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Resumo: Os laboratórios analíticos nas suas mais 
diversas áreas de atuação, necessitam garantir a 
confiabilidade de seus resultados através de 
procedimentos e técnicas validadas. Como meio de 
garantir o resultado  analítico é necessário que toda a 
vidraria volumétrica utilizada seja calibrada através de 
procedimentos que permitam determinar a incerteza 
de medição. O artigo apresenta o trabalho 
desenvolvido no Laboratório de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico LADETEC - IQ - UFRJ, 
na área da calibração de vidraria volumétrica 
discutindo as variáveis relacionadas as condições 
ambientais e as possíveis fontes de erro, encontradas 
durante as operações de calibração. São 
apresentadas e discutidas as equações utilizadas para 
o cálculo da estimativa do volume de vidrarias 
volumétricas e da massa específica da água e do ar. É 
apresentado um diagrama de causa e efeito para a 
calibração de vidrarias, descrevendo todas as 
possíveis fontes de incertezas associadas a cada 
parâmetro envolvido na estimativa do volume de uma 
vidraria volumétrica. 

Palavras chave: calibração, incerteza de medição, 
vidraria volumétrica de laboratório. 

1. INTRODUÇÃO 

 Calibração é definida formalmente como sendo um 
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 estabelecidas por 
padrões. A calibração de vidraria volumétrica exige 
condições ambientais tais como: temperatura 
ambiente, temperatura da água utilizada para 
calibração, umidade relativa, pressão atmosférica, 
controladas por instrumentos calibrados por 
laboratórios credenciados à Rede Brasileira de 

Calibração (RBC). Tais instrumentos com seus 
resultados de medição, combinados com os 
resultados da calibração de vidrarias volumétricas de 
laboratório geram erros desconhecidos nos valores de 
medição, o que gera dúvida em um resultado de 
medição. A quantidade provável de erros 
desconhecidos pode ser definida apenas por meio de 
uma estimativa mais aprofundada chamada incerteza 
de medição. Ela é calculada de acordo com o Guia 
para Expressão de Incerteza de Medição (Guide to the 
Expression of Uncerrtainty in Measurement) da ISO 
(GUM). O GUM define a incerteza de medição como 
um “parâmetro, associado ao resultado de uma 
medição, que caracteriza a dispersão de valores que 
poderiam ser perfeitamente atribuídos ao objeto 
medido”. 

2. MODELO MATEMÁTICO PARA A ESTIMATIVA 
DO VOLUME DE UMA VIDRARIA VOLUMÉTRICA 
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Sendo:  
V20 = volume a temperatura de 20oC, em mL. 
ma = massa do recipiente com água, em g. 
ρágua = massa específica da água, em g/mL. 
ρar = massa específica do ar, em g/mL 
ρB = massa específica dos pesos de calibração da 
balança, em g/mL. 
γ = coeficiente volumétrico de expansão térmica da 
vidraria, em oC-1. 
Tágua = temperatura da água usada no ensaio, em oC. 

2.1. MODELO MATEMÁTICO PARA A ESTIMATIVA 
DA MASSA ESPECÍFICA DA ÁGUA 
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Sendo: 
V20 = volume a 20oC, em mL. 
ma = massa de água, em g. 
ρar = massa específica do ar, em g/mL. 
ρB = densidade do peso de calibração da balança, em 
g/mL. 
γ = coeficiente volumétrico de expansão térmica da 
vidraria, em oC-1. 
Tágua = temperatura da água usada na calibração, em 
oC. 

2.2. MODELO MATEMÁTICO PARA A ESTIMATIVA 
DA MASSA ESPECÍFICA DO AR 
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Sendo: 
ρar = massa específica do ar, em Kg/m3. 
Patm = pressão atmosférica, em Pa. 
H% = umidade relativa do ar, em %. 
Tamb = temperatura ambiente, em oC. 
K1 = 0,34844 (Kg/m3).°C/Pa 
K2 = -0,00252 Kg/m3  
K3 = 0,020582 (Kg/m3).°C 
K4 = 273,15 °C  

3. INCERTEZA DE MEDIÇÃO 

As principais fontes de incertezas associadas à 
estimativa do volume de uma vidraria volumétrica de 
laboratório são: 

• Massa específica da água; 

• Massa específica do ar; 

• Medição da massa do recipiente com água; 

• Massa específica dos pesos da balança; 

• Coeficiente de expansão cúbica do vidro. 

As fontes de incertezas associadas à cada 
parâmetro listado acima estão representadas pelo 
diagrama abaixo: 

 
 

 Uma vez tendo calculado o valor das incertezas 
relacionadas a cada fonte, calcula-se a incerteza 
padrão combinada, que é a soma quadrática de todas 
as incertezas provenientes das estimativas de entrada 
relacionadas a uma fonte. Por exemplo a incerteza 
padrão combinada devido a temperatura da água 
uc(tH2O) é estimada a partir da soma quadrática das 
incertezas provenientes da resolução e calibração do 
termômetro utilizado juntamente com a variação da 
temperatura da água utilizada durante a calibração.  

O passo seguinte seria o cálculo dos coeficientes 
de sensibilidade, que são obtidos pela derivação 
parcial de cada estimativa de entrada (variável 
dependente) em relação a estimativa de saída 
(variável independente). As derivadas parciais 

xif ∂∂ / , denominadas coeficientes de sensibilidade 
(Ci), descrevem como a estimativa de saída (como por 
exemplo, f = ρágua) varia com alterações nos valores 
das estimativas de entrada (xi = tH2O). Para incorporar 
as diferentes contribuições das estimativas de entrada 
estimamos os coeficientes de sensibilidade 
associados a cada modelo matemático previamente 
descrito. Sendo assim, a incerteza padrão de uma 
dada fonte de incerteza é obtida multiplicando-se o 
coeficiente de sensibilidade pela incerteza padrão 
combinada. Embora a incerteza padrão combinada 
possa ser usada para estimar a incerteza do resultado 
da medição, é necessário fornecer uma medida de 
incerteza que defina um intervalo em torno do 
resultado da medição com o qual se espera abranger 
uma extensa fração da distribuição de valores que 
poderiam ser razoavelmente atribuídos ao 
mensurando (volume da vidraria volumétrica – V20°C). 
A medida adicional de incerteza que satisfaz o 
requisito de fornecer um intervalo do tipo indicado 
anteriormente é denominada incerteza expandida (U), 
que é obtida multiplicando-se a incerteza padrão pelo 
fator de abrangência (K). O fator de abrangência (K), é 
proveniente da distribuição t de Student com um nível 
de confiança de 95,45%, para um número de graus 
efetivos de liberdade calculado pela equação de 
Welch- Satterthwaite: 
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Sendo:  
μc(V20) = Incerteza padrão combinada do mensurando 
V20. 

μy(V20) = Incerteza padrão da estimativa de saída. 
νeff= graus de liberdade associados a cada uma das 
fontes de incerteza de V20. 
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