo coluna é projetado para medir cargas axiais 

e tipicamente possui o mínimo de quatro strain gauges, sendo dois na direção 

longitudinal e dois orientados transversalmente para poder-se medir a tensão de 

Poisson. Os extensômetros são conectados para formarem um circuito de ponte 

completa. 
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Fig. 09: Aspecto da estrutura interna dos transdutores 
de força empregados na construção da Pirâmide 

 

Como exemplo de suas aplicações pode-se citar o emprego em diversas 

atividades de pesagem industrial tais como, plataformas de prospecção de petróleo, 

silos de armazenamento de grãos, reservatórios de líquidos e pontes rolantes. 

Outra de suas aplicações dentro de sistemas de pesagem é a utilização como 

padrões de transferência para medidas de força em diversos laboratórios de 

calibração de força. 

Estes transdutores são instrumentos aptos a resistirem até 200 % de sobrecarga 

sem prejuízo ou perda de características funcionais e extremamente resistentes a 

vibrações em função de sua construção robusta. 

O desenho esquemático dos transdutores está disponível no ANEXO C desta 

dissertação, assim como sua ficha técnica também encontra-se no ANEXO D. 
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4.4. Acoplamento Mecânico 

 

Visando o perfeito acoplamento dos três transdutores selecionados a partir da 

calibração individual a que foram submetidos, foi projetada e construída uma base 

circular com três rebaixamentos eqüidistantes de forma a se conseguir a mais exata 

possível subdivisão da força aplicada no centro do protótipo. 

 

Fig. 10: Prato da base do protótipo da Pirâmide 
 

As dimensões de toda a estrutura do protótipo podem ser analisadas 

consultando-se os desenhos relacionados no ANEXO C. 

 

4.5. Unidade de Medição Digital 

 

A unidade de medição digital DK 38 S6 D20 é especialmente projetada para 

utilização com transdutores instrumentados com "strain gauges" para medições de 

elevada exatidão em processos estáticos, quase-estáticos e cíclicos. São adequadas 

para medições em laboratórios e aplicações em pesagens e medições, assim como 

para medições de forças estáticas e contínuas em ensaios, como por exemplo, em 

máquinas de ensaio dos materiais. 

A unidade possui classe de exatidão da ordem de 0,0025 % e permite a 

decomposição de um sinal de 2mV/V em 200000 passos. A freqüência de transmissão 
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de 225 Hz utilizada para alimentar os transdutores assegura supressão de altas 

interferências, zero e indicação estável. 

 

 

Fig. 11: Unidade de medição digital DK 38, com 
conjunto de impressora térmica D 20 

 

A unidade de medição permite em princípio, a conexão de todos os tipos de 

transdutores que empregam sistemas de medição ôhmicos. Vários tipos de 

transdutores podem ser operados ao mesmo tempo. 

O amplificador de transmissão de freqüência do DK 38 é dimensionado para 

transdutores de "strain gauges" de alta exatidão em configuração de ponte completa. 

Os transdutores podem ser conectados individualmente em circuitos de 6 e 4 fios. A 

unidade de medição permite conexão de até 16 transdutores. 

Unidade de Medição Digital empregada: 

Modelo:  DK 38 S6 D20; 

Nº de Série: 39650; 

Canais:  0, 1, 2 e 3 ; 

Painel de Distribuição: 

Modelo:  VT 16; 

Nº de Série: 38365. 
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4.6. Máquina de Padronização de Força de Referência 

 

As forças de referência foram geradas pela Máquina de Força do INMETRO, 

padrão de referência nacional, recentemente instalada e qualificada pelo Physikalisch-

Technische Bundesanstalt - PTB. Esse padrão é uma máquina de fabricação alemã, 

Gassmann Theiss Messtechnik – GTM (Fig. 12) composta por dois módulos: um até 

110 kN por aplicação direta de pesos-mortos e outro de amplificação mecânica, por 

alavanca, até 1,1 MN. 

 

Fig. 12: Desenho esquemático da Máquina de Padronização 

 

As incertezas expandidas relativas do padrão são 20 ppm (1 kN até 110 kN) e 

100 ppm (10 kN até 1100 kN), respectivamente para os módulos de peso morto e de 

amplificação mecânica. No módulo de ação direta por peso-morto, as forças podem 

ser geradas na faixa de 1 a 110 kN, em intervalos de 1 kN. Devido a um dispositivo de 

auto-sustentação, isso pode ser atingido empregando-se somente 9 pesos de aço 

austenítico inoxidável, incluindo a estrutura de carregamento. 
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4.7. Máquinas Hidráulicas Geradoras de Força 

 

Foram empregadas como elemento gerador de força, duas máquinas hidráulicas 

que são utilizadas como equipamentos para comparação em calibrações de 

instrumentos de medição de força. 

 

No INMETRO/LAFOR: 

 Gerador de Força: Máquina Universal de Ensaios; 

 Faixa Nominal: 1000 kN; 

 Escalas:  1000 kN; 

 Modelo:  ECC-100; 

 Fabricante:  Kratos Dinamômetros Ltda 

 

No ITUC/PUC-Rio LEM: 

 Gerador de Força: Máquina Universal de Ensaios; 

 Faixa Nominal: 1000 kN; 

 Escala:  100 kN, 200 kN e 1000 kN; 

 Nº de Série:  230/117; 

 Fabricante:  Alfred J. Amsler. 

 

Estas máquinas geradoras de força necessitam de constante supervisão por 

parte de seus usuários, com a realização de calibrações periódicas. As calibrações 

são realizadas empregando-se padrões de transferência do Laboratório Nacional ou 

de Laboratório Credenciado pelo INMETRO garantindo desta forma, a rastreabilidade 

das medidas. 

As normas de calibração e métodos de ensaios internacionais e nacionais 

determinam os requisitos e parâmetros básicos, para o conhecimento do 
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comportamento e aprovação dos equipamentos. Estabelecem a diferença (erro de 

indicação) entre o valor indicado pela máquina e o valor verdadeiro convencional 

representado pelo padrão de transferência utilizado para a realização da calibração, 

bem como os erros de reprodutibilidade e/ou repetitividade, que representam a 

diferença entre os valores máximo e mínimo indicados, dividida pela média dos 

valores indicados ou pelo valor verdadeiro convencional conforme seja o caso [14], 

[15], [16] e [17]. 
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5. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL METROLÓGICO 

 

Com o objetivo de realizar os ensaios metrológicos necessários à validação do 

protótipo do sistema proposto, elaborou-se procedimento no qual estão descritos 

todos os passos e informações necessárias à sua comprovação metrológica. 

 

5.1. Procedimento de Validação do Protótipo 

 

PIRÂMIDE DE TRANSDUTORES DE FORÇA – BUILD-UP System 

 

A. Objetivo 

Este procedimento estabelece a metodologia de validação de pirâmides de 

transdutores de força. 

 

B. Campo de Aplicação 

Este procedimento se aplica às pirâmides de transdutores de força projetadas, 

construídas e ensaiadas metrologicamente e empregadas para a calibração de 

transdutores de força e escalas de máquinas de ensaio dos materiais. 

 

C. Responsabilidade 

A responsabilidade pela revisão deste procedimento é de Jorge A. da P. Cruz. 

 

D. Desenvolvimento 

D.1. - Finalidade 

Realizar a validação de pirâmides de transdutores de força, com o objetivo de 

caracterizar e qualificar metrologicamente, determinando os desvios aos padrões de 

referência, os quais (em princípio) não deverão ser menores que a incerteza 
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declarada para cada padrão respectivamente, e desta maneira estimar o nível de 

concordância das medições realizadas durante a validação. O procedimento 

contempla a comparação dos resultados obtidos entre a pirâmide e o padrão de 

referência do INMETRO/LAFOR, utilizando-se como padrões de transferência 

transdutores de força, de tal forma que possam ser determinados os desvios entre as 

medições realizadas em relação a cada transdutor selecionado. 

D.2. - Padrões, Instrumentos e Equipamentos 

Na validação deverão ser utilizados os seguintes padrões, instrumentos e 

equipamentos: 

Padrões de referência: máquinas de padronização ou de calibração de força 

por pesos-mortos, máquinas de padronização ou de calibração com amplificação por 

alavancas multiplicadoras ou hidráulica, conjuntos de massas padrão e máquinas de 

padronização ou de calibração geradoras de força por comparação a um ou três 

transdutores de referência previamente calibrados; 

Padrões de transferência: instrumentos de medição de força tais como, 

transdutores de força, células de carga e anéis/arcos dinamométricos; 

Instrumentos indicadores: relógios comparadores, conjuntos disco 

micrométrico-lâmina vibratória, microscópios, voltímetros, unidades de medição digital 

(indicador amplificador compensador digital), termômetros, barômetros, higrômetros, 

cronômetros, etc.; 

Equipamentos: microcomputadores e periféricos, pontes rolantes, talhas, etc.; 

 

Observação: Os padrões utilizados para a validação deverão ter a 

rastreabilidade de suas medidas assegurada a padrões nacionais e deverão ter 

certificados nos quais utilize-se o Sistema Internacional de Unidades (S.I.). 
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D.3. - Condições Ambientais 

Para a realização da validação, todas as medições deverão ser realizadas a 

temperatura controlada de 22 C  1 C. O padrão de transferência deverá ambientar-

se no laboratório de calibração pelo menos por 24 horas, para homogeneizar sua 

temperatura com a do laboratório. No caso de máquinas por peso morto deverão ser 

consideradas as seguintes condições ambientais, mesmo que se realize a correção 

devido ao empuxo do ar e sua incerteza tenha sido considerada dentro do modelo 

analítico da força aplicada: 

 

Temperatura ambiente, Pressão atmosférica e Umidade relativa do ar, em cada série 

de leituras de medição. 

 

Também deverá ser informado o valor da aceleração local da gravidade e demais 

fatores de influência que tenham sido considerados. 

 

D.4. - Preparação 

D.4.1. – Condições de Medição 

Deve-se assegurar que antes de se estabelecer o procedimento de medição, 

devem ser definidas as condições sob as quais se pretende realizar a validação. 

Algumas destas condições estão definidas em normas internacionais, regionais, 

nacionais, recomendações de procedimentos de calibração e experiências de 

resultados em comparações realizadas por outros laboratórios de outros países. Os 

efeitos das influências (componentes) que podem ocorrer durante o momento das 

medições, conforme é sabido, contribuem para a incerteza combinada destas 

medições e devem ser minimizados. 
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D.4.2. – O Instrumento Indicador 

A incerteza de uma grandeza em um sistema de medição é composta pela soma 

das componentes associadas ao sistema e no caso da grandeza força, a incerteza na 

calibração de um instrumento de medição de força é composta pela incerteza do 

elemento sensor assim como do dispositivo indicador. 

Um dos aspectos importantes que se deve fazer notar em uma comparação, é 

que a resolução do instrumento de medição de força deve ser menor que a incerteza 

dos padrões em comparação, de tal forma que os desvios entre os padrões nacionais 

sejam menores ou iguais à incerteza declarada para os mesmos. 

No caso de máquinas de padronização por peso-morto, a incerteza na geração 

das forças geralmente se encontra em torno de  2  10
-5
 e das máquinas de 

calibração por peso-morto na faixa compreendida entre  5 10
-5
  a   1 10

-4
. Devido a 

isto se requer um dispositivo de elevada resolução, o que significa que esta deve ser 

menor ou igual a 10
-6
. 

Para os propósitos de uma validação, um amplificador de freqüência digital é 

mais conveniente que um amplificador de corrente direta (DC), já que os 

amplificadores DC devido ao ruído provocado por variações na tensão têm como 

resultado limitações na resolução. Por outro lado, os amplificadores de freqüência 

digital têm uma grande estabilidade em (0)zero e são independentes da influência da 

temperatura. Isto é de grande importância já que no caso dos amplificadores DC, é 

muito difícil obter a mesma leitura devido à instabilidade do zero causada pela 

influência da temperatura. 

  

D.4.3. – Interação do Transdutor de Força com a Máquina 

Quando uma força é aplicada a um transdutor de força espera-se 

preferencialmente que a resposta do transdutor em relação à força de referência seja 

uma linha com inclinação a 45 , multiplicada por uma constante k, de tal forma que 
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exista uma relação de um para um entre a força de referência aplicada e a leitura 

obtida. Contudo isto não é possível devido aos efeitos de interação mecânica entre o 

transdutor de força e a máquina que aplica a força. Estas componentes parasitas ou 

componentes não desejadas, tais como momentos fletores, cortantes e momentos de 

torção, são produzidos pelos seguintes fatores: 

a) O projeto do transdutor de força, no qual intervêm basicamente influências da 

colagem dos “strain gauges (SG)”,as propriedades elétricas dos SG e as tolerâncias 

do fabricante nas dimensões do transdutor, o que dá origem a diferentes estados de 

esforços; 

b) A interação do transdutor na máquina quando existem alinhamentos não 

axiais, originados pelo fato do centro do prato de compressão superior que aplica a 

força e o centro do eixo axial do transdutor estarem defasados um em relação ao 

outro; ou também devido a desalinhamentos angulares no prato inferior provocados 

por tolerâncias nos dispositivos de elevação do cabeçote. 

Os efeitos anteriores geralmente ocorrem combinados, com maior ou menor 

peso, e podem ser medidos como efeitos rotacionais se o transdutor for carregado em 

várias posições de montagem. 

 

D.4.4. – Intervalo de Tempo para a Leitura das Medições 

Quando uma força é aplicada em um instrumento de medição de força, ocorrem 

dentro do material deste instrumento interações mecânicas, elétricas, térmicas, etc., 

que fazem que o valor de indicação tenha uma fluência (arraste ou “creep”), devido ao 

fato do material buscar uma nova condição de equilíbrio. Este processo, no caso dos 

transdutores de força e células de carga, se acentua por dissipação do aquecimento 

local devido ao fornecimento da corrente elétrica do arranjo da ponte de medição. A 

resposta da transdutor de força a uma força aplicada é a diferença entre o sinal do 

indicador, quando este é carregado, menos o sinal do indicador, quando não há força 

aplicada. O sinal do transdutor sem força aplicada é entendido como o sinal de zero, o 
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qual é em grande parte dependente do efeito de fluência ou “creep” em um intervalo 

curto de tempo. Por intervalo curto de tempo entende-se o período entre 2 a 15 min 

aproximadamente; depois deste tempo a fluência cessa significativamente de tal 

forma que ao aplicar uma nova força depois deste tempo a incerteza devido a fluência 

é mínima. O processo descrito significa que se deve tomar leituras tão somente 

quando o transdutor de força tenha ficado em repouso depois de mais ou menos 15 

min, o que para efeito de uma validação é um intervalo de tempo demasiadamente 

elevado. Assim sendo, um intervalo de tempo de 3 min se considera aceitável para o 

tempo entre uma série de leituras e a subsequente depois que o instrumento tenha 

sido descarregado. 

 

D.5. – Método de Medição 

D.5.1. – Procedimento de Medição 

A seguir descreve-se o procedimento de medição levando-se em consideração 

as influências descritas anteriormente. 

a) Para avaliar e minimizar as componentes não desejadas, em princípio é 

necessário estabelecer como e quanto afetam a medição realizada com o instrumento 

de medição de força, tais componentes. Por esta razão, o instrumento de medição de 

força deve ser posicionado em cinco diferentes posições relativas ao eixo da máquina 

utilizada para gerar as forças em medição, a saber: (S1,S2) 0 ; (S3,S4) 90 ; (S5,S5') 

180 ; (S6,S6') 270  e (S1) 360º; 

b) Antes de iniciar as séries de medições e na posição (S1,S2) 0 , é necessário 

pré carregar o instrumento de medição de força 3 vezes até o limite de 100 % da faixa 

nominal durante um intervalo de tempo de 90 segundos, e entre cada pré-carga se 

deverá esperar um lapso de tempo de 3 minutos antes de iniciar a seguinte pré-carga; 

c) Depois de 3 minutos  da  última  pré-carga e na  mesma  posição de 

montagem (S1,S2) 0 , deverão ser  realizadas  2 séries de  medidas, que  poderão  
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ser  ascendentes, ou  ascendentes/descendentes, conforme o tipo e possibilidade da 

máquina de padronização de força empregada, observando-se 1 minuto de 

estabilização em cada nível de força aplicado, bem como 1 minuto sem força aplicada 

até o reinicio da aplicação de força do nível seguinte; 

d) Depois destas duas séries, o transdutor de força deve ser mudado para a 

posição (S3,S4) 90  e se aplica somente uma pré-carga até o limite de 100% da faixa 

nominal; 3 minutos após o descarregamento do transdutor devem ser iniciadas as 2 

séries de medidas, também conforme o tipo; 

e) Para as posições (S5,S5') 180  e (S6,S6') 270  deverá ser seguido o mesmo 

critério e para a última posição, 360 , realiza-se somente uma série de medidas. 

 

Com o objetivo de se ter uma visão mais prática, nas figuras: 13; 14 e 15 

apresenta-se os diagramas que representam, os procedimentos de medição que 

foram adotados, conforme o tipo de máquina, isto é, crescente ou 

crescente/decrescente. 

 

D.5.2. – Obtenção das Leituras e Incremento de Força 

As forças aplicadas pelos padrões de referência, de acordo com o alcance de 

medição e de acordo com as restrições das forças, se determinarão com os seguintes 

critérios: 

a) Os pontos de leitura devem ser de 10% em 10% a partir de 40% ou 50% da 

faixa nominal do padrão de transferência, até 100% desta faixa. Para cada ponto de 

medição deve-se esperar um intervalo de 1 min (entre cada ponto de tomada de 

leituras), para se realizar a leitura; 

b) As forças devem ser aplicadas de tal forma que a aplicação da força em 

forma crescente ou crescente/decrescente seja realizada estritamente incrementando-

se o valor de força até chegar ao ponto de medição (no caso do uso de máquinas 

universais utilizadas como gerador de força); 
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c) Selecionar o mesmo número de forças a serem aplicadas em cada série de  

medição; 

d) As leituras devem ser realizadas na unidade do instrumento indicador. 

 

D.6. - Registros 

Os registros das leituras serão realizados através da unidade D20 do indicador 

digital e posteriormente inseridas em planilhas próprias e deverão ser emitidos 

relatórios de validação contendo todas as leituras realizadas e o tratamento dos dados 

pertinente, estabelecido pela norma de calibração quando aplicável, de forma a 

permitir a realização da análise dos resultados. 

 

D.7. - Análise dos Resultados 

A análise dos resultados será realizada pelo técnico responsável que for 

designado como sendo o coordenador da validação. 

Os resultados que se obterão são: 

Tabela contendo as leituras iniciais e finais obtidas no laboratório de referência, 

o valor médio, a amplitude, os desvios em relação a média, a desvio padrão, a 

variância, a análise de variância (ANOVA); o erro normalizado em relação a incerteza, 

o percentual de diferença que mostra os desvios da média das leituras obtidas em 

relação a média das leituras do laboratório de referência; os gráficos individuais e a 

incerteza associada para a validação. 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

D.8. - Incertezas 

Para obtenção dos resultados de incerteza deverão ser utilizadas as 

recomendações estabelecidas nos seguintes documentos: EA-10/04 (EAL-G22) - 

Uncertainty of Calibration Results in Force Measurements, EA-4/02 (EAL-R2) - 

Expressão da Incerteza de Medição na Calibração, e no ISO GUM - Guide to the 

Expression of Uncertainty in Measurement, 

 

D.9 - Apresentação dos Resultados 

Os resultados da validação deverão ser apresentados mediante a emissão por 

parte do técnico/coordenador de relatório contendo todos os resultados obtidos 

conforme item D.7, sub-itens 1 e 2 deste procedimento, bem como fotografias e/ou 

desenhos do sistema de padronização projetado. 
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Fig. 13: - DIAGRAMA REPRESENTATIVO DO PROCEDIMENTO DE VALIDAÇÃO 
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Fig. 14: - DIAGRAMA REPRESENTATIVO DA METODOLOGIA DE CALIBRAÇÃO, 
BASEADA NA NORMA NBR 6674/99 (EN 10002-3/94) 
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Fig. 15: - DIAGRAMA REPRESENTATIVO DA METODOLOGIA DE CALIBRAÇÃO, 
BASEADA NA NORMA ASTM E 74/99 
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5.2. Calibração Individual até 200 kN 

 

A realização dos ensaios metrológicos para caracterização do protótipo consistiu 

de diversas calibrações, seguindo a metodologia estabelecida em normas nacionais e 

estrangeiras visando conhecer exatamente o comportamento dos transdutores, suas 

curvas de ajuste, os erros e incertezas associadas e sua classificação conforme cada 

uma dessas normas. 

Inicialmente realizou-se a calibração individual dos quatro transdutores Philips 

GmbH de nº
s
: 1259, 1262, 1266 e 1267, (Fig. 08) pelas normas NBR 6674:1999, 

similar à norma EN 10002-3:1994 (européia) e pela norma ASTM E 74/99 (americana) 

utilizando-se para estas calibrações Máquina de Padronização de Força, com 

capacidade de 1 MN e incerteza relativa associada de 1 x 10
-4
 .  

Na figura 16, abaixo pode-se observar uma vista geral deste padrão, tendo em 

primeiro plano a parte da máquina onde são geradas forças totalmente por pesos-

mortos até a capacidade de 100 kN, com incerteza relativa associada de 2 x 10
-5
. 

 
 

 

 
 

Fig. 16 - INMETRO/Brasil - Máquina Padrão de Força 1 MN 
 

Durante a calibração dos transdutores, tomou-se o cuidado de mantê-los 

conectados à placa distribuidora VT-16, com o objetivo de evitar-se diferenças de 

impedância entre cada um dos transdutores quando acoplados em paralelo na 

pirâmide conforme CARBONELL [35]. 
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Após a realização dos ensaios metrológicos, foram escolhidos os três 

transdutores que melhor desempenho tiveram, de acordo com as duas metodologias 

previstas nas normas de calibração empregadas. 

 

5.2.1. Tratamento dos Dados 

 

Foram desenvolvidas planilhas específicas para o tratamento dos dados de 

calibração empregando-se o software, EXCEL que atende adequadamente as 

finalidades de cálculo, uma vez que dispõe das principais ferramentas estatísticas 

necessárias ao tratamento dos dados. 

Como exemplo seguem abaixo, tabelas com os dados mais relevantes 

(incerteza e classificação) obtidos durante as calibrações individuais, seguindo a 

metodologia da norma NBR 6674:1999. Os resultados das calibrações individuais 

seguindo a metodologia da norma ASTM E 74/99 estão disponíveis no ANEXO D 

desta dissertação. 

 

Tabela 7: Calibração Individual Transdutor 1259 

 
 
 
 

Transdutor de Força nº: 1259 Philips GmbH
Calibração 

de: NBR 6674

Faixa Nominal: 200 kN 05/01/1999 EN 10002-3

Compressão

Média

Aritmética

S1; S2

Média 

Aritmética

S1; S3, S4

Valores  

Calculados

Interpolação

Grau 3

Incerteza        

Uc

Classe

Geral

kN mV/V mV/V mV/V %

0 0,00000 0,00000 0,00000  --- ---

20 -0,10207 -0,10204 -0,10206 0,16 G 2

40 -0,20414 -0,20411 -0,20410 0,12 G 1

60 -0,30614 -0,30613 -0,30612 0,10 G 1

80 -0,40813 -0,40812 -0,40812 0,084 G 1

100 -0,51010 -0,51010 -0,51010 0,072 G 0,5

120 -0,61206 -0,61207 -0,61207 0,062 G 0,5

140 -0,71401 -0,71403 -0,71402 0,054 G 0,5

160 -0,81594 -0,81596 -0,81596 0,049 G 0,5

180 -0,91787 -0,91790 -0,91789 0,046 G 0,5

200 -1,01978 -1,01981 -1,01981 0,043 G 0,5
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Tabela 8: Calibração Individual Transdutor 1262 
 

 

Tabela 9: Calibração Individual Transdutor 1266 

Transdutor de Força nº: 1262 Philips GmbH
Calibração 

de:
NBR 6674

Faixa Nominal: 200 kN 04/01/1999 EN 10002-3

Compressão

Média

Aritmética

S1;S2

Média 

Aritmética

S1;S3,S4

Valores  

Caculados

Interpolação

Grau 3

Incerteza        

Uc

Classe

Geral

kN mV/V mV/V mV/V %

0 0,00000 0,00000 0,00000  --- ---

20 -0,10168 -0,10182 -0,10194 0,30 ---

40 -0,20371 -0,20390 -0,20391 0,20 G 2

60 -0,30574 -0,30594 -0,30591 0,14 G 1

80 -0,40776 -0,40797 -0,40793 0,11 G 1

100 -0,50976 -0,50999 -0,50996 0,091 G 1

120 -0,61176 -0,61199 -0,61199 0,077 G 1

140 -0,71374 -0,71399 -0,71401 0,069 G 1

160 -0,81572 -0,81597 -0,81600 0,062 G 1

180 -0,91769 -0,91795 -0,91796 0,056 G 1

200 -1,01964 -1,01990 -1,01988 0,052 G 1

Transdutor de Força nº: 1266 Philips GmbH
Calibração 

de:
NBR 6674

Faixa Nominal: 200 kN 04/01/1999 EN 10002-3

Compressão

Média

Aritmética

S1;S2

Média 

Aritmética

S1;S3,S4

Valores  

Caculados

Interpolação

Grau 3

Incerteza        

Uc

Classe

Geral

kN mV/V mV/V mV/V %

0 0,00000 0,00000 0,00000  --- ---

20 -0,10205 -0,10215 -0,10219 1,2 ---

40 -0,20423 -0,20437 -0,20441 0,59 ---

60 -0,30649 -0,30663 -0,30664 0,41 ---

80 -0,40875 -0,40889 -0,40886 0,31 ---

100 -0,51095 -0,51112 -0,51107 0,065 G 1

120 -0,61309 -0,61324 -0,61323 0,055 G 1

140 -0,71515 -0,71531 -0,71532 0,048 G 1

160 -0,81714 -0,81730 -0,81734 0,044 G 1

180 -0,91906 -0,91923 -0,91925 0,042 G 1

200 -1,02090 -1,02108 -1,02105 0,038 G 1
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Tabela 10: Calibração Individual Transdutor 1267 
 

 

Analisando-se os resultados apresentados nas tabelas acima verificamos que os 

transdutores com melhor desempenho são os de nº
s
 1259, 1262 e 1267, em função 

dos valores de incerteza combinada ponto a ponto, de cada um dos transdutores, bem 

como a classificação a que cada um atingiu. 

Em função destes resultados e também daqueles obtidos a partir das 

calibrações realizadas conforme ASTM E 74/99, o transdutor de nº 1266 foi 

descartado para efeito de utilização como um dos instrumentos de medição a serem 

incorporados ao protótipo. 

 

5.3. Comparação com Transdutores de Diferentes Faixas Nominais 

 

Uma vez calibrados os transdutores e conhecidas suas respectivas curvas de 

ajuste procedeu-se à realização dos ensaios metrológicos do protótipo da pirâmide, 

com os três transdutores de melhor desempenho acoplados em paralelo conforme 

demonstrado na Fig. 17. 

Transdutor de Força nº: 1267 Philips GmbH
Calibração 

de:
NBR 6674

Faixa Nominal: 200 kN 05/01/1999 EN 10002-3

Compressão

Média

Aritmética

S1;S2

Média 

Aritmética

S1;S3,S4

Valores  

Caculados

Interpolação

Grau 3

Incerteza        

Uc

Classe

Geral

kN mV/V mV/V mV/V %

0 0,00000 0,00000 0,00000  --- G 1

20 -0,10183 -0,10183 -0,10192 0,13 G 1

40 -0,20391 -0,20388 -0,20391 0,091 G 1

60 -0,30602 -0,30600 -0,30598 0,073 G 0,5

80 -0,40813 -0,40813 -0,40809 0,059 G 0,5

100 -0,51025 -0,51026 -0,51023 0,050 G 0,5

120 -0,61238 -0,61239 -0,61238 0,044 G 0,5

140 -0,71450 -0,71452 -0,71454 0,040 G 0,5

160 -0,81662 -0,81665 -0,81668 0,035 G 0,5

180 -0,91873 -0,91876 -0,91878 0,033 G 0,5

200 -1,02082 -1,02086 -1,02083 0,031 G 0,5
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Para realização destes ensaios foram escolhidos transdutores de força de 

transferência, nas faixas nominais de 100 kN, 200 kN, 500 kN e 1000 kN, todos 

calibrados no LAFOR/INMETRO utilizando-se a Máquina de Padronização já citada 

anteriormente. 

 

 

 
Fig. 17 - Protótipo da Pirâmide de 600 kN 

 
Os ensaios iniciais foram realizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos - 

LEM, do ITUC/PUC-Rio, laboratório credenciado pelo INMETRO, utilizando-se como 

gerador de força Máquina de Ensaios dos Materiais Hidráulica com capacidade 

nominal de 1000 kN. 

Foram realizados diversos ensaios metrológicos seguindo o procedimento 

detalhado no item 5.1, e desenvolvido especificamente com o propósito de 

caracterização do protótipo da pirâmide. Nesta fase foram empregados os 

transdutores de transferência, HBM C4 E 66453 100 kN; HBM C4 E 57761 200 kN e 

HBM C4 E 70672 1000 kN, todos previamente calibrados. 
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Fig. 18 - Comparação com Transdutor de 100 kN 
 

Na Fig. 18 pode-se observar a montagem realizada para os ensaios de 

validação empregando-se como padrão de referência, transdutor de força na faixa 

nominal de 100 kN. 

 

5.3.1. Tratamento dos Dados 

 

Apresenta-se a seguir tabelas e gráficos demonstrando os valores mais 

relevantes obtidos durante os ensaios de validação, seguindo a metodologia prevista 

no procedimento e o documento ISO GUIDE 43:1997 [55]. 

 

Validação até 100 kN: 
 

Tabela 11: 
Comparação das Amplitudes 

  
Gráfico 01: Comparação das Amplitudes 

 

Faixa de Medição 

Especificada

Amplitude                                                         

Aref                            

Amplitude                                  

Apir

kN mV/V mV/V

10 ------ ------

20 ------ ------

30 ------ ------

40 6,4E-03 6,1E-03

50 9,5E-03 8,2E-03

60 1,1E-02 1,1E-02

70 1,3E-02 1,3E-02

80 1,7E-02 1,5E-02

90 2,0E-02 1,8E-02

100 2,1E-02 2,1E-02
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Tabela 12: 
Comparação dos Desvios 

  
Gráfico 02: Comparação dos Desvios 

 

 

 

 

Tabela 13: 
Comparação das Variâncias 

  
Gráfico 03: Comparação das Variâncias 
 

 

 

 

 

Faixa de Medição 

Especificada
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Desvio Padrão                    
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kN mV/V mV/V

10 ------ ------

20 ------ ------

30 ------ ------

40 2,8E-03 2,8E-03

50 3,8E-03 3,7E-03

60 4,8E-03 4,7E-03

70 5,6E-03 5,7E-03

80 6,9E-03 6,9E-03

90 8,8E-03 8,5E-03

100 9,9E-03 9,8E-03
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50 1,5E-05 1,4E-05

60 2,3E-05 2,2E-05

70 3,2E-05 3,3E-05

80 4,8E-05 4,7E-05

90 7,7E-05 7,1E-05

100 9,8E-05 9,5E-05
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Tabela 14: 
Comparação das Incertezas 

  
Gráfico 04: Comparação das Incertezas 
 

 

 

Tabela 15: 
Desvio Relativo 

  
Gráfico 05: Desvio Relativo 
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Validação até 600 kN: 

 

 

Tabela 16: 
Desvio Padrão 

  
Gráfico 06: Desvio Padrão 

 

 

 

 

Tabela 17: 
Incerteza Expandida 

  
Gráfico 07: Incerteza Expandida 

 

 

 

 

Faixa de Medição 

Especificada

Desvio Padrão                    
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Desvio Padrão                    

Spir

kN mV/V mV/V

100 ------ ------

200 ------ ------

300 ------ ------

400 4,3E-03 4,3E-03
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900 ------ ------

1000 ------ ------

Desvio Padrão

4,0E-03

4,3E-03

4,6E-03

4,9E-03

5,2E-03

5,5E-03

5,8E-03

350 400 450 500 550 600 650

Força em kN

S
 e

m
 m

V
/V

Sref Spir

Faixa de Medição 

Especificada

Incerteza 

Expandida    Uref

Incerteza 

Expandida              

Upir

kN kN kN

100 ------ ------

200 ------ ------

300 ------ ------

400 0,25 0,59

500 0,32 0,74

600 0,38 0,89

700 ------ ------

800 ------ ------

900 ------ ------

1000 ------ ------

Incerteza Expandida

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

350 400 450 500 550 600 650

Força em kN

U
 e

m
 k

N

Uref Upir



58 

 

 

 

 

Tabela 18: 
Percentual de Diferença 

  
Gráfico 08: Percentual de Diferença 

 

 

 

 

Tabela 19: 
Análise de Variâncias 

  
Gráfico 09: Análise de Variâncias 
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Percentual                

de                  
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100 ------

200 ------

300 ------
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Tabela 20: 
Desvio Relativo 

  
Gráfico 10: Desvio Relativo 

 

 

 

5.4. Calibração do Conjunto até 600 kN 

 

Após a realização dos ensaios de validação, em comparação aos transdutores 

de transferência procedeu-se à calibração de todo o conjunto, isto é, os três 

transdutores de 200 kN acoplados em paralelo, tendo em série o transdutor de 

transferência de 1000 kN.  

Todo este conjunto foi montado e solicitado simultaneamente até a capacidade 

nominal de 600 kN, seguindo os critérios propostos nas normas, brasileira [12] e 

americana [13], que estabelecem metodologia de ensaio, tratamento dos dados e 

classificação diferentes. 

O objetivo da realização das calibrações segue a mesma linha de trabalho 

proposta em recentes projetos de implantação de pirâmides, desenvolvidos na 

Alemanha [34], Espanha [35] e Romênia [36]. 
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A Fig. 19, apresenta detalhe durante a calibração do conjunto, em série com o 

transdutor HBM E 70672 1000 kN. 

 

 

Fig. 19 - Calibração até 600 kN na Máquina de 
Padronização de Força do INMETRO/LAFOR 

 

5.4.1. Tratamento dos Dados 

Apresenta-se a seguir tabelas e gráficos demonstrando os valores mais 

relevantes obtidos durante as calibrações, com a determinação da incerteza 

expandida. 

 
Tabela 21: 

Amplitude até 600 kN 
  

Gráfico 11: Amplitude até 600 kN 
 

Faixa de 

Medição 

Especificada

Amplitude                                                         

Aref                            

Amplitude                                  
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kN mV/V mV/V
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Tabela 22: 
Variâncias até 600 kN 

  
Gráfico 12: Variâncias até 600 kN 

 

 

 

 

Tabela 23: 
Incerteza Expandida 

  
Gráfico 13: Incerteza Expandida em kN 
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60 7.3E-10 3.5E-11

120 8.3E-10 4.5E-11

180 6.9E-10 5.1E-11

240 1.1E-09 4.1E-11

300 1.1E-09 2.6E-11

360 7.3E-10 4.6E-11

420 1.2E-09 7.2E-11
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Tabela 24: 
Incerteza Expandida 

  
Gráfico 14: Incerteza Expandida em % 

 

 

 

Tabela 25: 
ANOVA 

  
Gráfico 15: ANOVA 
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Tabela 26: 
Erro Normalizado 

  
Gráfico 16: Erro Normalizado 

 

 

 

 

Tabela 27: 
Desvio Relativo 

  
Gráfico 17: Desvio Relativo 
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5.5. Calibração de Escala de Máquina de Ensaios até 600 kN 

 

Como continuidade dos ensaios metrológicos de qualificação do protótipo, a 

próxima etapa foi a realização da calibração da escala de 600 kN, da Máquina 

Hidráulica Geradora de Força instalada no INMETRO/LAFOR. A referida máquina foi 

projetada com a finalidade de realizar ensaios dos materiais, mas passou por uma 

série de modificações tornando-se gerador de força e utilizada para calibrações por 

comparação. 

Adotou-se metodologia baseada na norma americana, ASTM E 4/99 [17] para 

realização dos ensaios e no documento ISO GUIDE 43-1:1997 [55] para avaliação dos 

resultados. 

Os valores de deformação obtidos em cada um dos transdutores foram 

somados em planilha específica do protótipo e empregada a equação representativa 

do seu comportamento, calculada através do emprego do método dos mínimos 

quadrados, para transformar os valores de deformação do protótipo em valores de 

força. 

Equação para cálculo das forças a partir de um dado valor de deformação: 

Equação característica do protótipo: 

Fa3 = z13 * S + z23 * S² + z33 * S³ 

onde: 

Fa3 = valor de força a ser calculado 

z13 = coeficiente de grau 1 

z23 = coeficiente de grau 2 

z33 = coeficiente de grau 3 

S = valor de deformação a ser informada para o cálculo dos valores de força 

 

z13 = -1,9629123368E+02 

z23 = -1,7578852267E-01 

z33 = -3,4260874036E-02 
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A partir dos valores de força calculados procedeu-se ao cálculo dos erros de 

indicação, reprodutibilidade, desvio padrão, variância, incerteza expandida da escala, 

e demais parâmetros representativos do comportamento da escala da máquina. 

As Figs. 20 e 21 apresentam detalhes da calibração realizada empregando-se o 

protótipo como instrumento de referência. 

 

 

 

 

 

Figs. 20 e 21 - Calibração da escala de 600 kN na Máquina 
Hidráulica Geradora de Força do INMETRO/LAFOR 
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5.5.1. Tratamento dos Dados 

 

Apresenta-se a seguir os principais dados representativos do comportamento da 

escala do Gerador de Força Hidráulico do INMETRO/LAFOR. 

 

Tabela 28: 
Erro de Indicação 

  
Gráfico 18: Erro de Indicação 

 

 

Tabela 29: 
Erro de Reprodutibilidade 

  
Gráfico 17: Erro de Reprodutibilidade 
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Tabela 30: 

Erro de Repetitividade 

  

Gráfico 18: Erro de Repetitividade 

 

 

 

Tabela 31: 

Desvio Padrão 

  

Gráfico 19: Desvio Padrão 
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Tabela 32: 
Incerteza Expandida em 

kN 

  
Gráfico 20: Incerteza Expandida em kN 

 

 

 

Tabela 33: 
Incerteza Expandida em % 

  
Gráfico 21: Incerteza Expandida em % 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Após a realização dos diversos ensaios metrológicos necessários à 

caracterização do protótipo pode-se afirmar que os resultados estão enquadrados, 

dentro dos limites considerados satisfatórios pelas metodologias de avaliação da 

performance de transdutores de força. Estes parâmetros estão estabelecidos nas 

normas e documentos específicos para determinação de erros e incerteza associada a 

padrões e instrumentos de medição de força [12], [13] e [48].  

Através da análise dos resultados encontrados a partir da calibração conforme 

NBR 6674:1999, vide Tabelas 10, 11, 12 e 13, verificamos que os transdutores da 

pirâmide, quando analisados individualmente, enquadram-se nas classes  0,5; 1 ou 2, 

porém quando acoplados e solicitados em conjunto, obtiveram classe 00, que é a 

classe mais apurada da referida norma. 

As incertezas associadas ponto a ponto também tiveram um decréscimo 

significativo, quando analisado o conjunto, vide tabela 37 abaixo onde estão 

detalhados esses resultados. 

 
Tabela 34: Calibração do Protótipo da Pirâmide 

 

Transdutor de Força nº: 1267+1259+1262 Philips GmbH Calibração de: NBR 6674

Faixa Nominal: 600 kN 04 e 05/05/2000 EN 10002-3

Compressão

Média                               

Aritmética                                     

S1;S2

Média                                

Aritmética                                  

S1;S3;S4

Valores 

Calculados 

Interpolação 

Grau 3

Incerteza
Classe                    

Geral

kN mV/V mV/V mV/V %

0 0,00000 0,00000 0,00000  ---  ---

20 -0,30553 -0,30552 -0,30575 0,047 G 00

40 -0,61158 -0,61156 -0,61163 0,036 G 00

60 -0,91771 -0,91769 -0,91762 0,030 G 00

80 -1,22380 -1,22379 -1,22369 0,022 G 00

100 -1,52989 -1,52989 -1,52981 0,017 G 00

120 -1,83597 -1,83596 -1,83595 0,013 G 00

140 -2,14203 -2,14202 -2,14207 0,012 G 00

160 -2,44808 -2,44808 -2,44815 0,011 G 00

180 -2,75413 -2,75413 -2,75416 0,010 G 00

200 -3,06012 -3,06013 -3,06007 0,010 G 00
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Em anexo estão apresentadas as planilhas com o cálculo detalhado da incerteza 

expandida ponto a ponto, em conformidade ao documento EA-10/04 (EAL G-22) [48]. 

A incerteza expandida apresentada é a incerteza padronizada da medição multiplicada 

pelos fatores de abrangência, que para uma distribuição normal correspondem a uma 

probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. 
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7. CONCLUSÕES 

 

7.1. Resumo 

 

Aproveitando os recursos disponíveis no laboratório, um sistema experimental 

foi desenvolvido e serviu para realizar todos os ensaios metrológicos e comparações. 

A Figura 22 é uma foto do sistema completo, onde à direita pode-se ver a 

Unidade de Medição Digital, DK 38 S6 D20, que foi empregada para fazer a aquisição 

de dados, ao centro pode-se ver a Placa de Distribuição, VT-16, onde os quatro 

transdutores foram conectados simultaneamente e à esquerda o Protótipo da 

Pirâmide totalmente montado, com a configuração específica para calibração de 

escalas de máquinas de ensaios. 

 

 

Fig. 22 - Configuração completa do Protótipo da Pirâmide 

 

Neste último capítulo apresenta-se as considerações finais sobre os resultados 

obtidos neste trabalho: 
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7.2. Conclusões 

 

Pela primeira vez no Brasil foi desenvolvido o Protótipo de um Sistema de 

Padronização de Força conhecido internacionalmente, desde os anos sessenta, com 

larga aceitação conforme pode ser depreendido ao longo desta dissertação. 

Os resultados obtidos são significativos do ponto de vista da transferência de 

tecnologia e avanço tecnológico para o país. 

Asseguram a possibilidade de virmos a investir na implantação de sistema de 

padronização de força, para altas capacidades pois está comprovada sua eficácia e 

demonstrado que temos condições para buscar este desenvolvimento. 

Permitem a reprodução da grandeza força e os resultados são totalmente 

rastreáveis aos padrões nacionais. 

Demonstra-se também que temos capacitação para desenvolvermos um 

sistema até 3 MN, a partir da possibilidade de calibrarmos três transdutores de 1 MN 

em nossa Máquina de Padronização  

O efeito de forças de perturbação, tais como forças transversais e momentos 

podem ter contribuído para algumas discrepâncias. 

As máquinas de ensaios empregadas durante as medições para validação, não 

são adequadas como gerador de força para sistemas como este protótipo em estudo. 

As duas séries de leituras em descarregamento, conforme previsto no procedimento 

de validação [cap. 7], bem como na norma americana [13] foram realizadas sem a 

possibilidade de se estabilizar os diversos níveis de força. 

O incorreto posicionamento de um transdutor de força no prato da base de uma 

pirâmide, pode ser uma fonte de erro sistemático na avaliação do comportamento 

deste sistema de padronização. 

 O Sistema de Padronização de Força, Pirâmide de Transdutores é um eficiente 

método para calibração de instrumentos de medição de força e escalas de máquinas 

de ensaios dos materiais, acima de 1 MN. 
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7.3. Recomendações 

 

É fundamental que na evolução deste sistema de padronização seja 

implementada a aquisição de dados em tempo real, através do desenvolvimento de 

software específico e utilizando-se as portas seriais IEEE 488 (IEC 625), ou RS-232C 

(V.24), disponíveis nas unidades DK 38 S6 D20. 

Para o desenvolvimento de Pirâmides com capacidade superior a 1 MN 

recomenda-se a pesquisa e construção de transdutores, especialmente projetados 

para medições de alta exatidão conforme [30], [31], [32] e [34]. 

Desenvolver projeto de Gerador de Força, na faixa nominal de 10 MN com 

características mecânicas de alta estabilidade e exatidão nos diversos níveis de força 

a serem aplicados. 

Realizar novos ensaios metrológicos visando ampliar a faixa nominal do 

protótipo até 1 MN, uma vez que os transdutores de 200 kN admitem utilização 200 % 

acima de sua capacidade nominal, sem prejuízo de suas características técnicas. 
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ANEXO A: GLOSSÁRIO DE TERMOS MAIS USUAIS EM METROLOGIA DE FORÇA 

 

Metrologia é a Ciência da Medição abrangendo todos os aspectos teóricos e 

práticos relativos às medições, qualquer que seja a incerteza, em quaisquer campos 

da ciência ou tecnologia [1]. Ocupa-se da escolha e do emprego das unidades, das 

técnicas e instrumentos de medição e da exatidão obtida. 

Pesos e medidas são vocábulos usualmente utilizados para expressar 

grandezas tais como massa, comprimento, tempo, volume, intensidade luminosa, etc 

e são definidos em termos de padrões e unidades das grandezas físicas. Dá-se o 

nome de sistema de unidades ao conjunto das unidades de base e unidades 

derivadas, definidas de acordo com regras específicas, para um dado sistema de 

grandezas[1]. Medir uma grandeza é compará-la com outra, de mesma espécie sendo 

que em alguns casos as unidades podem ser representadas materialmente por 

padrões. 

Amplitude da faixa nominal – diferença, em módulo, entre dois limites de uma 

faixa nominal[1]e[7]; 

Calibração - conjunto de operações que estabelece, sob condições 

especificadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição 

(ou sistema de medição ou valores representados por uma medida materializada ou 

um material de referência) e os valores correspondentes das grandezas estabelecidos 

por padrões[1]. Comparação do sinal de saída de um transdutor de força com o 

padrão de referência de força[8]; 

Cadeia de medição - seqüência de elementos de um instrumento ou sistema de 

medição, que constitui o trajeto do sinal de medição desde o estímulo até a 

resposta[1]; 

Carga – o peso ou a força aplicada a uma célula de carga (transdutor de 

força)[8]; 
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Célula de carga – um instrumento que produz um sinal de saída proporcional ao 

peso ou força aplicada. Transdutor de força que, após ter sido considerado os efeitos 

da aceleração da gravidade e do empuxo do ar no local de utilização, mede uma 

massa, convertendo a grandeza medida (massa) em outra grandeza medida (sinal de 

saída)[7]; 

Circuito ponte - uma rede composta de quatro fios conectados de forma que o 

sinal de entrada pode ser aplicado através de dois fios em paralelo e o sinal de saída 

medido entre dois pontos, um em cada lado dos fios em paralelo. A Ponte de 

Wheatstone é um circuito que, além de comparar resistores, se presta para medir 

variações relativas de resistência elétrica[8]e[9]; 

Classe de exatidão – classe de instrumentos de medição que satisfazem a 

certas exigências metrológicas destinadas a conservar os erros dentro de limites 

especificados. Uma classe de exatidão é usualmente indicada por um número ou 

símbolo adotado por convenção e denominado índice de classe[1]e[7]; 

Curva de ajuste - no tratamento dos dados de calibração, um ajuste polinomial 

dos dados observados, até do quinto grau (ASTM E 74/95), ou do terceiro e segundo 

graus (EN 10002-3/94 e NBR 6674/1999), empregando-se o método dos mínimos 

quadrados, é realizado para calcular dentro do limite de incerteza, valores de 

deformação para força aplicada ao longo da faixa de carregamento do instrumento de 

medição de força elástico (transdutor de força)[13]; 

Curva de calibração – um registro da comparação entre o sinal de saída de um 

transdutor de força, com as forças produzidas pelo padrão de referência de força[8]; 

Deformação – a diferença entre a leitura de um transdutor de força sob uma 

força aplicada e a leitura sem força aplicada[13]; 

Dispositivo elástico de medição de força – um dispositivo ou sistema 

consistindo de um membro elástico combinado com um dispositivo para indicar o valor 

da deformação do membro elástico, sob uma força aplicada[13]; 



86 

 

Equação de calibração - uma relação matemática entre a deformação e força 

aplicada, a partir dos dados de calibração para uso com o instrumento em serviço, às 

vezes chamada de curva de calibração[13]; 

Erro de indicação de um instrumento de medição – indicação de um 

instrumento de medição menos um valor verdadeiro da grandeza de entrada 

correspondente[1]e[7]; 

Erro máximo admissível – valor extremo de um erro admissível por 

especificações, regulamentos, etc., para um dado instrumento de medição[1]e[7]; 

Erro de medição – resultado de uma medição menos o valor verdadeiro do 

mensurando[1]; 

Erro de repetitividade – diferença entre as leituras do sinal de saída de um 

transdutor de força, realizadas em ensaios consecutivos, sob o mesmo carregamento 

e as mesmas condições ambientais de medição[7]; 

Exatidão de um instrumento de medição – aptidão de um instrumento de 

medição para dar respostas próximas a um valor verdadeiro[1]; 

Exatidão de medição – grau de concordância entre o resultado de uma 

medição e um valor verdadeiro do mensurando[1]. Rigor na medição de grandezas e 

na determinação de características físicas. A exatidão é expressa em termos de erro 

como uma porcentagem do valor especificado, como uma porcentagem de uma faixa, 

ou uma parte[8]; 

Faixa de carregamento – uma faixa de forças dentro da qual a incerteza é 

menor que os limites especificados de erro para a utilização do instrumento[13]; 

Faixa de medição – conjunto de valores de um mensurando para o qual admite-

se que o erro de um instrumento de medição mantém-se dentro dos limites 

especificados[1]; 

Faixa nominal – faixa de indicação que se pode obter em uma posição 

específica dos controles de um instrumento de medição[1]; 
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Família de transdutores de força – para fins de avaliação de tipo/aprovação de 

modelo, uma família de transdutores de força consiste em transdutores que sejam: 

- do mesmo material ou combinação de materiais; 

- do mesmo projeto de técnica de medição; 

- do mesmo método de construção; 

- do mesmo conjunto de especificações, que não as metrológicas e 

- um ou mais grupos de transdutores de força[7]; 

Faixa de medição do transdutor de força – faixa de valores da grandeza 

medida para os quais o resultado da medição não deve ser afetado por um erro 

superior ao erro máximo admissível[7]; 

Fator de abrangência – fator numérico utilizado como um multiplicador da 

incerteza padrão de medição de modo a obter uma incerteza expandida de 

medição[69]; 

Força – em  sentido  estrito, a  causa  da variação do  movimento  nos  corpos. 

A  força  F  é  igual  ao  produto  da  massa  do  corpo  pela  sua  aceleração 

resultante: F = m · a. Em sentido amplo, como expressão da força devida à 

gravidade, força-peso e da ação dos campos elétricos e magnéticos. Uma força fica 

definida pelo seu valor, direção e sentido. É pois um vetor[68]; 

Força angular concêntrica - uma força aplicada de forma concêntrica em 

relação ao eixo primário no ponto de aplicação, e no mesmo ângulo com respeito ao 

eixo primário[8]; 

Força axial – uma força aplicada ao longo de uma linha concêntrica ao eixo 

primário[8]; 

Grandeza de base - grandeza que, em um sistema de grandezas, é por 

convenção aceita como funcionalmente independente de uma outra grandeza[1]; 

Grandeza derivada - grandeza definida, em um sistema de grandezas, como 

função de grandezas de base deste sistema[1]; 
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Grandeza mensurável - atributo de um fenômeno, corpo ou substância que 

pode ser qualitativamente distinguido e quantitativamente determinado[1]; 

Histerese – a diferença máxima entre os valores do sinal de saída de um 

transdutor de força para a mesma força aplicada. Uma leitura é obtida aplicando-se a 

força em sentido crescente a partir de zero e a outra leitura é obtida no sentido 

decrescente de aplicação da mesma força[7]e[8]; 

Incerteza de medição – parâmetro, associado ao resultado de uma medição, 

que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser fundamentalmente atribuídos 

a um mensurando[1]; 

Incerteza expandida – grandeza que define um intervalo em torno do resultado 

de uma medição com a qual se espera englobar uma grande fração da distribuição 

dos valores que possam ser razoavelmente atribuídos ao mensurando[7]e[69]; 

Incerteza padrão de medição – incerteza de medição expressa como um 

desvio padrão[69]; 

Incerteza padrão relativa de medição – incerteza padrão de uma grandeza 

dividida pela estimativa desta grandeza[69]; 

Indicação de um instrumento de medição – valor de uma grandeza fornecido 

por um instrumento de medição. O valor lido no dispositivo mostrador pode ser 

denominado de indicação direta, ele é multiplicado pela constante do instrumento para 

fornecer a indicação[1]; 

Instrumento indicador – instrumento de medição que apresenta uma 

indicação. A indicação pode ser analógica ou digital e um instrumento de medição 

indicador pode, também, fornecer um registro[1]; 

Instrumento de medição digital – instrumento de medição que fornece um 

sinal de saída ou uma indicação em forma digital. Este termo é relativo à forma de 

apresentação do sinal de saída ou da indicação e não ao princípio de funcionamento 

do instrumento[1]; 
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Leitura – um valor numérico indicado na escala, relógio, ou mostrador digital de 

um instrumento de medição de força sob uma dada força[13]; 

Medição – conjunto de operações que tem por objetivo determinar um valor de 

uma grandeza[1]; 

Mensurando – objeto da medição, grandeza específica submetida à medição[1]; 

Não linearidade – desvio da curva do sinal de saída de um transdutor de força, 

para forças crescentes, em relação à reta de referência[7]; 

Padrão - medida materializada, instrumento de medição, material de referência 

ou sistema de medição destinado a definir, realizar, conservar ou reproduzir uma 

unidade ou um ou mais valores de uma grandeza para servir como referência[1]; 

Padrão internacional - aquele reconhecido por um acordo internacional para 

servir, internacionalmente, como base para estabelecer valores a outros padrões da 

grandeza a que se refere[1]; 

Padrão nacional - aquele reconhecido por uma decisão nacional para servir, em 

um país, como base para estabelecer valores a outros padrões da grandeza a que se 

refere[1]; 

Padrão primário - aquele que é designado ou amplamente reconhecido como 

tendo as mais altas qualidades metrológicas e cujo valor é aceito sem referência a 

outros padrões de mesma grandeza[1]; 

Padrão primário de força – uma força aplicada por peso-morto diretamente, 

sem intervenção de mecanismos tais como alavancas, multiplicadores hidráulicos, ou 

outros semelhantes, onde as massas são calibradas por comparação com padrões de 

referência rastreados aos padrões nacionais de massa[13];  

Padrão de referência - aquele que geralmente tem a mais alta qualidade 

metrológica disponível em um dado local ou em uma dada organização, a partir do 

qual as medições lá executadas são derivadas[1]; 
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Padrão secundário - aquele cujo valor é estabelecido por comparação a um 

padrão primário da mesma grandeza[1]; 

Padrão secundário de força – um instrumento de medição de força ou 

dispositivo, cuja calibração foi realizada por comparação com um padrão primário de 

força[13]; 

Padrão de trabalho - aquele utilizado rotineiramente para calibrar ou controlar 

medidas materializadas, instrumentos de medição ou materiais de referência[1]; 

Padrão de transferência - aquele utilizado como intermediário para comparar 

padrões[1]; 

Ponte de Wheatstone - circuito que, além de comparar resistores, se presta 

para medir variações relativas de resistência elétrica. Por esta razão, os 

extensômetros de resistência elétrica são ligados de modo a constituírem um circuito 

tipo ponte[9]; 

Rastreabilidade - a propriedade do resultado de uma medição ou do valor de 

um padrão estar relacionado a referências estabelecidas, geralmente padrões 

nacionais ou internacionais, através de uma cadeia contínua de comparações, todas 

tendo incertezas estabelecidas[1]; 

Repetitividade – grau de concordância entre os resultados de medições 

sucessivas de um mesmo mensurando efetuadas sob as mesmas condições de 

medição[1], aptidão de um transdutor de força em fornecer indicações muito próximas, 

em repetidas aplicações da mesma força, sob as mesmas condições de medição[7]; 

Reprodutibilidade – grau de concordância entre os resultados das medições de 

um mesmo mensurando, efetuadas sob condições variadas de medição[1]; 

Repetitividade de um instrumento de medição – aptidão de um instrumento 

de medição em fornecer indicações muito próximas, em repetidas aplicações do 

mesmo mensurando, sob as mesmas condições de medição[1]; 
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Reta de referência – linha reta passando pelo zero e pelo ponto da curva de 

calibração, ascendente correspondente à 75 % da faixa nominal[7]; 

Resolução – menor diferença entre indicações de um dispositivo mostrador que 

pode ser significativamente percebida. Para dispositivo mostrador digital, é a variação 

na indicação quando o dígito menos significativo varia de uma unidade[1]; 

Sensibilidade – variação da resposta de um instrumento de medição dividida 

pela correspondente variação do estímulo[1]e[7]; 

Sensor – elemento de um instrumento de medição ou de uma cadeia que é 

diretamente afetado pelo mensurando[1]; 

Sinal de saída do transdutor de força – grandeza mensurável, na qual um 

transdutor de força converte a grandeza medida[7]; 

Sistema Internacional de Unidades – SI - sistema coerente de unidades 

adotado e recomendado pela Conferência Geral de Pesos e Medidas[1],[4],[5]e[6]; 

Tabela 37 - Quadro das Grandezas e Unidades de Base do SI 

Grandeza Unidade SI 

 Nome Símbolo 

Comprimento metro m 

Massa quilograma kg 

Tempo segundo s 

Corrente Elétrica ampère A 

Temperatura Termodinâmica kelvin K 

Quantidade de Matéria mol mol 

Intensidade Luminosa candela cd 

 

Sistema de medição - conjunto completo de instrumentos de medição e outros 

equipamentos acoplados para executar uma medição específica[1]; 

Sistema de unidades de medida - conjunto das unidades de base e unidades 

derivadas, definido de acordo com regras específicas, para um dado sistema de 

grandezas[1]; 

Strain gauge – extensômetro de resistência elétrica, medidor de deformação 

(mecânica) relativa através da determinação da variação da resistência elétrica[9]; 
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Transdutor de força – instrumento que, quando excitado por força, fornece 

resposta (sinal de saída) proporcional à excitação (entrada), como resposta. A 

grandeza que se quer medir, no caso força, é processada pelo transdutor que a 

transforma em uma grandeza de outra natureza. Os transdutores podem ser 

classificados, conforme suas respostas, em três tipos: mecânicos, ópticos e 

elétricos[9]; 

Transdutor de medição - dispositivo que fornece uma grandeza de saída que 

tem uma correlação determinada com a grandeza de entrada[1]; 

Unidade derivada - unidade de medida de uma grandeza derivada em um 

sistema de grandezas. Algumas unidades derivadas possuem nomes e símbolos 

especiais; por exemplo no SI[1],[4],[5]e[6]; 

Tabela 38 - Quadro de algumas Grandezas e Unidades derivadas do 

SI 

Grandeza Unidade SI 

 Nome Símbolo 

Força newton N 

Trabalho, Energia joule J 

Pressão pascal Pa 

Potência, Fluxo de Energia watt W 

Carga Elétrica coulomb C 

 

Unidade de medida - grandeza específica, definida e adotada por convenção, 

com a qual outras grandezas de mesma natureza são comparadas para expressar 

suas magnitudes em relação àquela grandeza[1]; 

Unidade de base - unidade de medida de uma grandeza de base em um 

sistema de grandezas[1]; 

Valor – expressão quantitativa de uma grandeza específica, geralmente sob a 

forma de uma unidade de medida multiplicada por um número[1]; 

Valor verdadeiro – valor consistente com a definição de uma dada grandeza 

específica[1]; 
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Valor verdadeiro convencional – valor atribuído a uma grandeza específica e 

aceito, às vezes por convenção, como tendo uma incerteza apropriada para uma dada 

finalidade[1]. 
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ANEXO B: EVOLUÇÃO DAS MEDIDAS 

 

Histórico 

 

Historicamente a Metrologia ocupa-se da padronização e da utilização racional 

das medidas, nas relações entre os homens e as sociedades, que necessitem de 

regras e portanto de grandezas comuns. 

O homem padronizou símbolos para se comunicar, através da língua escrita e 

falada. Essa foi uma necessidade básica da cultura, e o homem teria que padronizar 

tudo que daí advinha. Os padrões de pesos e medidas, aqueles cujo caráter estão 

historicamente ligados a metrologia, abundam desde a mais remota antigüidade. 

Os sistemas de pesos e medidas evoluíram gradualmente e estiveram sujeitos a 

muitas influências, assim sendo é difícil traçar um claro e lógico decurso de seu 

desenvolvimento. O ato de contar foi provavelmente a mais antiga forma de medir e 

entre as comunidades pré-históricas, as quantidades dos principais produtos de cada 

tribo, freqüentemente eram utilizadas como uma unidade de troca, por exemplo, 

quando um fazendeiro desejava trocar vinte punhados de grãos com um pastor por 

uma ovelha. Este simples sistema de troca permaneceu em uso durante milhares de 

anos, sendo encontrado ainda em algumas sociedades nos dias atuais. 

O desenvolvimento e aplicação de medidas lineares provavelmente teve início 

entre 10000 e 8000 AC, antes do desenvolvimento das medidas de peso ou 

capacidade. As unidades de medida nestes tempos remotos eram baseadas em 

objetos naturais e as pessoas percebiam também que muitas proporções existiam 

entre certas dimensões do corpo humano, sendo então lógico usar partes do corpo 

para padrões de medidas lineares. 

Povos antigos também aprenderam que havia uma uniformidade de peso entre 

sementes similares e grãos, e que estes também poderiam ser utilizados como 

padrões de peso. O quilate, utilizado pelos modernos joalheiros como unidade para 
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pesagem de pedras preciosas, foi originado a partir de sementes de alfarroba. O 

grain, o qual foi muito utilizado como unidade de massa, foi originado a partir do peso 

de um grão de trigo ou de cevada. Outras medidas arbitrárias de capacidade foram 

utilizadas: por exemplo, mãos côncavas, cabaças ocas, potes e cestas. Todos esses 

métodos de medição dependiam de unidades de medida que variavam muito entre si 

e a medida que as sociedades primitivas foram tornando-se mais sofisticadas, surgiu 

a necessidade do estabelecimento de sistemas de unidades de medida padronizados. 

 

Oriente Próximo - Egito 

 

Provavelmente a unidade de medida linear mais antiga que se tem notícia é o 

côvado que foi utilizado pelos egípcios, sumérios, babilônios e hebreus como a mais 

importante unidade de medida sendo que sua origem é incerta. 

 

 

 

Fig. 23: 1000 AC, balança egípcia 

 

Embora o fato da distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio variar de 

pessoa a pessoa (de 44,7 cm  a  50,8 cm), mesmo assim os côvados foram 

largamente utilizados por diversas civilizações. Os egípcios tinham dois côvados, um 
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pequeno de 45,0 cm e o côvado real de 52,4 cm. O côvado real egípcio era dividido 

em unidades de sete palmos, tendo o palmo a largura de quatro dedos. Os padrões 

de massa egípcios eram baseados em unidades de grãos, e como exemplo temos 

que no sistema decimal kedet, de 140 a 150 grãos eqüivaliam a um kedet; dez kedets 

eram um deben; e dez debens iguais a um sep.[50] 

 

 

Fig. 24: 800 AC, balança - babilônios e assírios 

 

Os túmulos do antigo Egito mostram as balanças dos mortos de braços iguais 

para a pesagem dos pecados e das boas ações. Também as balanças de um só 

braço, com peso deslizante, já eram conhecidas no Egito há 1000 anos a.C., muito 

tempo antes de Arquimedes de Siracusa, no século III a.C., tornar conhecida a Lei da 

Alavanca e os areômetros baseados no princípio de Arquimedes já eram conhecidos 

em sua forma mais simples no ano 400.[52] 
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Grécia e Roma 

 

Embora adotando muitos dos padrões dos sistemas desenvolvidos pelos 

egípcios e babilônios, os gregos contudo, introduziram uma nova unidade, o pé, o qual 

eles utilizavam subdividido em dezesseis dedos. Quando o poder político, militar e 

comercial passou, no Mediterrâneo, dos gregos para os romanos, os últimos adotaram 

e modificaram o sistema grego.[50] 

 

 

Fig. 25: 600 AC, balança grega 

 

Athenas tinha seus padrões, em número de quatro, conservados um, no 

santuário do Herve Stéphanéphoro, ao lado do Atelier Monetário; o segundo, na 

Sciade, à disposição do público; o terceiro, em Pireu; e o quarto, em Eleusis. As 

cidades importantes possuíam organização semelhante, e os magistrados 

encarregados da guarda do que denominavam Metron (medida) tomavam o título de 

Metronomos ou Agoranomos. 

Em Roma, essas medidas se chamavam Mensura Capitulina. A partir de 

Constantino, as medidas de peso eram denominadas de Exagium. Os padrões eram 

depositados no templo de Júpiter Capitulino e no de Castor, sob guarda de edis. Mais 

tarde, Constantino ordenou ficarem os mesmos sob custódia, no templo principal de 

cada cidade, onde deveriam ser conferidas as cópias respectivas, cabendo a um 
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delegado imperial superintender a fiscalização, de modo a evitar as fraudes de que a 

Plebe muito se queixava.[52] 

Os romanos usaram dois diferentes sistemas de pesos e medidas, no qual a 

menor unidade era conhecida como uncia, abreviada por oz, de onde o termo onça é 

derivado. O sistema romano de pesos e medidas foi adotado pelos povos 

conquistados através da Europa e do Oriente Médio. Com o declínio do poder do 

império no terceiro século da era cristã, diversos sistemas locais surgiram criando 

uma grande confusão. 

 

 

 

Fig. 26: 285 AC, 212 AC 
Arquimedes, famoso matemático grego, descobriu o princípio da alavanca, realizou 
pesquisas sobre o empuxo hidrostático e balanças hidrostáticas. 

 

Europa - Idade Média 

 

Durante este período existiu uma pequeníssima uniformidade entre os sistemas 

vigentes. Não somente cada país possuía seu próprio sistema, como freqüentemente 

existiam diferenças dentro de cada país. Na França medieval, por exemplo, as 

unidades de massa variavam entre as províncias, e também entre as cidades. 
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Para complicar ainda mais, um novo monarca sempre declarava o sistema 

monárquico anterior inválido e iniciava o seu próprio. 

Por volta do século IX, havia uma grande confusão; erros, fraudes, 

desentendimentos e grandes disputas apareceram nos mercados, de toda a Europa, 

tendo sido feitas muitas tentativas para simplificar e consolidar os numerosos e 

conflitantes sistemas, mas muitas das tentativas demonstraram-se infrutíferas. 

Na França, durante o reinado de Dagoberto I (622-628), os padrões eram 

conservados no próprio palácio real. Carlos Magno (742-814) preocupou-se com a 

uniformidade das unidades de medida, legislou e recomendou em suas Capitulares a 

introdução da libra por volta de 789, contudo só se conseguiu atingir completa 

uniformização quanto a pesos e medidas, quando o Sistema Métrico foi estabelecido 

no começo do século XIX.[50],[52] 

Na Inglaterra, desde épocas remotas já se observava a idéia de uniformização 

das unidades de medida. No início do século XII, Henrique I fixou o valor da jarda, 

unidade em uso na época, como sendo igual à distância entre seu nariz e o polegar 

de seu braço. A jarda parece ter começado de duas maneiras, em dois lugares 

diferentes. No norte da Europa, era o comprimento da cinta usada pelos Anglo-

Saxões. Nos países do sul, era o dobro do comprimento de um côvado (pouco mais 

de 450 mm). A questão de pesos e medidas foi regulamentada por lei em 8 de agosto 

de 1878 e, com as modificações introduzidas por vários atos e leis mais recentes, 

forma a legislação britânica vigente. 
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Metrologia em Portugal 

 

As medidas em uso no Reino de Portugal são importantes, para compreensão 

do desenvolvimento da Metrologia no Brasil, desde o período colonial até a adoção do 

Sistema Métrico. 

Não há nenhuma referência de que, em época anterior a 1466, as medidas em 

Portugal fossem reguladas por lei. Nesse ano foi concluído um código iniciado por D. 

João I, o Grande (1385-1433), o que, em seu Parágrafo 33 do Artigo 5º, determinava 

que, nas viagens da Corte pelo Reino, fossem levados todos os pesos e medidas para 

efetuar aferições, deixando cópias dos padrões, com o objetivo de uniformizar as 

medidas em todas as províncias. O Brasil não as conheceu, por terem sido revogadas 

por D. João II, o Perfeito.[52] 

 

  
 

Fig. 27: Peso de meia arroba em granito  Fig. 28: Peso de Ferro 
Não estão identificadas no tempo, no local de origem, na sua finalidade e utilização. Ilustram 
apenas, para melhor associação aos materiais e técnicas então disponíveis, a forma e constituição 
dos padrões 

 

D. Manuel, em 1488, promulgou a primeira legislação sobre pesos e medidas de 

Portugal, denominada Ordenações de Portugal.[51] 

Esses primeiros esforços de unificação dos pesos e medidas diferem pouco do 

caso da monarquia francesa. Nas Ordenações Manuelinas, o Livro I, Título 15, 

determinava que todas as medidas, varas e côvados do reino obedecessem aos 

padrões existentes em Lisboa, mantidos pelo Almotacé-Mor. Os pesos e medidas 
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deveriam ser aferidos duas vezes por ano para aquelles que per necessidade de seus officios 

ham de teer pesos, ou medidas. A intenção de fraude, se confirmada por duas 

testemunhas, obrigava a pagar multa de 280 reaes, além de ser punida com cadeia. 

As Ordenações Filipinas eram bem mais detalhistas. O Livro I, Título 18, fixava 

multas proporcionais à fraude incorrida e determinava os tipos de padrões que cada 

cidade deveria manter em função de sua população. Independentemente, porém, do 

número de habitantes, todas as cidades e vilas deveriam possuir padrões da Vara, do 

Côvado, do Alqueire, do Almude, da Canada e do Quartilho. Os padrões deveriam 

ser mantidos na Câmara, em arca com duas fechaduras, cujas chaves seriam 

guardadas pelo Procurador do Conselho e pelo Escrivão da Câmara. Os calibradores 

(affiladores) deveriam ter seus padrões próprios, conferidos com os do Conselho. 

Todo este extenso ordenamento jamais chegou a ser cumprido muito além de 

Lisboa e, em 1755, o grande terremoto reduziria ainda mais o grau de realidade do 

sistema de medidas. No incêndio que se seguiu, foram destruídos os padrões de 

pesos e medidas usados na própria sede do reino.[51] 

Em 2 de fevereiro de 1813, a Comissão Central de Pesos e Medidas apresentou 

seu parecer com o “Plano de Reforma” que consistia em adotar o sistema decimal 

francês conservando, porém, a nomenclatura das unidades de medidas que se usava 

em Portugal. Assim, para unidade principal de comprimento, a Vara, correspondendo 

à décima milionésima parte do quarto do meridiano terrestre. Para múltiplos, 10, 100, 

1000 e 10000 varas, denominadas, respectivamente, aguilhada, astim, milha e 

légua; para submúltiplos, décima, centésima e milésima parte da vara, com essas 

mesmas denominações. Seriam, então, as medidas de comprimento as de 1ª classe. 

As de 2ª classe seriam as de capacidade, com a canada para unidade principal 

eqüivalendo ao cubo com o décimo da vara, como aresta. Para múltiplos, 10, 100 e 

1000 canadas, denominados, respectivamente, alqueire para secos e almude para 

líquidos, saco para secos e barril para líquidos, moio para secos e tonel para 
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líquidos. Os submúltiplos, décimo, centésimo e milésimo da canada, com essas 

mesmas denominações. As medidas de 3ª classe seriam as de peso, sendo a unidade 

principal a libra, eqüivalendo ao peso de uma canada de água destilada, no máximo 

de sua densidade. Para múltiplos, 10, 100 e 1000 libras, denominados, 

respectivamente, arroba, quintal e tonelada. Os submúltiplos, décimo, centésimo e 

milésimo, com essas denominações, e mais o Decil e Centil, eqüivalendo à décima e 

centésima parte da libra respectivamente.[52] 

Em Portugal, a adoção definitiva do sistema métrico decimal, com suas 

unidades e nomenclatura, viria a ocorrer apenas em 1852, como prosseguimento dos 

trabalhos da Comissão Central de Pesos e Medidas. O caráter compulsório de seu 

uso seria decretado apenas em 1872.[51] 

 

O Sistema Métrico Decimal e a Convenção do Metro 

 

O estabelecimento e adoção do Sistema Métrico Decimal foi o resultado de um 

esforço científico sem precedentes. Os princípios científicos sedimentados dois 

séculos antes, apareceram claramente na lei de 18 Germinal, ano III (7 de abril de 

1795). Eles permitiram a esse sistema adaptar-se, sem mudanças essenciais e sem 

descontinuidade, às exigências crescentes de exatidão dentro dos domínios 

tradicionais, bem como às novas exigências dentro dos domínios modernos da 

medição; sua criação foi uma das mais significativas contribuições da Revolução 

Francesa. Inicialmente adotado em 1795 e embora abandonado em 1812, foi 

recuperado em 1840 como o único sistema de pesos e medidas legal e permitido na 

França.[50] 

O Sistema Métrico tinha por princípio a universalidade e a simplicidade. 



103 

 

Universalidade, porque destinado a poder ser usado por todos os países, em 

todas as esferas da atividade científica e tecnológica e a cada grandeza 

correspondendo uma única unidade para todas as aplicações. 

Simplicidade, porque baseado numa única unidade - o metro - ao qual todas as 

outras se reportam por relações simples e com relações exclusivamente decimais 

para os múltiplos e submúltiplos. 

O Bureau Internacional de Pesos e Medidas - BIPM foi estruturado pela 

Convenção do Metro assinada em Paris, em 20 de maio de 1875 por dezessete 

nações durante a sessão final da Conferência Diplomática do Metro, com o objetivo de 

harmonizar o cenário internacional no campo da metrologia [2]. A Convenção 

proporcionou uma base formal para o acordo internacional de unidades de medida a 

ser baseado no Sistema Métrico. 

A necessidade de ser estabelecida uma convenção internacional foi reconhecida 

na década de 1860 como um requisito essencial para o crescimento do comércio 

internacional de manufaturados e produtos industrializados. O Sistema Métrico 

Decimal criado no tempo da Revolução Francesa foi, a partir da metade do século 

XIX, largamente utilizado não somente na França, mas também em muitos países 

europeus. O Sistema Métrico foi deste modo a base para o Sistema Internacional de 

Unidades. A Convenção, que é um tratado intergovernamental entre quarenta e oito 

nações, essencialmente todas as nações industrializadas do mundo, estabeleceu uma 

permanente estrutura organizacional dentro da qual os governos podem atuar em 

comum acordo em todos os assuntos relacionados às unidades de medida. 

Logo após a fundação do BIPM um número importante de nações mais 

desenvolvidas industrialmente e comercialmente, estabeleceu o seu próprio 

laboratório nacional de padrões. Entre esses os mais importantes são: 

 

 Physikalisch-Technische Reichsanstalt, Berlin/Alemanha (1887); 
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 National Physical Laboratory, Teddington/Reino Unido (1900); 

 Bureau of Standards, Washington/EUA (1901) e 

 National Research Laboratory of Metrology, Tóquio/Japão (1903). 

 

Outros logo os seguiram e existem agora laboratórios de metrologia em todos os 

países industrializados do mundo. Estes são responsáveis pela guarda, manutenção, 

disseminação dos padrões nacionais de medida e em muitos casos pelo 

gerenciamento do sistema de credenciamento de laboratórios de calibração e ensaios, 

certificação de conformidade e metrologia legal [50]. 

O BIPM opera sob a exclusiva supervisão do Comitê Internacional de Pesos e 

Medidas – CIPM, o qual está sob a autoridade da Conferência Geral de Pesos e 

Medidas – CGPM. 

A Conferência Geral consiste da reunião de delegados de todos os Estados 

Membros da Convenção do Metro que se encontram atualmente, a cada quatro anos. 

O Comitê Internacional é composto de dezoito membros cada um pertencente a 

um diferente Estado Membro, os quais reúnem-se todos os anos. 

 

Decisões da CGPM e do CIPM relativas a Metrologia de Força 

 

Primeira CGPM  1889: 

Sanção dos protótipos internacionais do metro e do quilograma; 
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Fig. 29: Metro internacional e Quilograma internacional de 1889 

 

 

Terceira CGPM  1901: 

Declaração relativa à unidade de massa e a definição de peso; valor 

convencional da aceleração da gravidade, gn 

Considerando a necessidade de por fim à ambigüidade na utilização prática 

ainda existente no significado da palavra peso, usada algumas vezes como massa, 

algumas vezes como força mecânica; 

A Conferência declarou: 

 “1. O quilograma é a unidade de massa; ele é igual a massa do protótipo 

internacional do quilograma”; 

 “A palavra peso denota a grandeza de mesma natureza que a força: o peso 

de um corpo é o produto de sua massa e da aceleração devida a gravidade; em 

particular, o peso padrão de um corpo é o produto de sua massa e a aceleração 

padrão devida a gravidade; 

O valor adotado no Serviço Internacional de Pesos e Medidas para a aceleração 

padrão devida à gravidade é 980,665 cm/s
2
, valor já estabelecido nas leis de diversos 

países”. 
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Fig. 30: A Evolução dos Instrumentos de Medição 
com a introdução do Novo Sistema de Unidades 

 

 

CIPM 1946 Resolução 2 

Definição de unidades mecânicas que entram na definição de unidades 

elétricas: 

Unidade de força. – A unidade de força [no sistema MKS (metro, quilograma, 

segundo] define-se como sendo a força resultante de um corpo de massa igual a 1 

quilograma, sujeito a uma aceleração de 1 metro por segundo, por segundo. 

A definição contida na resolução 2 foi aprovada pela 9ª CGPM (1948), a qual 

além disso adotou o nome newton (Resolução 7) para a unidade de força do MKS.[2] 

 

Metrologia no Brasil 

 

No que se refere às unidades de medidas adotadas ao longo do período 

colonial, o quadro não difere, como é natural, daquele oferecido por Portugal. A Vara, 

a Canada, e o Almude constituíam as medidas de uso mais comum, ainda que seu 

valor pudesse variar de região. Os produtos importados traziam consigo suas próprias 

medidas e, quanto mais geograficamente restrita uma atividade econômica, mais 

específico era o sistema de medidas utilizado. 
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A ampliação dos ofícios metrológicos na administração colonial ganhou impulso 

com a vinda da família real em 1808 e o aumento das atividades comerciais no Brasil. 

Em 28 de janeiro de 1811, por exemplo, um decreto real criava o lugar de medidor na 

Alfândega da Capitania da Bahia, sendo o mesmo posto criado em 29 de agosto de 

1816 na Alfândega da Capitania de Pernambuco. 

Após a Independência, a Constituição imperial de 1824 seguiu a tradição de 

suas congêneres americana e francesa, incluindo o estabelecimento de padrões de 

pesos e medidas entre as atribuições do Poder Legislativo. Ainda sob o reinado de D. 

Pedro I, foi determinada a elaboração da pauta geral das alfândegas, a cargo de uma 

comissão especial, nomeada por decreto de 2 de maio de 1828.[51]e[52] 

Durante o período regencial, em nome de D. Pedro II, criou-se uma comissão 

encarregada de elaborar plano de melhoramento do sistema de pesos e medidas em 

vigor. Em 1834, a Comissão apresentou seu relatório contendo o Plano do Sistema 

que teria como unidades fundamentais a Vara para comprimento e o Marco para 

massa, que apresentava como sendo igual a onze décimos do metro, e da qual se 

formariam as demais unidades. Em 24 de setembro de 1835, uma lei teria 

estabelecido os padrões de extensão. Nessa época, o padrão de Vara se achava 

arquivado na Casa da Moeda. A esta instituição, pelo regulamento baixado pelo 

Decreto nº 2537, de 2 de março de 1860, foi confiada a tarefa de preencher as 

funções de Comissão de Pesos e Medidas. 

 

Tabela 39 - Quadro das Medidas de Peso até 1862 

Medidas Definição 

Grão 1/72 da Oitava 

Oitava 1/8 da Onça 

Onça 1/8 do Marco 

Marco Ao peso da água da chuva ou da fonte sendo pura, na 
temperatura de 28º centígrados, e debaixo de pressão 
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atmosférica de 31,1 polegadas inglezas ao nível do 
mar, contida no volume de 1/5,642 (0,vl)

3
, isto é, 

1/5,642 de um décimo de vara cúbico, ou 64 
polegadas cúbicas; é o padrão de Medida de Peso. 

Libra 2 Marcos 

Arroba 32 Libras 

Quintal 4 Arrobas 

Tonelada 13 ½ Quintais; é equivalente ao peso de 74 ½  palmos 
cúbicos de água do mar. 

 

O Governo Imperial, muito antes da primeira reunião, em Paris, da Conferência 

Internacional do Metro, sancionou a Lei nº 1157, de 26 de junho de 1862, adotando o 

Sistema Métrico Decimal francês, com carência de 10 anos. Esse sistema foi adotado 

10 anos mais cedo em Portugal.[51] 

Dez anos mais tarde, pelo decreto nº 5089, de 18 de setembro de 1872, foram 

expedidas as instruções provisórias para execução da lei, e o decreto nº 5169, de 11 

de dezembro do mesmo ano, regulamentou sua aplicação, cabendo às prefeituras a 

incumbência de calibrar e fiscalizar os pesos e medidas. 

Em 1875 o Brasil compareceu à Conferência diplomática, entretanto tal ato não 

foi ratificado fazendo com que não recebêssemos as cópias que seriam os protótipos 

nacionais brasileiros, conforme decisão da I CGPM, reunida em setembro de 1889. 

A legislação em vigor deixou de ser cumprida por ter-se tornado obsoleta e 

anacrônica diante do progresso da indústria mecânica, sempre aperfeiçoando e 

criando novos tipos de medições e instrumentos de medir. 

Surge, então, a nova Lei Metrológica Nacional, através do decreto-lei nº 592, de 

4 de agosto de 1938, regulamentada pelo decreto nº 4257, de 16 de junho de 1939, 

complementando, assim, a Legislação de Pesos e Medidas. 

Durante este período, as questões referentes ao assunto eram tratadas pelo 

Conselho de Metrologia, que foi o responsável pela criação do Instituto Nacional de 

Pesos e Medidas – INPM, em 29 de dezembro de 1961, pela Lei nº 4048. 
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 No início da década de 70, o país atravessava uma fase de grandes 

investimentos e, para consolidar esse processo, a metrologia deixou de ser analisada 

isoladamente, passando a fazer parte de um contexto mais abrangente, que incluiu a 

normalização técnica e a qualidade industrial. As condições para um esforço de 

desenvolvimento eram favoráveis: altas taxas de crescimento; complexidade do setor 

industrial já instalado; e crescimento do comércio exterior, com aumento da 

participação de produtos manufaturados. A formulação era clara: busca de autonomia 

tecnológica, aprofundamento da industrialização e uso das potencialidades 

econômicas como elemento promotor da inovação tecnológica. 

Com assistência da Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento - 

UNIDO, seria elaborado um Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, onde 

o incremento das despesas com formação de pessoal e o estímulo ao intercâmbio 

internacional deveriam ocupar lugar de destaque. Efetivamente elaborado, o Plano 

Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico constituiu pré-condição para a 

reformulação da legislação metrológica. 

 

Fig. 31: Campus Laboratorial do INMETRO, 
Xerém – Duque de Caxias/RJ 

 Fig. 32: Vista do prédio da Divisão de 
Metrologia Mecânica 

 

Surgiu então o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - SINMETRO, instituído pela Lei nº 5966 de 11 de dezembro de 1973, 
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com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, 

normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais. 

Como órgão normativo do sistema foi criado no âmbito do Ministério da Indústria 

e do Comércio da época, o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial – CONMETRO, com a responsabilidade de assegurar a 

uniformidade e a racionalização das unidades de medida utilizadas no país, fixar 

critérios e procedimentos para certificação da qualidade e, também, para aplicar 

penalidades nos casos de infração à legislação, dentre outras atribuições. 

O órgão executivo central do sistema é o Instituto Nacional de Metrologia, 

normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, criado pela mesma lei e hoje 

vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, 

podendo através de autorização do CONMETRO, credenciar entidades públicas e 

privadas para as atividades de sua competência. 
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ANEXO C: COLETÂNEA DE DESENHOS 

 

Desenhos: 

PF 600 - 1D: PIRÂMIDE DE TRANSDUTORES DE FORÇA 600 kN 

PF 600 - 2A: RÓTULA SUPERIOR 

PF 600 - 3B: BASE DA RÓTULA SUPERIOR 

PF 600 - 4B: PLACA DE DISTRIBUIÇÃO 

PF 600 - 5A: RÓTULA INTERMEDIÁRIA SUPERIOR 

PF 600 - 6A: BASE DA RÓTULA INTERMEDIÁRIA INFERIOR 

PF 600 - 7A: TRANSDUTOR DE 200 kN 

PF 600 - 8B: PLACA DE SUSTENTAÇÃO 
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ANEXO D: TABELAS E GRÁFICOS 

 

Tabelas: 

Tabela 40: - Valores de Dureza medidos na NUCLEP 

Planilhas de cálculo relativas as calibrações do protótipo, conforme ASTM E 

74/99 

Planilhas de cálculo relativas às calibrações do protótipo, conforme NBR 

6674/1999 
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