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RESUMO 

 

 Este trabalho teve como objetivo a redução das incertezas de medição dos serviços de 

calibração de fontes de tensão contínua baseados em diodos Zener, com o sistema Secundário 

de calibração do Laboratório de Metrologia Elétrica Quântica (Lameq). As saídas de tensão 

analisadas foram de 1,018 V e 10 V, havendo melhora na confiabilidade metrológica dos 

serviços de calibração relacionados. Para isso, foi realizado um estudo e modelagem de dois 

padrões Zener sob a influência da variação da temperatura externa ao seu redor, que foi 

controlada com o uso de um banho de ar. Os estudos mostraram que, apesar do controle 

interno da temperatura do Zener, há uma forte correlação entre a temperatura externa e o valor 

do seu termistor interno (diretamente relacionado ao valor da sua temperatura interna), para 

ambos os Zeners. Ao analisar o comportamento da tensão após descontar os efeitos da deriva 

temporal, foi verificada a influência da temperatura externa nas saídas de tensão elétrica, 

sendo (assim) determinados os seus respectivos coeficientes de temperatura. Foram estudados 

dois sistemas primários de calibração baseados no Efeito Josephson (CJVS e PJVS), e o 

sistema Secundário de calibração baseado em pilhas Zener, do Lameq, buscando atingir a 

menor incerteza de medição possível na calibração de Zeners utilizando o referido sistema 

Secundário, para as faixas de temperatura do laboratório. Através deste estudo também se 

obteve a ampliação da faixa de temperatura de medições, associada à redução das incertezas 

relacionadas, melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços de calibração de pilhas 

eletrônicas do tipo Zener com o sistema Secundário. 

 

Palavras Chave: Calibração, CJVS, Efeito Josephson, Influência da Temperatura, Padrões 

Zener, PJVS, Redução da Incerteza de Medição. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 This study aimed the measurement uncertainties reduction in the calibration services 

of Zener diode based DC voltage sources, using the Quantum Electrical Metrology 

Laboratory (Lameq) calibration Secondary system. The output voltages analyzed were 

1.018 V and 10 V, and improvements in the metrological reliability of the related calibration 

services were achieved. In order to do that, a study and modeling was conducted using two 

Zener voltage standards under the influence of their external temperature variation, which was 

controlled using an air bath. Studies have shown that, despite the internal temperature control, 

there is a strong correlation between the external temperature and the internal thermistor 

value, for both Zeners. Analyzing the voltage behavior after eliminating the temporal drift 

effect, it was verified the effect of the external temperature over the voltage outputs, and the 

correspondent temperature coefficients were obtained. Two primary calibration systems based 

on the Josephson Effect (CJVS and PJVS) as well as one secondary system calibration for 

Zener standards were studied, targeting the lowest possible measurement uncertainty of Zener 

calibration using the Lameq calibration Secondary system, within the laboratory temperature 

range. Through this study it was also possible to obtain a new measurement temperature 

range, improving the efficiency and the quality of Zener type electronic calibration services. 

 

Key words: Calibration, CJVS, Josephson Effect, Measurement Uncertainty Reduction, PJVS, 

Temperature Influence, Zener Standards. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Visão Geral 

 O processo de medição está presente desde os primórdios da humanidade, sendo muito 

relevante nas relações comerciais e no crescimento da indústria. Nesse sentido, sempre foi 

necessário estabelecer padrões que melhor representassem a unidade de grandeza a ser 

medida, nascendo assim a Metrologia [1]. 

 A Metrologia desempenha uma função importante na sociedade, pois promove a maior 

competitividade entre as empresas, elevando o nível de confiança dos produtos e serviços 

oferecidos ao consumidor. Por ser a ciência da medição, visa à obtenção da exatidão [2] 

necessária para proporcionar maior qualidade no processo produtivo. 

 Através de um padrão primário, a grandeza física é disseminada e utilizada como 

referência para as medidas. Esse padrão precisa ser confiável, rastreável e com validade 

internacional. Com essa preocupação, foi assinada em 1875 a Convenção do Metro (CM) [1], 

na ocasião por dezessete países, entre eles o Brasil, que aprovaram a criação do Bureau 

Internacional de Pesos e Medidas (BIPM) [3], que se constitui em um centro internacional de 

Metrologia. No campo diplomático, foi criada a Convenção Geral de Pesos e Medidas 

(CGPM) [4], que teve como uma de suas atribuições, promover um sistema prático de 

unidades que fosse mundialmente aceito. Esse sistema posteriormente passou a se chamar 

“Sistema Internacional de Unidades (SI)” [5] e possibilitou a transparência nas relações 

comerciais, maior entendimento nos acordos técnicos e científicos, proporcionando coerência 

nas medições ao longo dos anos. Atualmente o SI possui sete unidades de base que a partir 

delas é possível obter as demais unidades (que são chamadas de unidades derivadas), 

combinando as unidades de base através de relações algébricas que interligam as grandezas 

correspondentes [5]. 

 O BIPM tem como missão assegurar a unificação mundial das medidas físicas, sendo 

encarregado de executar as atividades da CM, que envolvem, principalmente, estabelecer os 

padrões fundamentais e a escala das principais grandezas físicas, conservar os protótipos 

internacionais, assegurar a manutenção, atualização e disseminação do SI e realizar a gestão 
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do Acordo de Reconhecimento Mútuo (Mutual Recognition Agreement – MRA) [6] do Comitê 

Internacional de Pesos e Medidas (CIPM). 

 Em 14 de outubro de 1999, os diretores dos Institutos Nacionais de Metrologia (INMs) 

de trinta e oito Estados Membros do BIPM (dentre eles o Brasil), assinaram um Acordo de 

Reconhecimento Mútuo (CIPM MRA) para padrões de medição nacionais e para certificados 

de calibração emitidos por INMs. Desde então, uma série de institutos assinaram este acordo 

[6]. 

  O CIPM MRA foi iniciado pela Resolução 2 da 20ª CGPM ocorrida em 1995, que 

entendeu pela necessidade de uma maior cooperação entre os INMs, as organizações regionais 

de Metrologia e o BIPM, a fim de melhorar a rastreabilidade dos padrões de medição em todo 

o mundo [6]. Em apoio ao CIPM MRA, é mantida pela CGPM uma base de dados com 

resultados das comparações chave (Key Comparison Data Base – KCDB) [7]. A KCDB se 

constitui em um banco de dados onde ficam registrados os padrões de medição e os 

certificados de calibração emitidos pelos INMs dos países membros. No Brasil, temos o 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) como nosso INM [8]. 

 O Inmetro, dentre outras atribuições, é o responsável pela manutenção, realização e 

disseminação das unidades do SI, bem como pela guarda, preservação e rastreabilidade dos 

padrões nacionais das grandezas relacionadas, no Brasil. Com relação à tensão elétrica 

contínua e a resistência elétrica, de acordo com a nova estrutura da Divisão de Metrologia 

Elétrica (Diele), a realização do volt e do ohm é de responsabilidade do Laboratório de 

Metrologia Elétrica Quântica (Lameq), da Diele, que faz parte da Diretoria de Metrologia 

Científica e Industrial (Dimci) do Inmetro [9]. 

 

1.2 Contextualização do Tema 

 Para que se tenha um processo produtivo cada vez mais avançado, gerando produtos 

com mais qualidade e com maior nível de sofisticação, faz-se necessário o aprimoramento dos 

métodos de medida, a fim de reduzir as incertezas de medição. Neste sentido, estudos e 

pesquisas para o crescimento da Metrologia são relevantes. A crescente importância da 

Metrologia gerou demandas de desenvolvimento em novas áreas, bem como a implantação de 

melhorias técnicas em áreas tradicionais, como a introdução de padrões quânticos no sistema 
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metrológico [10]. O uso de padrões quânticos é uma tendência mundial para a reprodução das 

unidades, pois proporcionam vantagens significativas em relação à realização da unidade pela 

sua definição [11]. Padrões quânticos são baseados em constantes físicas da natureza, que 

possuem um valor definido e aceito internacionalmente, o que reduz a incerteza da medição 

([5], [12] e [13]). Os valores fornecidos por tais sistemas não variam de maneira contínua, 

mas de maneira discreta (em degraus). Assim, conhecendo-se o degrau em questão, conhece-

se com a maior exatidão possível o valor fornecido. 

 No Inmetro, a Diele seguiu a tendência mundial de representar as unidades de tensão e 

resistência elétrica utilizando sistemas quânticos. A padronização primária do volt [14] é 

realizada pelo Lameq, através de um sistema quântico baseado no Efeito Josephson [15]. No 

Inmetro, a unidade de tensão é transferida através de padrões eletrônicos baseados em diodos 

Zener (pilhas eletrônicas Zener) [16], que são os padrões secundários utilizados para 

calibração de pilhas dos seus clientes (dentre eles, os laboratórios acreditados). Esses 

laboratórios utilizam os padrões Zener como seus padrões de referência, e com estes, os 

mesmos proveem a rastreabilidade aos demais laboratórios, institutos e indústria, através da 

Rede Brasileira de Calibração, a exemplo do que acontece mundialmente [17]. As incertezas 

obtidas ao se calibrar o padrão Secundário, são propagadas e acumuladas, afetando os 

serviços realizados pelos laboratórios, na calibração de fontes, medidores e demais 

instrumentos que dependem do volt. Assim, conhecer e determinar as incertezas de medição 

nos serviços de calibração em 10 V e 1,018 V, dos padrões eletrônicos, contribui com a 

rastreabilidade a esta unidade e também com a diminuição das incertezas de medição na 

calibração de padrões em outras grandezas. 

 É visto que os trabalhos desenvolvidos no Lameq afetam, direta ou indiretamente, a 

rastreabilidade de fontes e medidores de tensão e corrente, contínua ou alternada (via 

resistores padrão, lei de ohm e equivalência térmica AC-DC) [18] do Brasil (figura 1). A 

baixa exatidão na disseminação da unidade pode se tornar um entrave para a exportação, 

causando impactos econômicos. A redução das incertezas dos padrões eletrônicos de tensão 

proporciona o aumento da exatidão nos serviços de calibração realizados pelo laboratório, 

refletindo em toda cadeia de rastreabilidade. Isso também poderá contribuir para evitar a 

formação de “barreiras técnicas” [19] para a exportação. 
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Figura 1 - Cadeia de rastreabilidade da tensão contínua no Brasil. 

 

 Com base no histórico de calibração do laboratório, a incerteza combinada obtida no 

início da elaboração deste trabalho, para a tensão em 1,018 V era da ordem de ±0,14 µV e em 

10 V, da ordem de ±0,18 µV. As figuras 2 e 3 mostram as fontes de incertezas obtidas no 

Lameq, na determinação da tensão da pilha, bem como sua contribuição para a composição da 

incerteza combinada na determinação da tensão elétrica (balanço de incertezas), até setembro 

de 2015 [quando foi aprovada a primeira etapa da revisão do CMC, iniciada em agosto de 

2014, em decorrência do Peer Review (Revisão por Pares) ocorrido na Diele].  

Figura 2 - Balanço de incertezas praticadas até set/2015 no Lameq na obtenção da tensão elétrica, na calibração 

em 1,018 V. 

 

Fonte: Baseado na planilha de incertezas do Lameq. 
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Figura 3 - Balanço de incertezas praticadas até set/2015 no Lameq na obtenção da tensão elétrica, na calibração 

em 10 V. 

 

Fonte: Baseado na planilha de incertezas do Lameq. 

 Através dos gráficos das figuras 2 e 3, é possível ver que as maiores contribuições para 

a incerteza combinada é a FEM térmica e a dispersão das leituras. Utilizando um fator de 

abrangência (k) de 2,00, o Inmetro atingia (até set/2015) a incerteza de medição expandida 

para o sistema Secundário, no valor de ±0,3 µV (0,3 µV/V) e ±0,4 µV (0,04 µV/V), 

respectivamente em 1,018 V e 10 V [20]. Entretanto, a capacidade de calibração e medição 

(Calibration and Measurement Capabilities – CMC) do Inmetro (atualizada em 2010) é de 

0,2 µV/V (em 1,018 V) e de 0,1 µV/V (em 10 V); no caso da faixa de 10 V, os certificados de 

calibração emitidos pelo Lameq têm a sua incerteza declarada aumentada para os valores do 

CMC (em 10 V), ou não fazem referência ao Acordo de Reconhecimento Mútuo (CIPM 

MRA) [20]. Por este motivo, em setembro de 2014 o responsável pelo Lameq fez uma análise 

técnica e proposta de revisão do seu CMC, reduzindo-o em 50 % (em 1,018 V) e em 60 % 

(em 10 V), a qual já foi aprovada no âmbito do Sistema Interamericano de Metrologia [20]. O 

trabalho desenvolvido nesta dissertação permitirá uma nova revisão de CMC (em uma 

próxima janela), conforme será visto mais à frente.  

 Com base na revisão bibliográfica estudada (que está detalhada na seção 4), foi visto 

que as saídas de tensão de alguns padrões Zener são influenciadas por mudanças da 

temperatura ambiente ([17], [21] e [22]). Este fato (analisado neste trabalho) pode estar 

aumentando a dispersão das medições e contribuindo para a estimativa da FEM térmica.  



30 
 

 Foi realizado um estudo e modelagem da saída de tensão de uma pilha Zener em 

função da variação da temperatura ambiente, onde foi analisado o método de calibração, 

definindo a menor incerteza possível para as faixas de temperatura do laboratório.  

 Este trabalho também propõe uma nova faixa de temperatura de medição para o 

laboratório, que até a presente data está definida, na norma que trata da calibração (NIT-

LAMEQ-003, REV. 01), como sendo entre 21,5 ºC e 23,5 ºC (22,5 °C ± 1,0 °C) [23], 

melhorando a eficiência e a qualidade dos serviços de calibração.  

 Devido à posição do volt no topo da cadeia de rastreabilidade, este trabalho 

possibilitará a redução das incertezas de medição nos serviços de calibração de fontes e 

medidores de tensão e corrente elétrica contínua no Inmetro, bem como de fontes e medidores 

de tensão elétrica alternada, que é obtida a partir da rastreabilidade para a tensão elétrica 

contínua. 

 

1.3 Objetivos do Trabalho 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 O objetivo geral deste trabalho é a redução das incertezas de medição dos serviços de 

calibração de fontes de tensão elétrica contínua do tipo pilhas Zener juntamente com a 

ampliação da faixa de temperatura admissível, no Sistema Secundário de Calibração de 

Padrões de Referência de Tensão Contínua do Lameq, nos valores de tensão em 1,018 V e 

10 V, melhorando a confiabilidade metrológica dos serviços de calibração relacionados. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Para atingir o objetivo geral proposto neste trabalho, será feito um estudo e reavaliação 

das componentes de incerteza de medição do Sistema Secundário e analisar o quanto as 

variações na temperatura ambiente influenciam as saídas de tensão da pilha Zener, na 

calibração das tensões em 1,018 V e 10 V. 
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1.4 Incertezas de Medição em Outros Institutos Nacionais de Metrologia 

 Acessando a base de dados do BIPM (KCDB) [7], nos arquivos aprovados sobre a 

capacidade de calibração e medição (Calibration and Measurement Capabilities – CMC) 

[24], é possível encontrar as incertezas expandidas de medição obtidas nos Institutos 

Nacionais de Metrologia.  

 A fim de comparar as incertezas de medição encontradas nos principais INMs, com as 

do Brasil, foram verificadas as incertezas de medição na calibração de padrões de tensão 

elétrica de estado sólido (pilhas Zeners), de acordo com a última aprovação no CMC. Na 

tabela 1, são exibidas, por exemplo, as incertezas expandidas do CEM (Centro Español de 

Metrología) [25], que é o INM da Espanha, do PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 

[26], que é o INM da Alemanha, do NIST (National Institute of Standards and Technology) 

[27], que é o INM dos Estados Unidos da América (EUA) e do IPQ (Instituto Português da 

Qualidade) [28], que é o INM de Portugal, além do Inmetro. 

Tabela 1 - Incertezas expandidas (U, k≈2) encontradas no CMC, conforme a última atualização. 

 

INM Calibração em 1,018 V Calibração em 10 V Data de Aprovação 

PTB (Alemanha) 0,18 µV/V 0,07 µV/V Agosto/2013 

NIST (EUA) 0,19 µV/V 0,19 µV/V Março/2007 

CEM (Espanha) 0,3 µV/V 0,3 µV/V Agosto/2013 

IPQ (Portugal) 1,5 µV/V 1,5 µV/V Agosto/2013 

Inmetro (Brasil) 0,2 µV/V 0,1 µV/V Março/2010 

Fonte: Base de dados do CMC [24].  

 A atualização das incertezas de medição na base de dados do CMC é um processo 

longo e demorado. É necessário haver o reconhecimento oficial, realizado por avaliadores dos 

Organismos Metrológicos Regionais, a partir de evidências (comparações-chave, artigos 

científicos, planilhas, etc.) de que o INM possui capacidade técnica para manter o valor da 

incerteza de medição proposta. 

 No caso do Inmetro, de acordo com o mostrado na tabela 1, as incertezas de medição 

expandidas (conforme a última aprovação no CMC) são de ±0,2 µV/V em 1,018 V e 
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±0,1 µV/V, em 10 V. Portanto, são diferentes das incertezas expandidas declaradas pelo 

Lameq, pelo fato do pedido de atualização atual do CMC ainda estar em fase de avaliação. 

Isto não é problema, pois não consta nos certificados de calibração o parágrafo que faz 

referência ao CMC e a rastreabilidade está garantida pelo sistema Josephson Convencional do 

Inmetro, que passou por comparações interlaboratoriais internacionais com o BIPM [29] e o 

NIST [30]. 

 Por se tratar de um processo longo e considerando o histórico de redução contínua dos 

CMCs que os diversos INMs praticam, mesmo que atualmente o Inmetro possua incertezas 

menores do que alguns dos principais INMs do mundo, é importante a obtenção de incertezas 

ainda menores, com a posterior atualização da base de dados do CMC. Isso pode evitar 

possíveis entraves às exportações de produtos que dependem do volt, onde um processo de 

maior exatidão seja exigido.  

 

1.5 Estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi dividido em 7 capítulos. O capítulo 

atual apresentou a introdução, estabelecendo a visão geral, contextualização do tema e 

objetivos do trabalho, sendo dividido em objetivo geral e específico.  

 O capítulo 2 apresenta alguns conceitos metrológicos gerais, fornecendo explicações 

relevantes dos assuntos necessários para se compreender este trabalho, os quais foram objetos 

de estudo. O método utilizado para a estimativa da incerteza de medição foi detalhado neste 

capítulo, definido através de um passo a passo. Na última seção deste capítulo, é explicada 

uma ferramenta utilizada para análise de dados, quando estes possuem comportamento linear. 

 O capítulo 3 apresenta a padronização do volt, detalhando o padrão primário que é 

baseado no Efeito Josephson (CJVS e PJVS) e o padrão Secundário, que é baseado em pilhas 

Zener, onde a calibração (nos três sistemas) é realizada através do método diferencial. 

 O capítulo 4 apresenta a metodologia empregada no trabalho, com o estudo da revisão 

bibliográfica, onde são detalhados os pontos mais relevantes estudados, e a execução do 

procedimento experimental, mostrando os dados obtidos através de medições sequenciais no 

sistema primário e no sistema Secundário. Foram realizados dois cronogramas de medições, 

em períodos distintos. 
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 O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos através da análise das medições realizadas 

nos dois cronogramas. Os resultados foram organizados por cada cronograma de medição. 

 No capítulo 6 são apresentadas as conclusões deste trabalho, após análise dos 

resultados obtidos.  

 No capítulo 7 são apresentadas algumas sugestões para trabalhos futuros. 

 Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas nesta pesquisa. As 

referências foram citadas no decorrer do texto, seguindo o sistema numérico. 
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2 CONCEITOS METROLÓGICOS GERAIS 

 

2.1 Padronização 

 O termo padronização pode ser empregado em vários sentidos. Na indústria, pode ser 

usado como uma técnica que visa à redução da variabilidade dos processos de trabalho; é a 

principal técnica gerencial para melhoria do desempenho de processos. Padronização nos 

remete a ideia de unificação, simplificação e uniformização, sendo o ato de padronizar, isto é, 

de estabelecer padrões. Mais especificamente na Metrologia, estabelecer padrões de medição. 

 De acordo com o Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM), um padrão de 

medição é a realização da definição de uma grandeza, com um valor determinado e uma 

incerteza de medição associada, utilizada como referência [2]. A realização da definição de 

uma determinada grandeza pode ser fornecida por um sistema de medição, uma medida 

materializada ou um material de referência. 

 Para executarmos a medição de uma determinada grandeza, normalmente recorremos 

a instrumentos, como um voltímetro, por exemplo, que mede o volt. Quando compramos uma 

pilha e vemos que seu valor nominal é de 1,5 volts, confiamos que realmente esse é o seu 

valor verdadeiro. Esta pilha, na sua confecção, precisou ser medida através de um instrumento 

de medição, que por sua vez, precisou ser calibrado através de um padrão. Vemos com isso 

que quanto mais exata for a medição fornecida pelo padrão de referência, mais exata será a 

medição do instrumento e, consequentemente, mais exata será a medição da tensão elétrica da 

pilha. 

 Um padrão de medição primário é estabelecido através de um procedimento de 

medição primário ou criado por um objeto, como um padrão de massa, por exemplo [2]. Este 

padrão precisa ser o mais exato possível, pois através dele, padrões secundários serão criados 

e estabelecidos por intermédio de uma calibração. Padrões que não tenham uma boa exatidão 

podem impactar em todo o processo da cadeia produtiva e afetar as relações comerciais. No 

caso de uma pilha comum de 1,5 V, um erro poderia causar apenas o não funcionamento de 

um aparelho. Porém, se o instrumento serviu para ajustar um equipamento hospitalar (ou 

checar seu funcionamento), como um desfibrilador, a falta de exatidão da unidade pode ter 

consequências mais graves. 
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2.2 Calibração 

 Segundo o VIM, calibração é a operação realizada, através de condições especificadas, 

em duas etapas. Numa primeira etapa, estabelece uma relação entre os valores e as incertezas 

de medição, fornecidos por padrões, e as indicações correspondentes. Numa segunda etapa, 

utiliza esta informação para estabelecer uma relação visando à obtenção de um resultado de 

medição a partir de uma indicação [2]. Nenhum ajuste é realizado no equipamento, sendo 

demonstrada apenas a diferença da medição entre uma indicação e um padrão de referência. 

 Na prática, calibrar um instrumento ou equipamento consiste em comparar a indicação 

fornecida por este objeto, com um padrão de referência, através de um procedimento de 

medição. Para isso, existem vários métodos de medição que podem ser empregados na 

calibração, tais como o método por comparação e o método diferencial [2]. O objeto calibrado 

terá um valor determinado pelo método de medição utilizado, que demonstrará seu valor e 

uma incerteza associada. Essas informações constarão em um certificado de calibração. 

 A calibração deve transmitir credibilidade ao objeto, assegurando que suas medições 

são confiáveis. Para isso, é necessário que o instrumento que serviu de referência para a 

calibração seja conhecido, onde este tenha sido calibrado por um padrão mais exato, seguindo 

uma cadeia sucessiva de comparações, até que se chegue ao padrão primário. Este é o 

conceito de rastreabilidade metrológica, definido no VIM como “propriedade de um resultado 

de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma 

cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de 

medição” [2]. 

 Por exemplo, um instrumento utilizado para medir a tensão elétrica deve ser calibrado 

contra um padrão (podendo ser uma fonte de tensão), que por sua vez foi calibrado por um 

padrão mais exato, e este está rastreado a um padrão primário. Com isso, vemos que o 

resultado de cada calibração depende da calibração anterior e a incerteza de medição 

associada ao processo necessariamente aumenta ao longo da sequencia de calibrações. É 

formada desta maneira, uma hierarquia de calibração. 
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2.3 Exatidão e Precisão 

 Esses dois conceitos muitas das vezes se confundem, mas possuem significados 

totalmente diferentes. A exatidão de uma medição é um conceito qualitativo que define o grau 

de concordância entre o resultado de uma medição e o valor verdadeiro do mensurando (valor 

esperado) [2]. Não é, portanto, uma grandeza, não lhe sendo atribuído um valor numérico. 

Dizemos que uma medição é mais exata quando fornece um erro de medição menor. Entende-

se por erro de medição, a diferença entre o valor medido de uma dada grandeza e um valor de 

referência [2]. 

 A precisão de medição é o grau de concordância entre os valores medidos, obtidos por 

medições repetidas, no mesmo objeto ou em objetos similares, sob condições especificadas 

[2]. É utilizada para definir a repetibilidade [2] de medição, ou seja, a tendência da medição, 

indicando o quanto as medidas repetidas estão próximas uma das outras.  

 Uma medida pode ser precisa, porém não exata. Um exemplo de precisão e exatidão 

pode ser visto na figura 4, abaixo: 

Figura 4 - Diferença entre precisão e exatidão da medição. 

 

 
 

 Em A, temos diversas medições muito próximas das outras, porém longe do valor de 

referência (centro do alvo). Logo, esta medição é precisa, mas não é exata. Em B, temos 

várias medições bem próximas do alvo, porém com espaçamento uma das outras, sendo, 

portanto uma medição exata, mas não precisa. Em C vemos um exemplo de dispersão das 

medições e todas distantes do valor de referência, portanto são inexatas e imprecisas. Já em D 

temos uma situação ideal, onde as medidas tendem a um determinado valor, portanto são 

precisas, e esse valor é o valor de referência, logo são exatas. 
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2.4 Incerteza de Medição 

 

2.4.1 Aspectos gerais 

 De acordo com o VIM [2], a incerteza de medição é definida por um parâmetro não 

negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando, com base nas 

informações e parâmetros utilizados [2]. Não há como determinar o valor de um mensurando 

sem demonstrar sua incerteza, que reflete a falta de conhecimento associado ao valor da 

grandeza a ser medida [31]. Utilizando a ideia de medir para conhecer, podemos dizer que 

quanto menor for a incerteza de determinado resultado de medição, menor é a nossa dúvida 

quanto a este resultado.  

 Na sua determinação, geralmente são englobadas muitas componentes, sendo as fontes 

de incertezas do Tipo A [31], quando são provenientes de cálculos estatísticos; e do Tipo B, 

quando são provenientes dos equipamentos ou baseado na experiência do operador que fez a 

medição [31], podendo ser obtida através de um certificado de calibração do instrumento.  

 Para sua correta caracterização, devem ser incluídas componentes provenientes de 

efeitos sistemáticos, quando estes não puderem ser estimados e compensados, o que aumenta 

o valor final da incerteza de medição. Sendo assim, conhecer os fatores que interferem no 

processo de medição, a fim de estimar correções para seus efeitos, é de grande importância 

para a redução da incerteza final. 

 Com esses aspectos, é possível concluir que a correta determinação da incerteza de 

medição não é uma tarefa puramente matemática, dependendo de um conhecimento 

específico e detalhado da grandeza que está sendo medida. Erros na sua avaliação ou na 

análise de dados podem inserir componentes desconhecidas no resultado final de uma 

medição, comprometendo sua exatidão. 

 A avaliação da incerteza de medição de um determinado resultado é um ponto muito 

relevante na qualidade do processo produtivo. Sua correta interpretação pode auxiliar na 

tomada de decisão, evitando equívocos e desperdícios. 

 A título de exemplo, supondo que a incerteza de medição presente no certificado de 

calibração de um medidor de energia elétrica residencial seja de 0,012 %, com uma média de 
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consumo mensal de 180 kW/h; o resultado da medição acarreta em uma dúvida de 

0,0216 kW/h. Parece pouco, mas considerando o quantitativo de aproximadamente 

63 milhões de domicílios no Brasil [32], esse número passa a ser de 1.360.800 kW/h e 

supondo o preço do kW/h estimado em R$ 0,733 (bandeira vermelha), isto significaria uma 

possível perda ou lucro indevido mensal da concessionária de energia elétrica no valor de 

quase um milhão de reais. 

 Com dados como esse, é possível tomar decisões sobre a viabilidade e a vantagem de 

se comprar um equipamento que proporcione uma incerteza menor. É importante ressaltar que 

a padronização da unidade de potência, o watt (W), é obtida em função das grandezas de 

tensão elétrica e de corrente elétrica, respectivamente o volt (V) e o ampere (A) [14]. 

 

2.4.2 Estimativa da incerteza de medição 

 Uma das maneiras de se estimar a incerteza de medição é através do método clássico, 

estabelecido no Guia para a Expressão de Incerteza de Medição (ISO GUM 2008) [31], e que 

será utilizado neste trabalho. 

 A metodologia utilizada neste guia [31] estabelece nove passos principais para estimar 

a incerteza de medição [33]. Esses passos serão detalhados a seguir.  

 

2.4.2.1 Definição do mensurando  

 Na maioria dos casos, um mensurando [2] não é medido diretamente, sendo 

determinado a partir de diversas outras grandezas (X1, X2,..., XN), através de uma relação 

funcional f (modelo matemático), como mostra a equação (1): 

 𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑁) (1) 

 As grandezas de entrada (X1, X2,..., XN) das quais a grandeza de saída Y depende, 

podem ser consideradas como mensurando e depender de outras grandezas, incluindo 

correções e fontes de correção para efeitos sistemáticos [31]. A função f pode ser determinada 

experimentalmente ou existir somente como um algoritmo que terá de ser resolvido 

numericamente. f deve ser interpretada como sendo a função que contém todas as grandezas, 
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incluindo todas as correções e fatores de correção que possam contribuir com uma 

componente de incerteza significativa para o resultado de medição [31]. 

 Esse conjunto de grandezas de entrada pode ser categorizado como: a) grandezas cujos 

valores e incertezas são diretamente determinados na medição em curso, sendo obtidos, por 

exemplo, de uma única observação, de observações repetidas ou de julgamento baseado na 

experiência, podendo envolver a determinação de correções em leituras de instrumentos e 

correções por conta de grandezas de influência, tais como temperatura ambiente, pressão 

barométrica e umidade [31]; e b) grandezas cujos valores e incertezas são incorporados à 

medição a partir de fontes externas, tais como grandezas associadas com padrões de medição 

calibrados e dados de referência obtidos de manuais técnicos [31]. 

 

2.4.2.2 Elaboração do diagrama causa e efeito 

 Após a determinação da equação do mensurando (modelo matemático), é necessário 

identificar as fontes de incerteza [31]. Para isso, um diagrama causa e efeito (espinha de 

peixe) [34] bem elaborado torna-se uma ferramenta bastante importante [33]. Esse diagrama é 

desenvolvido para representar a relação entre o “efeito” e todas as possibilidades de “causa” 

que podem contribuir para este efeito [34]. Neste caso, devem ser identificadas todas as fontes 

de incerteza que definem a incerteza do mensurando [33]. Um exemplo de um diagrama causa 

e efeito pode ser visto na figura 5. 

Figura 5 - Exemplo de um diagrama causa e efeito na determinação de um mensurando Z. 

 

Fonte: Adaptado de [33, p. 49]. 
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2.4.2.3 Estimativas das incertezas das fontes de entrada 

 Uma vez identificada todas as contribuições de incerteza que irão compor a incerteza 

de medição do mensurando, é necessário quantificar cada uma dessas fontes, através de uma 

avaliação, definindo quais são as incertezas do tipo A e quais são as incertezas do tipo B [31]. 

 Na maioria dos casos, a melhor estimativa para o valor esperado de um mensurando, 

para uma grandeza que varia aleatoriamente, e para a qual N observações independentes 

foram obtidas sobre as mesmas condições de medição, é a média aritmética [equação (2)] das 

N observações repetidas [31]. 

 �̅� =
1

𝑁
∑ 𝑞𝑘 =  

𝑞1 + 𝑞2 + … + 𝑞𝑁

𝑁

𝑁

𝑘=1

 (2) 

 Porém, as observações individuais qk diferem em valor, devido a variações aleatórias 

nas grandezas de influência. A variância experimental das observações, que estima a variância 

s
2
 da distribuição de probabilidade de q, é dada pela equação (3) [31]: 

 𝑠2(𝑞𝑘) =
1

𝑁 − 1
∑(𝑞𝑗 −  �̅�)2

𝑁

𝑗=1

 (3) 

 Uma medida de dispersão mais conveniente utilizada, por ter a mesma dimensão de q, 

é o desvio padrão experimental (s), calculado pela raiz quadrada positiva da variância, 

conforme a equação (4) [31]: 

 𝑠(𝑞𝑘) = √
1

𝑁 − 1
∑(𝑞𝑗 −  �̅�)2

𝑁

𝑗=1

 (4) 

 Temos então como a melhor estimativa para a incerteza do tipo A, proveniente de N 

medições repetidas, o desvio padrão da média, dado pela equação (5) [31]: 

 𝑢(�̅�) =
𝑠(𝑞𝑘)

√𝑁
 (5) 

 Onde 𝑠(𝑞𝑘) é o desvio padrão das medidas individuais do conjunto de repetições e N é 

o número de repetições do conjunto. 

 A estimativa da incerteza de medição do tipo A [dada pela equação (5)], a partir de um 

conjunto de medições diretas de uma grandeza, baseia-se na hipótese de que, quando o 
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número de medidas cresce indefinidamente, sua distribuição de frequência tende à chamada 

distribuição de Gauss [35], que se constitui em uma amostra de medições diretas de uma 

grandeza que se distribuem normalmente (distribuição normal) [35], conforme a figura 6: 

Figura 6 - Exemplo de uma distribuição gaussiana das medições de uma grandeza, com média �̅� e desvio padrão 

s. 

 

 

Fonte: Adaptado a partir de [35, p. 39]. 

 

 Essa distribuição tem as seguintes propriedades [35]: 

 68,27 % das medições estão entre (�̅� – s) e (�̅� + s); 

 95,45 % das medições estão entre (�̅� – 2s) e (�̅� + 2s); 

 99,73 % das medições estão entre (�̅� – 3s) e (�̅� + 3s); 

 Com base na equação (5), vemos que o aumento do número N de medições pode 

reduzir a incerteza de medição na estimativa do valor esperado, deixando a distribuição com 

as características da figura 6, com os valores cada vez mais próximos da média ( �̅� ). 

Entretanto, deve-se sempre analisar criticamente este resultado, pois um número 

extremamente grande de medições pode, matematicamente, levar a uma baixa incerteza 

padrão do tipo A, mas que não se verifica na prática. 

 Quando o valor de uma grandeza não é estimado a partir de observações repetidas, as 

incertezas decorrem principalmente da sensibilidade e da resolução do instrumento de 

medição utilizado [35]. Nesse caso, a incerteza padrão do tipo B é avaliada pelo julgamento 

científico baseado em todas as informações disponíveis sobre a possível variabilidade da 

grandeza de entrada [31]. O conjunto de informações pode incluir: a) dados de medições 

prévias; b) experiência ou o conhecimento geral sobre o comportamento de materiais e 
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instrumentos; c) especificações do fabricante; d) dados fornecidos em certificados de 

calibração; e e) incertezas atribuídas a dados extraídos de manuais [31]. 

 Para se determinar a incerteza do tipo B é necessário assumir que os valores possíveis 

para as medições, obedecem a determinadas distribuições hipotéticas [35]. Nesse caso, uma 

das estimativas da incerteza do tipo B é realizada quando os valores de uma grandeza, 

digamos 𝑥𝑖, têm uma determinada distribuição assumida e um intervalo de dispersão [33]. As 

distribuições normalmente observadas são a normal, retangular e a triangular. 

 Quando a estimativa da incerteza de medição é originada de resultados e dados 

anteriores, pode já ser expressa como um desvio padrão [36]. Entretanto, é necessário que seja 

estabelecido um intervalo com um nível de confiança (na forma ±a em p %).  

 Quando é possível assumir que a probabilidade do valor de uma grandeza 𝑥𝑖  está 

situada em um intervalo uniforme (entre – a e a), onde houver razão para esperar que valores 

extremos sejam prováveis, é apropriado utilizar uma distribuição retangular [36] (figura 7). 

Figura 7 - Distribuição retangular ou uniforme de uma grandeza 𝒙𝒊, para determinação da incerteza de medição 

do tipo B. 

 

 E, nesse caso, a estimativa padrão da incerteza do tipo B é calculada de acordo com a 

equação (6) [33]: 

 𝑢(𝑥𝑖) =
𝑎

√3
 (6) 

 Quando a distribuição de probabilidade não é uniforme, onde podemos assumir que 

valores perto dos limites sejam menos prováveis do que os valores que estejam mais próximos 

do ponto médio [31], é mais razoável utilizar uma distribuição triangular (figura 8). 

Figura 8 - Distribuição triangular de uma grandeza 𝒙𝒊, para determinação da incerteza de medição do tipo B. 
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 E com isso, a estimativa da incerteza de medição do tipo B pode ser calculada de 

acordo com a equação (7) [33]: 

 𝑢(𝑥𝑖) =
𝑎

√6
 (7) 

 Se a estimativa 𝑥𝑖  for obtida de uma especificação do fabricante, certificado de 

calibração, manual técnico ou outra fonte e sua incerteza expandida (U) for declarada [31], 

com as informações da probabilidade e do fator de abrangência (k) [33], a incerteza padrão 

𝑢(𝑥𝑖) é simplesmente o valor mencionado dividido pelo multiplicador k, de acordo com a 

equação (8) [33]: 

 𝑢(𝑥𝑖) =
𝑈

𝑘
 (8) 

  

2.4.2.4 Cálculo dos coeficientes de sensibilidade  

 Após estimar as incertezas de medição das fontes de entrada, é necessário definir os 

coeficientes de sensibilidade (derivada parcial) [31] do mensurando em relação a cada 

grandeza de entrada. Esse coeficiente descreve o quanto a estimativa da grandeza de saída Y é 

influenciada por variações da estimativa da grandeza de entrada [37]. O coeficiente de 

sensibilidade de um dado mensurando Y, em relação a uma determinada grandeza de entrada 

𝑥𝑖, é determinado de acordo com a equação (9) [33]: 

 𝑐𝑖 =
𝜕𝑦

𝜕𝑥𝑖
 (9) 

 Onde 
𝜕𝑦

𝜕𝑥𝑖
 é a derivada parcial do mensurando y em relação a uma grandeza de 

entrada x. 

 

2.4.2.5 Cálculo das componentes de incerteza  

 Após a determinação dos coeficientes de sensibilidade (𝑐𝑖) e com a estimativa das 

incertezas de todas as fontes de entrada do mensurando [𝑢(𝑥𝑖)], cada respectiva componente 

de incerteza [𝑢𝑥𝑖
(𝑦)] pode ser avaliada através da equação (10) [33]: 

 𝑢𝑥𝑖
(𝑦) = 𝑐𝑖𝑢(𝑥𝑖) (10) 



44 
 

 Esse passo é necessário, pois, ao multiplicarmos o coeficiente de sensibilidade pela 

componente de incerteza da grandeza de entrada, obtemos cada componente de incerteza com 

a mesma unidade do mensurando, permitindo a correta combinação de todas as componentes 

de incerteza (passo seguinte). 

 Também é de grande valia, após o cálculo de todas as componentes de incerteza, 

plotar um gráfico de balanço das incertezas, como foi apresentado nas figuras 2 e 3. 

 

2.4.2.6 Combinação das componentes (incerteza combinada)  

 A incerteza padrão combinada (uc) de um resultado de medição, quando este resultado 

é obtido por meio de valores de várias outras grandezas [31], é obtida a partir da combinação 

das incertezas 𝑢𝑥𝑖
(𝑦) de cada uma das fontes de entrada [33].  

 Para grandezas de entrada não correlacionadas, o quadrado da incerteza combinada é 

dado pelo somatório do quadrado das componentes de incerteza [37], ou seja, a incerteza 

padrão combinada 𝑢𝑐(𝑦) é dada pela raiz da soma quadrática de todas as componentes de 

incerteza, de acordo com a equação (11) [36]: 

 𝑢𝑐(𝑦) = √∑ 𝑐𝑖
2𝑢(𝑥𝑖)2

𝑁

𝑖=1

 = √∑ 𝑢𝑥𝑖
(𝑦)2

𝑁

𝑖=1

 (11) 

  

 Quando as grandezas de entrada forem correlacionadas, ou seja, quando as variáveis 

não são independentes, a relação é mais complexa [36]: 

 𝑢𝑐(𝑦) = √∑ 𝑐𝑖
2𝑢(𝑥𝑖)2 +

𝑁

𝑖=1

2 ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑐𝑘𝑢(𝑥𝑖, 𝑥𝑘)

𝑁

𝑘=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

 (12) 

  

 Onde (𝑥𝑖, 𝑥𝑘)  é a covariância entre 𝑥𝑖  e 𝑥𝑘  e 𝑐𝑖  e 𝑐𝑘  são os coeficientes de 

sensibilidade, calculados conforme a equação (9) [36]. 

 Isto se deve ao fato de que, quando duas grandezas forem, de algum modo, 

correlacionadas, sua covariância também deve ser levada em conta como uma contribuição de 
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incerteza [37]. Do contrário, podemos ter uma avaliação incorreta da incerteza padrão do 

mensurando. 

 Um parâmetro utilizado para quantificar o grau de linearidade de uma distribuição de 

dados e melhor interpretar a correlação entre duas grandezas é o coeficiente de correlação 

linear de Pearson (r) [35]. Este coeficiente de correlação é dado pela equação (13): 

  

 
𝑟(𝑥𝑖, 𝑥𝑘) =

𝑢(𝑥𝑖, 𝑥𝑘)

𝑢(𝑥𝑖)𝑢(𝑥𝑘)
 (13) 

 

 Desta forma, podemos reescrever a equação (12) da seguinte forma: 

 𝑢𝑐(𝑦) = √∑ 𝑐𝑖
2𝑢(𝑥𝑖)2 +

𝑁

𝑖=1

2 ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑐𝑘𝑢(𝑥𝑖)𝑢(𝑥𝑘)

𝑁

𝑘=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

𝑟(𝑥𝑖 , 𝑥𝑘) (14) 

  

 O parâmetro r é adimensional e quanto mais forte é a correlação entre as grandezas, 

mais próximo da unidade é o seu valor [35]. Se as incertezas das fontes de entrada são cem 

por cento correlacionadas, 𝑟(𝑥𝑖, 𝑥𝑘) = 1 e a equação (14) fica: 

 𝑢𝑐(𝑦) = √∑ 𝑐𝑖
2𝑢(𝑥𝑖)2 +

𝑁

𝑖=1

2 ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑐𝑘𝑢(𝑥𝑖)𝑢(𝑥𝑘)

𝑁

𝑘=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

 (15) 

 

2.4.2.7 Cálculo dos graus de liberdade efetivos  

 O número de graus de liberdade efetivos (Veff) da distribuição de uma variável pode ser 

obtido através da fórmula de Welch-Satterthwaite [31]: 

 𝑉𝑒𝑓𝑓 =
𝑢𝑐

4(𝑦)

∑
𝑢𝑖

4(𝑦)

𝑣𝑖

𝑁
𝑖=1

 (16) 

  

 Onde: 

 N é a quantidade de fontes de entrada; 
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 𝑣𝑖 é o número de graus de liberdade de cada uma das fontes de entrada; 

 𝑢𝑖(𝑦) é a incerteza de medição de cada fonte de entrada; 

 𝑢𝑐(𝑦) é a incerteza padrão combinada do mensurando, considerando todas as fontes de 

entrada. 

  O número de graus de liberdade é um número inteiro. Para uma estimativa do tipo A, é 

obtido pelo número de observações independentes (n) menos o número de parâmetros 

estatísticos a serem avaliados. Normalmente é calculado como (n – 1) [31]. O número de 

graus de liberdade de uma incerteza do tipo B é considerado infinito, pois dentro de 

determinado intervalo de distribuição, a estimativa pode assumir qualquer valor [31]. 

 

2.4.2.8 Determinação do fator de abrangência 

 O fator de abrangência é um valor numérico (k) utilizado como multiplicador da 

incerteza padrão combinada de modo a se obter uma incerteza expandida [31]. Seu valor é 

escolhido com base no nível de confiança requerido, estando, em geral, entre 2 e 3 [31]. 

 Quando a distribuição de dados consiste em pequenas amostras, ela não obedece à 

distribuição de Gauss, obedecendo à chamada distribuição de Student (t de Student), que 

depende do número de graus de liberdade [35]. A função densidade dessa distribuição tem a 

mesma forma em sino da distribuição normal, mas reflete a maior variabilidade (com curvas 

mais alargadas), se aproximando de uma distribuição normal quanto maior for o número de 

graus de liberdade [38]. 

 Para determinar o fator de abrangência k, é utilizada a distribuição t de Student, na 

qual depende da probabilidade de abrangência, que geralmente é de 95,45 % (utilizada neste 

trabalho), e do número de graus de liberdade efetivos [33]. O valor de k pode ser obtido, por 

exemplo, através de uma tabela t de Student bicaudal, utilizada quando temos um número 

baixo de graus de liberdade efetivos (tabela 2), ou utilizando um programa de computador que 

faça tratamento estatístico de dados. 
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Tabela 2 - Tabela t de Student bicaudal (utilizada quando o número de graus de liberdade é pequeno) para uma 

probabilidade de abrangência de 95 % e 95,45 %. 

Graus de Liberdade Efetivos (veff) t (95 %) t (95,45 %) 

1 12,71 13,97 

2 4,30 4,53 

3 3,18 3,31 

4 2,78 2,87 

5 2,57 2,65 

6 2,45 2,52 

8 2,31 2,37 

10 2,23 2,28 

14 2,14 2,20 

28 2,05 2,09 

Fonte: Adaptado de [36] e gerado pelo programa Microsoft Excel.  

 

2.4.2.9  Estimativa da incerteza expandida  

 Segundo o ISO GUM 2008 [31], a incerteza expandida é a quantidade que define um 

intervalo em torno do resultado de uma medição com o qual se espera abranger uma grande 

fração da distribuição dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao 

mensurando [31]. Portanto, a expressão da incerteza de medição de um resultado 

experimental, normalmente é explicitada em sua forma expandida, através do produto da 

incerteza padrão combinada pelo fator de abrangência k, determinado pela probabilidade de 

abrangência e o número de graus de liberdade efetivos, conforme a equação (17) [31]: 

 𝑈 = 𝑘(𝑝, 𝑣)𝑢𝑐(𝑦) (17) 

 

 Sendo assim, o resultado final na determinação de um mensurando, deve ser relatado 

da seguinte forma [36]: 

 (𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜): (𝑥 ± 𝑈)(𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) (18) 

 

2.5 Ajuste de Função e Reta de Calibração 

 Em determinadas situações, além de verificarmos uma forte correlação entre medidas 

associadas a um par de grandezas, argumentos experimentais ou teóricos levam a hipótese de 
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que exista uma relação funcional entre elas [35]. A determinação de uma relação 𝑦 = 𝑓(𝑥) é 

denominada ajuste de função [35]. 

 Frequentemente uma estimativa 𝑥𝑖  de uma grandeza de entrada 𝑋𝑖  é obtida de uma 

curva que foi ajustada a dados experimentais pelo Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) 

[31]. Suas variâncias e incertezas resultantes dos parâmetros ajustados que caracterizam a 

curva podem ser calculadas por procedimentos estatísticos [31]. Estatisticamente, o problema 

de estabelecer uma relação entre um par de variáveis correlacionadas é também denominado 

de regressão [39]. 

 Uma forma simples e imediata para realizar uma regressão é através do ajuste linear 

pelo MMQ. Esse método é conveniente a ser utilizado quando o coeficiente de correlação (r) 

entre os pares de medidas das grandezas x e y é próximo da unidade e as incertezas relativas 

associadas às medidas de x são bem menores que as associadas a y [35]. Nesse caso, a 

variação de uma grandeza y em função de uma grandeza x pode ser expressa por uma relação 

linear, da forma mostrada na equação (19) [35]. 

 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 (19) 

 Os parâmetros da reta a e b, respectivamente o coeficiente angular e linear, quando as 

incertezas das grandezas x e y são constantes, podem ser estimados através das equações (20) 

e (21): 

 𝑎 =
𝑠𝑥𝑦

𝑠𝑥
2

 (20) 

 

 𝑏 = �̅� − 𝑎�̅� (21) 

 

 E as incertezas desses parâmetros podem ser estimadas da seguinte forma [35]: 

  

 𝑢𝑎 =
1

𝑠𝑥

휀𝑦

√𝑁
 (22) 

 

 𝑢𝑏 = 𝑢𝑎
√𝑥2̅̅ ̅ (23) 
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 Onde: 

 𝑠𝑥𝑦 é a covariância entre as grandezas x e y; 

 𝑠𝑥
2 é a variância dos valores da grandeza x; 

 �̅� e �̅� são, respectivamente, a média dos valores da grandeza x e a média dos valores 

da grandeza y; 

 𝑠𝑥 é o desvio padrão dos valores da grandeza x; 

 𝑥2̅ é a média do quadrado dos valores da grandeza x; 

 N é o número total de valores do par de grandezas; 

 휀𝑦 é a estimativa do erro em cada medida de y, podendo ser calculada pela equação 

(24) [35]: 

 휀𝑦 = √∑
[𝑦𝑖 − (𝑎𝑥𝑖 + 𝑏)]2

𝑁 − 2

𝑁

𝑖=1

 (24) 

  

 Onde 𝑥𝑖  e 𝑦𝑖  são os valores das respectivas grandezas. O fator (N – 2) é devido à 

equação ser linear do 1° grau. 

 O principal argumento do MMQ é que os parâmetros da reta são aqueles que 

minimizam a soma dos quadrados das distâncias entre as medidas observadas (𝑦𝑖 ) e os 

correspondentes valores previstos pela equação (19), ou seja, pela minimização da soma dos 

quadrados dos resíduos [35]. 

 O ajuste linear é muito utilizado na calibração de instrumentos de medição, onde, a 

partir das medições de duas grandezas, é possível determinar uma reta de calibração [35]. 

Assim, para um dado valor de uma variável independente x, através da reta de calibração 

(figura 9), ou melhor, de sua expressão analítica, é possível prever qual seria o valor da 

variável dependente y correspondente. Esse processo é denominado de interpolação 

direta [35].  
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Figura 9 - Exemplo de uma reta de calibração obtida através de um ajuste linear pelo MMQ. 

 
Fonte: Adaptado de [40]. 

 

 Uma vez estabelecida uma reta de calibração, esta pode ser utilizada de modo inverso, 

ou seja, obtendo a variável x a partir de um valor da variável y. Esse processo é conhecido 

como interpolação inversa [35]. 

 Nesse caso, a estimativa do erro 휀𝑥 em cada medida de x, de uma interpolação inversa, 

pode ser calculada pela equação (25): 

 휀𝑥 =
휀𝑦

𝑎
 (25) 

 Assim, a partir de um valor observado 𝑦𝑜𝑏𝑠, a estimativa para o valor interpolado de x 

será dada pela equação (26): 

 (𝑦𝑜𝑏𝑠 − 𝑏)/𝑎 ± 휀𝑦/𝑎 (26) 

   

 

 Por fim, para avaliar a qualidade dos resultados obtidos em um ajuste de função, 

permitindo que estes sejam aceitos como estimativas de parâmetros, é necessário uma análise 

sobre a estimação dos erros nos N pares de medições das grandezas envolvidas. No caso de 

um ajuste linear, os resíduos devem ser expressos de acordo com a equação (27): 

 𝛿𝑖 = 𝑦𝑖 − (𝑎𝑥𝑖 + 𝑏) (27) 

x 𝜀𝑥 
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 Para que as medições tenham qualidade, a expectativa é de que esses resíduos sejam 

pequenos, respeitando a relação [35]: 

  |𝛿𝑖/𝑦𝑖| ≪ 1 (28) 

  

 A estimativa de que os parâmetros da reta de um ajuste linear estejam relacionados 

com a equação (19), deve ser compatível com uma distribuição aleatória dos resíduos (figura 

10), tal que o somatório dos resíduos seja aproximadamente nulo [35]. Testes de normalidade 

dos resíduos também podem ser aplicados a fim de determinar a consistência dos resultados 

de um ajuste linear. 

Figura 10 - Comportamento esperado em um diagrama de dispersão de resíduos de um ajuste linear. 

 

Fonte: Adaptado da pg. 122, Fig. I.4 em [35].  



52 
 

3 PADRONIZAÇÃO DO VOLT 

 

 

3.1 Visão Geral 

 A unidade de tensão elétrica, o volt, é uma grandeza derivada no SI, caracterizada 

como a diferença de potencial (DDP) [5]. O volt é obtido combinando as unidades de tempo 

(s), comprimento (m), massa (kg) e corrente elétrica (A), tendo sua definição dada por: “O 

volt é a tensão elétrica entre os terminais de um elemento passivo de circuito, que dissipa a 

potência de 1 watt quando percorrido por uma corrente invariável de 1 ampere” [14]. 

Equacionando essa definição, temos: 

 

 𝑉 =  
𝑃

𝐼
 

(29) 

 

 Onde V é a tensão elétrica em volt (V), P é a potência elétrica dissipada em watt (W) e 

I é a intensidade da corrente elétrica em ampere (A). 

 Realizar a unidade através de sua definição prática, obtendo a exatidão necessária na 

sua padronização, não é uma tarefa simples, necessitando de um trabalho longo e difícil [41]. 

Através desta definição, para realizar o volt experimentalmente, é necessário o controle de 

duas grandezas de entrada para obtermos a grandeza de saída, o que é bem menos 

reprodutível e contribui para o aumento do valor da incerteza de medição obtida no processo. 

 Esses fatores justificam a busca por uma padronização utilizando efeitos quânticos 

para realizar a unidade. Por estar baseada na utilização de constantes físicas fundamentais, 

possuem uma inerente maior estabilidade de longo prazo nos resultados [42]. 

  

3.2 Padronização Primária - Efeito Josephson 

 O Efeito Josephson foi possível graças à descoberta e os estudos do fenômeno 

chamado de supercondutividade. Em 1911 o físico holandês H. Kamerlingh Onnes [43] 
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descobriu que a resistência elétrica do mercúrio cai abruptamente para um valor muito inferior 

ao ser resfriado abaixo da temperatura de 4,2 K (figura 11) [44]. A explicação era de que a 

resistência elétrica dos sólidos deveria decrescer com a temperatura, apesar de existir, mesmo 

na temperatura do zero absoluto, uma resistência residual devido a imperfeições do sólido. 

Porém, para alguns materiais, essa resistência desaparecia completamente a temperaturas 

suficientemente baixas, denominada de temperatura crítica. Desde então, procurou-se obter a 

supercondutividade com vários outros elementos, compostos e ligas.  

Figura 11 - Resistência do mercúrio em função da temperatura. 

 

Fonte: Adaptado de [45]. 

 

 Em 1957, J. Bardeen, L. Cooper e J. R. Schrieffer formularam uma teoria para a 

supercondutividade que estabelecia que elétrons em um material supercondutor formariam 

pares correlacionados, denominados pares de Cooper, em baixas temperaturas [44]. 

 Em 1962, com base nessas descobertas, Brian D. Josephson [46] descobriu o efeito 

que leva seu nome, ao realizar uma predição teórica do tunelamento de pares de Cooper 

através de uma barreira isolante entre supercondutores [44]. Josephson estudou junções de 

supercondutores separadas por uma fina camada isolante (da ordem de poucos nanometros), 

onde previu que poderia haver uma corrente elétrica, mesmo sem uma tensão aplicada. Caso 
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fosse aplicada uma pequena tensão na junção, surgiria uma corrente elétrica alternada 

atravessando a barreira isolante, com frequência situada na região de micro-ondas [44]. Uma 

representação de uma junção de Josephson pode ser vista na figura 12, a seguir: 

Figura 12 - Representação de uma junção de supercondutor – isolante – supercondutor (SIS). 

 

 A frequência da corrente elétrica alternada que atravessa a camada isolante, gerada 

pela tensão U aplicada, é dada pela equação (30) [47]:  

 𝑓 =  
2𝑒

ℎ
𝑈 (30) 

 Onde f é a frequência em Hz, U a tensão em volts, e a carga do elétron (1,602177 ×

 10−19 𝐶) e h a constante de Planck (6,6260689 × 10−34𝐽  𝑠). A razão 2𝑒/ℎ é denominada 

constante de Josephson, podendo ser calculada com grande exatidão [47]. O valor mais exato 

dessa constante física adotado internacionalmente desde 1990, caracterizado por KJ-90, é 

definido em 483 597,9 GHz / V, com incerteza de 0,4 partes por milhão [47]. A vantagem de 

se adotar um valor internacional de KJ é que seu uso prático assegura que todas as realizações 

do volt, com base no Efeito Josephson, utilizarão o mesmo valor [13]. 

 Com isso, ao se aplicar uma corrente elétrica alternada, com frequência estabelecida 

pela equação (30), em uma junção Josephson, a oscilação da junção tende a ficar em fase com 

a frequência aplicada e a tensão média da junção deve ser igual à hf / (2e). Este efeito é 

conhecido como “Efeito Josephson CA”, sendo observado como um degrau de tensão 

constante na curva tensão × corrente (U-I) da junção [41], onde a tensão contínua U pode 

assumir valores diferentes, de acordo com a equação (31) [41]: 
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 𝑈 =  𝑛𝑖

ℎ

2𝑒
𝑓 (31) 

  

 Onde U é a tensão contínua em volts e 𝑛𝑖 é o número de degraus de tensão.  

 É possível observar através do gráfico da curva U-I (figura 13) esses degraus de tensão 

e inferir que para uma mesma frequência aplicada e n=1, os degraus de tensão são os mesmos, 

independentemente da junção Josephson utilizada. As características que diferenciam as 

junções são os limites das faixas das correntes de polarização (na curva preta, os limites do 

degrau +1 estão mais à esquerda) e a largura dos degraus. 

Figura 13 - Curva tensão x corrente de três junções Josephson diferentes sob a mesma frequência e com n=1. 

 

Fonte: Pg. 2, figura 1 em [41]. 

 

 Com a utilização desse efeito quântico pela Metrologia, é possível obter com grande 

exatidão a grandeza volt. Nesse sistema verificamos variações discretas de U definidas em 

degraus, ao passo que, em sistemas convencionais de realização da unidade, verificamos 

valores contínuos, o que aumenta a incerteza de medição. Podemos ver na equação (31), que a 

estabilidade da tensão U depende apenas da estabilidade da frequência f, na qual pode ser 

obtida com grande exatidão.   

 Um problema nesse processo é que, na prática, temos que cada junção fornece um 

valor muito pequeno de tensão, tendo em vista a alta frequência que precisa ser aplicada. Para 

resolver isso, são utilizados circuitos integrados (chips) contendo milhares de junções do tipo 
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Josephson (figura 14), que são ligadas em série, dependendo da tensão de saída desejada. O 

valor da tensão U é obtido através da equação (32) [41]: 

 𝑈 =  
𝑛𝑖𝑓

𝐾𝐽−90
 

(32) 

 Ajustando esses parâmetros podemos ter uma tensão de saída de 1,018 V, utilizando 

cerca de 3 000 junções, e 10 V, utilizando cerca de 20 000 junções.  

Figura 14 - Chip Josephson com 3020 junções. 

 

Fonte: p. 317, Fig. 1 em [48]. 

  

 O chip Josephson é montado dentro de uma blindagem magnética de alta 

permeabilidade, situado no final de uma ponteira criogênica [41]. Essa ponteira é imersa em 

um cilindro térmico, denominado “dewar”, que contém hélio líquido. Devido a suas 

características, um dewar proporciona um isolamento térmico quase perfeito e por conter 

hélio líquido, sua temperatura gira em torno de 4 K (ou -269,15 
o
C), que é a temperatura 

necessária para que as propriedades supercondutoras do material ocorram e o Efeito 

Josephson possa acontecer. 

 Como não são, especificamente, “realizações” do volt, os sistemas Josephson foram 

considerados como “representações” da grandeza. As incertezas desse sistema, em relação ao 

volt, são estimadas em ±4 partes em 10
7
. Com isso, as realizações do volt passaram a ser 

utilizadas com base nesse sistema, por diversos laboratórios nacionais de Metrologia ([5], [12] 

e [13]). Com a redefinição do SI, os sistemas baseados no Efeito Josephson deixarão de ser 

considerados “representações” da unidade, para se tornarem “realizações” do volt ([11], [13] e 

[49]). 

 



57 
 

3.2.1 Padrão de tensão Josephson convencional (CJVS) 

 A padronização primária baseada no Efeito Josephson, começou a ser realizada no 

Lameq através do Sistema Josephson Convencional (Conventional Josephson Voltage 

Standard – CJVS) [50], que foi montado no Lameq. Este sistema é composto pelos seguintes 

equipamentos [50] (figura 15): 

a) Um computador com interface GPIB-USB-HS com o programa de controle denominado 

NISTVolt instalado; 

b) Uma ponta de prova criogênica, com um sensor de nível de hélio acoplado em sua 

extremidade e um chip Josephson acoplado no seu final; 

c) Uma unidade controladora do sistema CJVS; 

d) Um subsistema oscilador de 75 GHz, composto por um medidor de frequência de micro-

ondas, um diodo oscilador (diodo Gunn), um isolador, um acoplador, um misturador, um 

atenuador e uma fonte de polarização do diodo; 

e) Um voltímetro digital (DVM – Digital Volt Meter), normalmente sendo utilizado os 

equipamentos fabricados pela Agilent, modelos 3458A ou 34420A; 

f) Padrões Zeners de referência a serem calibrados (Fluke 732A ou Fluke 732B); 

g) Um cilindro de hélio líquido (dewar); 

h) Uma fonte de frequência de referência de 10 MHz, com exatidão de, pelo menos, 

±0,001 μHz/Hz; 

i) Um scanner Data Proof (160A ou 320A) e fios de conexão; 

j) Um osciloscópio de uso geral com função X-Y; 

k) Módulo sensor externo de temperatura, umidade e pressão (caixa de sensores do CJVS). 
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Figura 15 - Esquema de ligação do Sistema CJVS. 

 

Fonte: Adaptado de [50]. 

  

 A calibração é realizada através do programa NISTVolt [50], utilizando o método de 

comparação diferencial, por ser um método considerado mais exato. Este método consiste na 

ligação do padrão objeto de calibração em série e oposição ao sistema primário baseado no 

Efeito Josephson (CJVS), cuja tensão diferencial é lida através de um detector de nulo (DVM) 

[50]. Sua representação pode ser vista na figura 16. 

Figura 16 - Método diferencial de medição em um sistema de calibração CJVS. 

 

Fonte: Adaptado da Fig. b1, pg. 36 em [50]. 
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 Onde VJVS é a tensão fornecida pelo padrão CJVS e VZO é a tensão do padrão a ser 

calibrado. 

 Com base na figura 16 e utilizando a equação (33), segundo a Lei de Kirchhoff [51] 

(Lei das Tensões ou Lei das Malhas), temos: 

𝑛𝑖𝑓

𝐾𝐽−90
= 𝑉𝐷𝑉𝑀 + 𝑉𝑍𝑂 

(33) 

 

 E obtemos a tensão do padrão a ser calibrado através da equação: 

𝑉𝑍𝑂 =  
𝑛𝑖𝑓

𝐾𝐽−90
− 𝑉𝐷𝑉𝑀 

(34) 

 

 Entretanto, temos vários fatores envolvidos no processo, que contribuem para a 

incerteza de medição, sendo necessária uma modelagem matemática que defina melhor todas 

as variáveis. Esses fatores podem ser o ruído nas medições, surgimento de forças 

eletromotrizes (FEMs) térmicas e a variação com o tempo da tensão de saída da pilha 

(deriva). Sendo assim, é utilizado o seguinte modelo matemático [50]: 

𝑁𝑖. 𝑓

𝐾𝐽−90

− 𝑉𝐷𝑉𝑀 = 𝑃. 𝑉𝑍𝑂 + 𝑉𝑂 + 𝑀. 𝑡 + 𝑉𝑟𝑢í𝑑𝑜 
(35) 

 

 Onde P é a polaridade do padrão a ser calibrado (normal ou invertida), V0 é a 

componente constante da tensão de offset (FEMs térmicas de offset e erro de offset do DVM) 

no circuito de medição, M.t é a tensão de deriva, sendo M o coeficiente de deriva e t o tempo, 

que pode ser obtida através de um histórico de calibração e Vruído é o ruído de medição não 

compensado pela média das leituras do DVM [50].  

 O programa NISTVolt calcula a incerteza final da calibração a partir de quatro 

componentes de incerteza na tensão de saída, que devem ser fornecidas ao sistema. As fontes 

de incerteza do sistema CJVS são [52]: a) offset de zero; b) corrente de fuga; c) ruído e offset 

da referência de frequência; e d) Zener sob calibração (ruído, FEM térmica etc.) [50]. 
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 A incerteza do offset de zero inclui as contribuições de incerteza proveniente do 

detector de nulo (nanovoltímetro), da corrente de polarização, FEMs térmicas não corrigidas e 

alguns efeitos de interferência eletromagnética. É obtida através de um conjunto de medições 

de curto-circuito nos terminais do scanner [50]. 

 A corrente de fuga é originada pela circulação de correntes elétricas indevidas nos 

filtros existentes na ponta de prova criogênica. Para evitar erros na tensão gerada pelo CJVS, 

é calculada uma correção após a medição dessa corrente de fuga, bem como sua respectiva 

componente de incerteza [50]. 

 As fontes de incerteza oriundas da frequência de micro-ondas são devidas à referência 

de 10 MHz, à medição do contador em relação à referência de frequência e ao travamento de 

fase entre o oscilador Gunn e a frequência de 10 MHz [50]. 

 Através desse método, após a configuração de todos os parâmetros do sistema, as 

calibrações de pilhas eletrônicas do tipo Zener são realizadas com uma incerteza da ordem de 

10
-8

 V. 

 Entretanto, esse sistema possui características indesejáveis relacionadas aos degraus de 

tensão: a) é difícil selecionar rapidamente degraus específicos de tensão [41]; e b) ruídos 

podem induzir a transições espontâneas entre os degraus [41], afetando sua estabilidade. Com 

esse problema de seleção e estabilidade dos degraus, não é possível realizar medições que 

utilizem análise automática rápida de conversores analógico-digital (ADC) e digital-analógico 

(DAC) [41]. 

 Para resolver esses problemas, é utilizado um novo tipo de padrão JVS capaz de 

produzir tensões elétricas contínuas programáveis e estáveis. Esse padrão é denominado JVS 

Programável (PJVS) [41] e será detalhado a seguir. 

  

3.2.2 Padrão de tensão Josephson programável (PJVS) 

 O Sistema Josephson Programável (PJVS) é uma nova tecnologia que tem sido 

aprimorada nos últimos anos, desenvolvida desde meados de 1990 após modificações em 

junções JVS convencionais, tendo melhor desempenho e apresentando vantagens em relação 

ao CJVS [53]. Dentre suas vantagens temos [53]: a) uma maior automação do sistema, com a 



61 
 

participação mínima do operador; b) estabilidade inerente dos degraus de tensão, permitindo 

maiores margens de corrente, eliminando a necessidade do uso de filtros de saída, permitindo 

outras aplicações que não são possíveis com o CJVS; e c) um curto tempo de estabilização 

(200 ns), o que permite a geração de tensões elétricas DC (contínuas) e aproximações para 

tensões elétricas AC (alternadas). 

 O sistema PJVS depende de uma arquitetura diferente do CJVS, mais robusta e, 

consequentemente, com um custo maior. Um chip PJVS (figura 17) possui grupos de junções 

divididos em múltiplos subgrupos ligados em série, cada um deles com várias junções 

Josephson [54]. Para se chegar à tensão de 10 V, um chip PJVS precisa de mais de 250 mil 

junções com uma frequência de 18,5 GHz [54].  

Figura 17 - Fotografia de um chip PJVS de 10 V desenvolvido pelo NIST. 

 

Fonte: Fig. 4, pg. 2485 em [53]. 

 

 O Inmetro também possui um sistema PJVS que pode ser utilizado para calibrar pilhas 

Zeners, sendo composto pelos seguintes equipamentos [55]: 

a) Chip PJVS de 10 V do NIST; 

b) Ponta de prova criogênica; 

c) Cilindro criogênico (dewar) contendo hélio líquido; 

d) Fonte de corrente programável para polarizar as junções Josephson; 

e) Fonte de micro-ondas; 

f) Nanovoltímetro digital; 

g)  Scanner (para ligações automáticas entre o PJVS e os Zeners); 

h)  Computador com o programa de controle (Nistvolt-P [56]); 
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i)  Referência de 10 MHz (fornecida por um relógio atômico de césio). 

  

 Ao contrário do sistema CJVS, que utiliza uma corrente de polarização global para 

ativar um degrau de tensão desejado, o PJVS permite uma corrente de polarização específica 

para cada subgrupo de junções [54], pois podem ser polarizados individualmente nos degraus 

+1, 0 ou -1. Com isso, a tensão de saída pode ser programada, somando ou subtraindo a 

tensão de cada subgrupo [55]. Uma vez estabelecidos os parâmetros para os diferentes 

subgrupos, estes podem ser combinados para gerar uma dada tensão de saída [54]. 

 A corrente crítica das junções varia com a largura dos três degraus (+1, 0 ou -1), sendo 

necessário medir essas larguras para que sejam calculados os valores da corrente de 

polarização dos respectivos subgrupos [55], de modo que a corrente de polarização fique na 

metade dos degraus. 

 Podemos ver esses parâmetros em um gráfico de tensão × corrente (figura 18). Os 

parâmetros desta curva precisam ser medidos antes de utilizar o PJVS para caracterizar o 

sistema, sendo: o centro dos degraus negativo e positivo de tensão (In e Ip); e a largura dos três 

degraus de tensão (+1, 0 ou -1), para cada subsistema [54]. Esses parâmetros são medidos 

automaticamente pelo sistema PJVS [55]. 

Figura 18 - Curva tensão × corrente do sistema PJVS e parâmetros a serem medidos. 

 

Fonte: Adaptado da pg. 4 em [54]. 
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 Uma vez caracterizado o sistema, este pode ser utilizado para gerar vários níveis de 

tensão contínua, onde a tensão de saída é formada pela soma da tensão gerada por cada um 

dos subgrupos, dada também pela equação (32). 

 A principal fonte de erros do sistema PJVS é a perda da quantização [54]. Isto pode 

ocorrer devido: a) alteração da polarização em virtude da variação do nível de hélio líquido ou 

pressão do dewar; b) fluxo preso em um dos subgrupos de junções; c) efeitos de ruído devido 

às conexões com o nanovoltímetro; d) grupo de junções do chip PJVS danificado; e) 

problemas no sistema gerador de frequência de micro-ondas. Desta forma, ao utilizar um 

sistema quântico, deve-se ter certeza de que o mesmo está, realmente, operando em um dos 

seus degraus quânticos; caso contrário, nenhuma das equações quânticas será válida. Para 

evitar este problema, o sistema PJVS faz uma checagem automática a cada hora das margens 

quânticas. Sendo assim, de maneira análoga ao CJVS, basicamente as fontes de incerteza do 

sistema PJVS são: a) offset de zero; b) corrente de fuga; c) ruído e offset da referência de 

frequência; e d) Zener sob calibração (ruído, FEM térmica etc.). 

 

3.3 Padronização Secundária – Pilhas Eletrônicas Zener 

 Um sistema de calibração consiste basicamente na comparação entre um padrão 

primário, com um padrão a ser calibrado, nesse caso as pilhas Zener. As pilhas calibradas 

servirão como padrão de trabalho para calibração de pilhas dos clientes. Esta prática é 

necessária, pois se fosse realizada a calibração de pilhas de clientes diretamente contra o 

sistema CJVS (ou o PJVS), existiria o risco de reduzir a vida útil do padrão devido à grande 

quantidade de calibrações, além de se gerar elevados custos em sua utilização, inviabilizando 

o serviço. 

 Esses padrões são pilhas de estado sólido de alta qualidade, baseados em diodos 

Zener. Os equipamentos mais comumente usados por laboratórios nacionais de Metrologia e 

para comparações internacionais são os fabricados pela Fluke, de modelo 732A e 732B [57], 

que são utilizados pelo Inmetro. Uma representação de seus principais componentes, com as 

tensões elétricas de saída fornecidas, pode ser vista na Figura 19 [58]:  
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Figura 19 - Diagrama esquemático do padrão eletrônico de tensão Fluke 732B. 

 

Fonte: Adaptado de [57, p. 4-6]. 

  

 O diodo Zener é alimentado por uma tensão de referência (Uref) na faixa de 6,5 V a 

7 V, conectado a um transistor que forma um amplificador de tensão. A tensão de 10 V é 

obtida através de um conjunto de resistores (RA e RB), de acordo com a relação 

10 𝑉 =  𝑈𝑟𝑒𝑓(1 +  
𝑅𝐴 

𝑅𝐵
) [58]. A saída de tensão de 1,018 V é obtida a partir do sinal de 10 V, 

utilizando um divisor resistivo. Sua temperatura interna pode ser monitorada usando um 

termistor acoplado termicamente ao diodo Zener [58]. O instrumento é transportável e pode 

ser alimentado por baterias externas, podendo ser mantido operante por até três dias durante 

seu transporte. 

 Para calibrar as pilhas dos clientes, é utilizada a técnica de medição série-oposição 

(método de comparação diferencial), onde um detector de nulo (DVM) mede a diferença de 

tensão entre o padrão eletrônico de referência (ZR) e o padrão eletrônico a ser calibrado (ZO) 

[23]. Esse processo é mais exato, pois um único medidor é capaz de medir a diferença entre as 

pilhas simultaneamente. Para isso, os dois padrões devem estar em equilíbrio térmico e com 

suas baterias carregadas, sendo necessário desconectá-los da rede elétrica duas horas antes das 

medições, a fim de reduzir o ruído e o seu aquecimento. 

 A ligação é feita conforme a figura 20, sendo realizadas medições com a leitura do 

nanovoltímetro (DVM) de forma direta e de forma inversa. Na calibração normalmente são 

realizados cinco ciclos de medição por dia, durante um período de dez dias úteis. Todo o 

processo é feito de forma automatizada por um programa específico, produzido em 

LabWindows [59], que realiza as leituras do medidor e gerencia a calibração. O valor final 
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para a medida de tensão direta e inversa é obtido através da média aritmética dos valores, 

calculada pelo próprio programa. 

Figura 20 - Configuração para medição direta (a) e medição inversa (b). 

 

Fonte: Adaptado da Fig. 13, pg. 17 em [23]. 

 
 

 O valor de ZO (VZO) é determinado a partir do valor de ZR (VZR), utilizado como 

referência, dos valores lidos pelo DVM, bem como de outras componentes, de acordo com um 

modelo matemático obtido a partir dos circuitos da figura 20. 

 Nos diagramas (a) e (b) da figura 20, VD é o valor da tensão medido pelo DVM em 

uma leitura direta, VI é o valor de tensão medido pelo DVM em uma leitura inversa, VZR é a 

tensão do padrão de referência, VZO é a tensão do padrão a ser calibrado (objeto) e VOFF é a 

estimativa da tensão de offset, composta pela componente constante da FEM térmica e offset 

do detector de nulo [23]. Na prática, VOFF é compensada no processo de medição direta e 

inversa, sendo eliminado na obtenção do modelo matemático, conforme demonstrado a 

seguir: 

 Aplicando a Lei de Kirchhoff [51] nos diagramas da figura 20, temos: 

 

 −𝑉𝑜𝑓𝑓 − 𝑉𝐷 − 𝛥𝑇𝑂𝑇 + 𝑉𝑍𝑂 − 𝑉𝑍𝑅 = 0 (36) 

 −𝑉𝑜𝑓𝑓 − 𝑉𝐼 + 𝛥𝑇𝑂𝑇 − 𝑉𝑍𝑂 + 𝑉𝑍𝑅 = 0 (37) 
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 Fazendo (37) – (36), temos: 

 −𝑉𝐼 + 𝑉𝐷 + 𝛥𝑇𝑂𝑇 + 𝛥𝑇𝑂𝑇 − 𝑉𝑍𝑂 − 𝑉𝑍𝑂 + 𝑉𝑍𝑅 + 𝑉𝑍𝑅 = 0 (38) 

 

 Arrumando (38), temos: 

 2𝑉𝑍𝑂 = 𝑉𝐷−𝑉𝐼 + 2𝛥𝑇𝑂𝑇 + 2𝑉𝑍𝑅 (39) 

 

 Dividindo (39) por 2 e arrumando os termos, chega-se à equação para obtenção do 

valor da tensão do padrão a ser calibrado, conforme segue: 

 𝑉𝑍𝑂 = 𝑉𝑍𝑅 + (
𝑉𝐷 − 𝑉𝐼

2
) +  ∆𝑇𝑂𝑇 (40) 

  

 ∆TOT é a soma de todas as correções de tensão realizadas, mas que são consideradas 

nulas, pois são levadas em consideração nas suas respectivas incertezas de medição. Com 

isso, temos que ∆TOT é naturalmente nulo [23]. Para efeito de determinação das componentes 

de incerteza de todas as fontes de entrada,  TOT é definido da seguinte forma: 

 

 ∆𝑇𝑂𝑇 =  ∆𝐷𝑅 + ∆𝑇𝑅 + ∆𝐷𝑉𝑀 + ∆𝑇𝑂 + ∆𝐹𝐸𝑀 (41) 

 

  ∆DR é a correção da deriva temporal na tensão do padrão de referência, desde a última 

calibração. Normalmente, tanto sua correção quanto sua respectiva incerteza de medição é 

nula [23], pois o tempo desde a última calibração do padrão de referência é muito curto 

(inferior a 60 dias). 

∆TR é a correção da variação do padrão de referência em função da variação da 

temperatura externa ao equipamento. Esta correção é considerada nula, pois esse valor é 

estimado em sua incerteza padrão. A incerteza de medição é calculada pela variação máxima 

da temperatura interna do padrão durante a calibração, obtida a partir das leituras do termistor 

interno (em kΩ), dividida pelo coeficiente térmico do termistor (kΩ / °C), multiplicada pelo 
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coeficiente térmico do padrão [(V / V) / °C] e pela tensão elétrica nominal. Esses coeficientes 

são obtidos através do manual do fabricante [23]. A leitura do termistor é feita antes e no final 

da calibração, onde os valores devem ser fornecidos pelo operador que realiza a calibração, 

utilizando um ohmímetro para medir a saída existente na parte de trás da pilha. 

∆DVM é a correção das leituras do detector de nulo (erro de ganho/linearidade do 

nanovoltímetro), considerada nula, com sua componente de incerteza calculada como sendo a 

metade do dígito menos significativo da menor faixa do instrumento.  

∆TO é a correção da variação de tensão do objeto a ser calibrado em função da variação 

da temperatura externa ao equipamento, sendo considerada nula, já que a temperatura na qual 

VZO é obtido é medida automaticamente pelo programa, a partir das medições de temperatura 

externa, durante a calibração, e devido às condições ambientais controladas no laboratório. 

Sua incerteza é calculada da mesma forma que ∆TR.  

∆FEM é a correção de FEMs térmicas não compensadas, considerada nula, pois é levada 

em consideração na sua incerteza padrão. Sua incerteza de medição é estimada como sendo a 

máxima variação entre a tensão medida numa leitura direta e numa leitura inversa de várias 

medições do circuito de calibração com curtos no lugar dos terminais das pilhas [23]. Esta 

componente é calculada de acordo com a equação (42) [52]:  

  

 𝑈(𝛿
𝐹𝐸𝑀

)   =  √
∑(𝑉𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜)2

𝑁
 (42) 

 Onde 𝑉𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜 é a estimativa da tensão das FEMs térmicas não compensáveis, calculada 

por (
𝑉𝐷−𝑉𝐼

2
) com os canais do scanner em curto.  

 A fim de diminuir a dispersão das medições, é realizado um processo de limpeza dos 

conectores da pilha, dos contatos do cabeamento que ligam a pilha aos terminais do scanner e 

dos conectores do scanner. A falta desse procedimento pode acarretar no surgimento de 

FEMs térmicas, que podem ser causadas por impurezas nas conexões elétricas, resultando no 

aumento de δFEM, que poderá ficar maior do que a estimada pela equação (42). Essa limpeza é 

realizada sempre antes das calibrações.  
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 O tratamento do resultado é realizado através de métodos estatísticos, sendo 

determinado o valor da tensão da pilha a ser calibrada (VZO), bem como as componentes de 

incerteza de medição, associadas a cada parâmetro da equação (41). A incerteza na calibração 

é dada pela incerteza combinada de todas as suas componentes, multiplicado por um fator de 

abrangência (k), definindo assim a incerteza de medição expandida. 

 O algoritmo do programa de calibração nos fornece diretamente o valor de (
𝑉𝐷−𝑉𝐼

2
), 

denominado de VDM. São realizadas pelo programa, 5 medições de VD e 5 medições de VI, o 

que corresponde a 5 medições de VDM. A média das 5 medições de VDM nos fornece um ponto 

preliminar para o valor do Zener em calibração (VZO). Sendo assim, temos uma incerteza do 

tipo A associada, que é calculada pelo desvio padrão das 5 medições de VDM, dividido pela 

raiz quadrada de 5, conforme dispõe a equação (5). 

 Com isso, o modelo matemático para determinação da tensão do Zener em calibração, 

fica: 

 𝑉𝑍𝑂 = 𝑉𝑍𝑅 + 𝑉𝐷𝑀 + ∆𝑇𝑂𝑇 (43) 

 

 E, para reduzir os efeitos naturais da dispersão da pilha, esse processo é repetido, 

obtendo-se pelo menos 10 pontos de medição [23]. É realizada a eliminação de pontos 

considerados rejeitados (se houver), considerando os seguintes critérios de aceitação [23]: 

1 – O desvio padrão das medições de VDM deve estar abaixo de 0,10 µV, para a calibração de 

1,018 V, e abaixo de 0,40 µV, para a calibração de 10 V; e 

2 – O valor de VZO deve estar compatível com o histórico de medições do padrão calibrado (se 

houver). 

 O valor final da tensão de VZO (resultado da calibração) será, portanto, a média 

aritmética dos valores de todos os pontos aceitos (média de todos os dias de calibração). A 

incerteza expandida de medição é obtida com base em todas as contribuições de incerteza da 

equação (43). As grandezas de entrada e as contribuições de incerteza de medição, para 

determinação do resultado final da calibração da tensão elétrica de um padrão Zener, podem 

ser vistas na tabela 3: 
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Tabela 3 - Contribuições para o Cálculo da Incerteza de medição do Sistema Secundário. 

Grandezas de 

Entrada Xj 

Estimativas xj 

(V) 

Incerteza 

U(xj) 

µV 

Tipo 
Distribuição de 

Probabilidade 
Divisor 

Incerteza 

Padrão u(xj) 

µV 

X1 VZR x1 vZR U (vZR) B normal 2 u (vZR) 

X2 ΔDR x2 δDR = 0 U (δDR) B retangular √3 u (δDR) 

X3 ΔTR x3 δTR = 0 U (δTR) B retangular √3 u (δTR) 

X4 ΔDVM x4 δDVM = 0 U (δDVM) B retangular √3 u (δDVM) 

X5 ΔTO x5 δTO = 0 U (δTO) B retangular √3 u (δTO) 

X6 ΔFEM x6 δFEM = 0 U (δFEM) B retangular √3 u (δFEM) 

X7 VDM x7 vDM U (vZOi) A normal √10 u (vZOi) 

Fonte: Adaptado de [23, p. 30].  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Análise da Revisão Bibliográfica 

 Para a realização deste trabalho, inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica para 

nivelamento do estado da arte em serviços de calibração de padrões de referência baseados 

em diodos Zener. Nesta revisão, foi analisado, dentre o material estudado, o que já foi feito na 

área de calibração de padrões Zener em outros INMs, com relação à influência das condições 

ambientais. Nos itens a seguir, serão descritos de forma resumida, os aspectos mais relevantes 

observados na revisão bibliográfica, com o foco na temperatura externa, que é o aspecto de 

interesse a ser estudado nesse trabalho. 

 

4.1.1 Aspectos gerais de pilhas do tipo Zener 

 Padrões de tensão estáveis baseados em diodos do tipo Zener (figura 21), estão 

disponíveis comercialmente desde 1980 [58]. Sua utilização na calibração de pilhas, ao invés 

das células padrões saturadas, é devida a pouca sensibilidade a mudanças da temperatura 

ambiente e a choques mecânicos, além de maior robustez elétrica (resistindo, inclusive, a um 

curto-circuito entre os seus terminais, o que danificaria uma célula saturada). Isso se deve ao 

fato das pilhas Zener terem seu funcionamento baseado em circuitos eletrônicos. Como o 

funcionamento das pilhas saturadas está baseado em interações químicas (pilha 

eletroquímica), a estabilidade da tensão de saída pode ser comprometida pelo transporte da 

célula, não se constituindo em um bom padrão de viagem e em comparações entre 

laboratórios. 

Figura 21 - Padrão eletrônico (pilha eletrônica) baseada em diodos do tipo Zener. 
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 As pilhas Zener são usadas como padrão de referência, calibrados contra um padrão 

JVS, podendo ser transportadas e usadas também para comparações de JVS [17]. Porém, 

quaisquer variações da tensão de saída com o tempo (deriva temporal) ou com os fatores 

ambientais, tais como temperatura, umidade relativa e pressão atmosférica, devem ser 

conhecidas.  

 T.J. Witt [58] estudou a estabilidade de instrumentos da Fluke 732A e 732B, 

classificando-os, em relação à estabilidade, em duas categorias: (i) A estabilidade relacionada 

com efeitos determinísticos onde correções podem ser aplicadas (influências da deriva no 

tempo, variações de pressão, temperatura e umidade); e (ii) estabilidade relacionada com 

variações aleatórias que não são determinísticas, onde correções não podem ser aplicadas 

(influências de ruído, particularmente o ruído branco e o ruído proporcional a 1/f) ([58] e 

[60]). Resultados mostram que o ruído branco detectado nas medições com Zeners é causado, 

principalmente, pelos próprios Zeners e que a inversão de polaridade nas medições não tem 

qualquer efeito sobre o nível de ruído [60].  

 A caracterização do ruído do Zener é um fator de extrema relevância ([17], [21] e 

[22]). Através do estudo da estabilidade de curto prazo, realizado com um analisador de 

espectro, Thomas J. Witt, D. Reymann e D. Avrons verificaram que padrões Zeners possuem 

um ruído maior do que as células normais saturadas e o JVS ([17], [61] e [62]). Foi visto que 

o ruído em função da frequência é o principal fator limitante da estabilidade de curto prazo 

[17]. T. J. Witt e D. Reymann relatam que o ruído 1/f limita a incerteza de medição das 

calibrações realizadas com o padrão Zener (em laboratórios que não possuem um padrão JVS) 

em uma parte em 10
8
 [62]. 

  

4.1.2 Influência da umidade relativa 

 No trabalho de Witt [17], é dito que a estabilidade de médio e longo prazo é 

severamente limitada devido a efeitos de umidade; variações de umidade relativa de 10 % 

podem causar mudanças de 0,1 µV na saída de 1,018 V [17].  

 Neste artigo [17], Witt, Reymann e Avrons realizaram medições de um padrão Zener 

colocado em um gabinete com umidade controlada e temperatura mantida entre 19,5 °C a 

22 °C [17], onde foi mostrado que, para a saída de tensão de 1,018 V, depois de alterar a 
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umidade relativa de 43 % para 52 % (figura 22), houve uma diminuição na tensão de 1,5 µV. 

A resposta foi lenta; o tempo necessário para a queda até o seu valor final foi de 19 dias [17]. 

Após a mudança do patamar da umidade relativa de 50 % para 40 %, a saída de 1,018 V 

aumentou em 1 µV em um tempo característico de 30 dias [17].  

Figura 22 - Variação da tensão de saída de um padrão Zener em função do tempo após uma mudança na umidade 

relativa de 43 % para 52 %. 

 
Fonte: Adaptado da fig. 2, pg. 275 em [17]. 

  

 Havendo uma variação neste nível, foi vista a necessidade de se utilizar correções 

através de coeficientes de umidade, medidos de forma individual para cada padrão Zener. No 

artigo estudado [17], para três Zeners, foram obtidos coeficientes de umidade diferentes para 

cada equipamento.  

 

4.1.3 Influência da pressão atmosférica 

 Foi verificado em trabalhos anteriores ([17], [58], [61] e [63]), que as tensões na saída 

do Zener também são sensíveis à pressão, tendo sido determinados coeficientes de pressão. 

De 750 hPa a 1050 hPa, a variação da tensão é aproximadamente uma função linear [58].  

 É visto que no BIPM, variações da pressão atmosférica de 30 hPa ou mais são 

observadas durante uma tempestade [58]. Se não houver correção, estas podem resultar em 

variações de tensão de saída de até seis partes em l0
8 
[58]. Em se tratando de padrões Zener de 

viagem para comparação entre laboratórios que possuem o padrão Josephson, esses efeitos 

podem ocasionar erros da ordem de 5 partes em 10
7
, para laboratórios localizados em 

diferentes altitudes [58].  

 Sendo assim, conclui-se que quando a máxima exatidão é pretendida e as variações de 

pressão são significativas (normalmente ao transportar um padrão Zener para regiões com 
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altitudes diferentes), é necessário calcular coeficientes de pressão individualmente para cada 

Zener, a fim de reduzir a influência da variação da pressão nas suas tensões de saída. 

 

4.1.4 Influência da temperatura externa 

 Em vários trabalhos analisados ([17], [21], [58], [61] e [63]), os resultados 

apresentados mostraram uma dependência da tensão de saída com a temperatura externa, para 

os Zeners de modelo 732B. Em um dos trabalhos de T. J. Witt [21], foram estudados quinze 

padrões Zeners do modelo 732B, analisando suas saídas de tensão em relação a variações na 

temperatura ambiente e obtendo coeficientes de temperatura. Para a saída de 1,018 V, 

quatorze dos quinze padrões estudados apresentaram coeficientes de temperatura 

estatisticamente significativos, variando de -39 x 10
-9

 V/°C a 41 x 10
-9

 V/°C. Para a saída de 

10 V, dez dos quinze padrões apresentaram coeficientes de temperatura estatisticamente 

significativos, variando de -15 x 10
-9

 V/°C a 16 x 10
-9

 V/°C [21]. Ao aplicar pequenas 

correções para a dependência da temperatura, com base em coeficientes que descrevem a 

mudança na tensão de saída em função da resistência interna do termistor, os erros na 

calibração puderam ser reduzidos [21]. 

 Devido aos variados coeficientes de temperatura obtidos, fica claro que esses 

coeficientes devem ser calculados individualmente para cada padrão Zener [21]. Nem todos 

os coeficientes encontrados no estudo de Witt [21] foram significativos, onde este conclui 

que, mesmo sem a determinação em grande escala de coeficientes de temperatura, pode não 

haver mudança significativa na tensão de saída quando a fonte de alimentação do instrumento 

é trocada da rede elétrica para a bateria interna [21]. A fim de reduzir quaisquer tipos de 

influência eletromagnética durante a calibração, o procedimento adotado no Lameq é 

desconectar o cabo de alimentação do Zener antes de iniciar a calibração [23]. Para evitar os 

efeitos oriundos das alterações da temperatura interna dos Zeners, os mesmos são desligados 

da rede elétrica por pelo menos duas horas antes do início das calibrações [23].  

 No trabalho de Witt [21], foi realizado um experimento que consistiu de um recipiente 

onde a temperatura poderia ser controlada através de um banho de água e monitorada com um 

diodo termômetro. A temperatura interna do Zener foi monitorada pelo seu termistor interno 

de 39 kΩ utilizando uma corrente de medição inferior a 10 µA. Foram realizadas medições 

com o recipiente à temperatura de 23 °C e pressão inicial de 10 hPa a menos que a pressão 
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atmosférica, que variou conforme a temperatura externa foi modificada. A pressão também 

foi monitorada durante as medições. A saída de tensão de 1,018 V foi medida em relação a 

uma célula padrão estável num ambiente com temperatura controlada. Sua velocidade de 

deriva e o nível de ruído puderam ser desprezados e a tensão foi obtida na faixa de nV. Para a 

saída de 10 V, o autor fez uma comparação com um Zener 732A ligado com uma fonte de 

alimentação de baixo ruído externo e montado em um gabinete com umidade e temperatura 

regulada. Seu valor e coeficiente de deriva eram conhecidos em termos do padrão Josephson. 

 O trabalho [21] mostrou que, ao variar a temperatura externa de um Zener 732B em 

ΔTex, sua temperatura interna se modifica a uma quantidade ΔTin, que é estimada através do 

fator de calibração de 2 kΩ/°C especificado pelo fabricante ([21] e [57]). No experimento de 

Witt, a cada variação de temperatura, foi esperado um tempo de 6 a 10 horas para que o 

equilíbrio térmico fosse obtido. Após a espera, as medições foram feitas num período de 1 a 2 

horas [21]. Nesse estudo [21], inicialmente foram utilizados 5 patamares de temperatura, mas 

foi verificado que apenas um Zener apresentava uma dependência significativa da temperatura 

para a faixa utilizada (18 °C a 28 °C). Com isso, posteriormente foi assumido pelo autor uma 

dependência linear e utilizada uma sequência mais curta de medição [21]. 

 Foi considerado conveniente por Witt, analisar os resultados com duas variáveis 

independentes, sendo a resistência do termistor e o tempo ([21] e [61]). Foram realizadas 

medidas da tensão, resistência do termistor, temperatura, pressão e tempo, continuamente 

sendo monitoradas com um computador [21]. Sendo assim, para a análise de cada ponto 

foram necessárias quatro variáveis (tensão, resistência do termistor, pressão e tempo). A 

tensão medida foi a diferença média da leitura durante um tempo de 40 s a 60 s, seguida por 

grupos de 3 a 5 leituras da pressão e da resistência do termistor. Foi assumido que a tensão de 

saída U do Zener pode ser expressa pela equação (44) [21]: 

𝑈(𝑡, 𝑅) = 𝑈0[1 + 𝑘(𝑡 − 𝑡0) + 𝛼𝑅(𝑅 − 𝑅0)] (44) 

   

 Onde t é o tempo, R a resistência do termistor, k é uma constante da velocidade de 

deriva, αR é um coeficiente constante relacionado com mudanças relativas na saída de tensão 

com a correspondente mudança na resistência do termistor, e Uo, t0 e R0 são valores constantes 

de referência. Foram aplicadas pequenas correções com base em coeficientes de pressão, 

aplicados a U0 à pressão normal [21]. 
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 Witt considerou que a tensão de referência Uref possui uma dependência linear com o 

tempo, dada pela equação (45) [21]: 

𝑈𝑟𝑒𝑓(𝑡) = 𝑈0𝑟𝑒𝑓[1 + 𝑘𝑟𝑒𝑓(𝑡 − 𝑡0)] (45) 

  

 Com isso, foi considerado que a diferença de tensão é dada por [21]:  

𝑌 = 𝑈(𝑡, 𝑅) − 𝑈𝑟𝑒𝑓(𝑡) = 𝐵1 + 𝐵2(𝑅 − 𝑅0) + 𝐵3(𝑡 − 𝑡0) 

 

(46) 
 

 Onde B1, B2 e B3, foram constantes obtidas a partir dos termos das equações (44) e 

(45). Inicialmente, o autor calculou os valores médios de Y, t e R sobre a última parte de cada 

patamar de temperatura. Em seguida, realizou o método dos mínimos quadrados para a 

equação (46), utilizando o valor médio de Y como a variável dependente e os correspondentes 

valores médios de t e R como variáveis independentes [21]. 

 Os resultados do trabalho de Witt [21], em 1,018 V, de um instrumento 732B são 

apresentados na figura 23, onde são mostrados os valores medidos (círculos), bem como os 

valores calculados pelo método dos mínimos quadrados, onde barras de erros indicam a 

incerteza do padrão para cada valor calculado.  

Figura 23 - Medições para a saída de 1,018 V de um 732B em função da resistência interna do termistor. 

 

Fonte: Adaptado da pg. 155, fig. 1 em [21]. 

 

 Esses resultados mostraram que a resistência interna do termistor e a saída de tensão 

da pilha em 1,018 V, aumentam com a redução da temperatura externa, para este modelo. 
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 T.J. Witt concluiu neste trabalho [21] que, embora 14 dos 15 instrumentos do tipo 

732B estudados terem pequeno, mas estatisticamente significativo, coeficiente de temperatura 

para a saída de 1,018 V, as variações de tensão de saída estão abaixo das especificações do 

fabricante. Em geral, a saída de 10 V é menos sensível a temperatura externa, em comparação 

com a saída de 1,018 V. Os efeitos da temperatura podem fazer padrões laboratoriais serem 

instáveis, acarretando em erros quando se compara padrões de tensão usando padrões Zeners 

de viagem. Uma maior exatidão na comparação pode ser obtida determinando coeficientes de 

temperatura e aplicando correções baseadas na resistência do termistor interno. Fica claro no 

estudo de Witt [21] que, devido a grande variação nos coeficientes de temperatura medidos, é 

necessário determinar individualmente um coeficiente de temperatura para cada Zener, 

quando se procura uma maior exatidão de medição.  

 Foi concluído então que as saídas de tensão da maioria dos Zeners 732B dependerão, 

até certo ponto, da temperatura externa que rodeia o instrumento [58]. Isto pode ser devido ao 

ganho térmico não infinito de seu regulador interno de temperatura e uma compensação 

imperfeita do coeficiente de temperatura do diodo Zener. O termistor embutido nos fornece 

uma maneira conveniente de caracterizar a temperatura interna do aparelho 732B. Esse 

termistor parece estar intimamente ligado à referência/amplificador [58]. 

 Para a faixa de temperatura normalmente utilizada no laboratório, a tensão de saída é 

alterada de maneira linear, de modo que as correções podem ser feitas utilizando coeficientes 

de temperatura linear [58]. Estes foram determinados por Witt, colocando o Zener em uma 

câmara onde a temperatura é variada de forma gradual, realizada após uma etapa de 

temperatura constante por tempo suficiente para atingir o equilíbrio térmico 

(aproximadamente 4 horas) [58], antes de iniciar as medições de tensão. Vários ciclos de 

temperatura foram feitos, onde as medições demoraram vários dias, sendo necessário corrigir 

o desvio da tensão de saída com o tempo (deriva temporal).  

 Podemos ver os resultados em 10 V em um trabalho de Witt [58], onde os dados foram 

analisados por meio de uma regressão bilinear da tensão com a temperatura (ou mais 

precisamente, resistência do termistor) e tempo (figura 24). A tensão U (t, R) é representada 

como uma função do tempo, t, e a resistência do termistor, R [58]. 
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Figura 24 - Variação da saída de 10 V de um 732B em função da temperatura externa e a resistência do termistor 

interno. 

 

Fonte: Adaptado da Pg. 308, fig. 5 em [58]. 

 

 Os resultados da figura 24 mostraram que a resistência interna do termistor aumenta e 

a saída de tensão da pilha em 10 V diminui com a redução da temperatura externa. 

 

4.1.5 Efeito de deriva da pilha 

 Outro efeito relevante observado, através do histórico de medições do laboratório, é a 

variação do valor da tensão da pilha pela sua deriva (propriedade intrínseca da pilha de variar 

sua tensão com o passar do tempo, possivelmente pelo envelhecimento de seus componentes 

eletrônicos [58]). Witt [58] especificou a deriva temporal, deixando subentendido que existem 

outros tipos de deriva. 

 Sendo assim, a saída de tensão pode variar no tempo, em períodos de semanas, meses 

ou anos, de um modo que pode ser aproximadamente linear. Períodos muito longos, 

entretanto, podem exigir um modelo não linear [58].  

 Através da análise de alguns trabalhos ([17], [21], [58], [61], [62] e [63]), conclui-se 

que a taxa de deriva é específica para cada instrumento e deve ser determinada com referência 

a um padrão estável de tensão (baseado no Efeito Josephson). Variações temporais de curta 

duração (que ocorrem em períodos que variam de alguns minutos a alguns meses) nas tensões 

de saída do Zener estão muitas vezes relacionadas com a sensibilidade à pressão local, 

condições de temperatura externa e umidade relativa, com as suas constantes de tempo 

associadas, ou correlacionados com o ruído. 



78 
 

 A deriva causada por fatores ambientais é um assunto recorrente dos fabricantes de 

instrumentos de medição. Vemos por exemplo em [64], que a definição de deriva é: “Uma 

mudança na leitura de um instrumento [...] definido durante longos períodos devido a fatores 

como tempo, tensão da linha, ou efeitos da temperatura ambiente”. 

 Em [65], A.K. Sawhney descreve que a deriva pode ser classificada em três tipos [66]: 

1. Deriva Zero: Causada devido a uma mudança na calibração por causa do aquecimento 

indevido dos circuitos eletrônicos; 

2. Deriva de calibração ou sensível: Observada quando há uma mudança proporcional na 

indicação de um instrumento ao longo de toda a escala ascendente; 

3. Zona de deriva: Quando o desvio ocorre apenas sobre uma parte da escala total de um 

instrumento. 

 A deriva pode ser considerada um efeito indesejável, difícil de ser caracterizada e 

compensada [65].  

 Apesar de alguns autores considerarem outros tipos de deriva (em virtude dos efeitos 

das condições ambientais), o VIM [2] apenas especifica e define a deriva temporal: “Variação 

da indicação ao longo do tempo, contínua ou incremental, devida a variações nas propriedades 

metrológicas dum instrumento de medição” [2, p. 42]. 

  

4.1.6 Conclusão da revisão bibliográfica 

 É possível concluir, com base na revisão bibliográfica descrita nesta seção, que as 

condições ambientais (principalmente a temperatura ambiente) interferem nas saídas de 

tensão das pilhas Zeners [67] e que o ruído 1/f é um fator limitante para a incerteza do sistema 

Secundário de calibração, em uma parte em 10
8
. Sendo assim, conclui-se não ser factível 

utilizar incertezas menores que 10 nV na calibração em 1,018 V [(1/10
8
) x 1,018 V] e 

menores que 100 nV, na calibração em 10 V [(1/10
8
) x 10 V)]. Essa informação permite 

definir a exatidão máxima da tensão elétrica do sistema Secundário, onde é necessário ajustar 

a resolução dos resultados das medições em 1,018 V para oito casas decimais e das medições 

em 10 V para sete casas decimais. Para o sistema primário de calibração (CJVS e PJVS), os 

resultados são obtidos com nove casas decimais, para as duas saídas de tensão. 
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 Conclui-se que, o aspecto físico de influência mais relevante a ser investigado no 

laboratório é a variação da tensão da pilha em função das variações da temperatura externa. 

Foi investigado o fato da calibração de pilhas Zeners, atualmente, somente ser realizada na 

faixa de temperatura compreendida entre 21,5 ºC e 23,5 ºC, utilizada no Lameq (e em outros 

laboratórios da Diele), até então, por questões puramente históricas (descritas na norma NIT-

LAMEQ-003, REV. 01 como condições ambientais de medição) [23]. Com esses estudos, 

procurou-se entender o comportamento da pilha em outras temperaturas, a fim de estender 

essa faixa de medição.  

 O aumento da faixa de temperatura para medição no laboratório pode evitar que as 

calibrações sejam interrompidas quando o controle térmico do laboratório não consiga manter 

a temperatura entre 21,5 ºC e 23,5 ºC. Este fato pode ocorrer em dias mais quentes ou por 

problemas no sistema de climatização do laboratório. Portanto, o aumento da faixa de 

temperatura tornará o processo de calibração mais eficiente, sem prejuízo das incertezas 

declaradas. 

 Verificou-se também nesta revisão bibliográfica, a existência de efeitos de deriva 

relacionados com variações das condições ambientais, principalmente a temperatura 

ambiente, onde o aquecimento dos componentes internos do equipamento pode causar 

variações na resposta deste. Sendo assim, é importante analisar as alterações causadas pela 

influência da temperatura ambiente nas saídas de tensão da pilha, ao descontar o efeito de 

deriva temporal. 

 Após verificar esse arcabouço teórico, foi elaborado um procedimento experimental, 

baseado na calibração de pilhas Zener contra um padrão de referência (CJVS ou PJVS), 

realizando o controle e monitoramento da temperatura externa, a fim de estimar as incertezas 

mínimas de calibração, usando o Sistema Secundário, diante deste tipo de variação. 

Adicionalmente, estas incertezas foram validadas através de uma comparação intralaboratorial 

entre os sistemas PJVS e o Secundário. Esse procedimento experimental será detalhado a 

seguir. 
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4.2 Procedimento Experimental 

Para investigar a influência da temperatura externa na saída de tensão da pilha Zener 

nos serviços de calibração do Lameq, o procedimento experimental realizado consistiu em 

calibrar a pilha Zener em diversas temperaturas, controladas com a utilização de um banho de 

ar.  

Inicialmente foi elaborado um cronograma de medição utilizando o sistema CJVS 

como referência para calibrar um padrão Zener (Z7), monitorando (a cada minuto) a 

temperatura externa e o valor do termistor do Zener. Com o uso dos sensores do sistema 

CJVS (será detalhado na seção 4.2.2), a cada medição das saídas de tensão, o sistema também 

registrou o valor da umidade relativa e da pressão atmosférica.  

Durante essas medições, foi detectado um alto nível de interferência no sistema, 

comprometendo a qualidade dos dados das calibrações de Z7. Foi verificado que havia uma 

falha no sistema de aterramento do Lameq, que posteriormente foi corrigida pela área técnica 

responsável. Tendo em vista esse problema, um novo cronograma de medições foi elaborado. 

Apesar disto, os dados de medição da temperatura, umidade e pressão externas e termistor 

foram válidos e aproveitados. 

No segundo cronograma, a fim de melhorar a análise dos dados, foi conveniente 

monitorar também a cada minuto, a umidade relativa e a pressão atmosférica. Nesta segunda 

etapa de medições, foi realizada a calibração de duas pilhas Zeners (Z4 e Z7) contra o padrão 

primário PJVS (mais estável e utilizado para pesquisa). Este sistema foi mais vantajoso que o 

CJVS, pois possui uma maior estabilidade inerente [53] e maior imunidade ao ruído. Devido à 

calibração simultânea de duas pilhas Zeners, o nível de ruído nas medições aumentou, 

causando uma maior instabilidade no sistema CJVS.  

Alguns testes realizados com o CJVS na calibração dos dois padrões Zeners utilizando 

o banho de ar, mostraram um aumento substancial na instabilidade do sistema, de tal maneira 

que este parou de medir. Este problema só foi observado ao se utilizar duas pilhas Zeners, 

juntamente com todo o aparato experimental montado. Devido a esse problema, as medições 

com o CJVS no segundo cronograma de medições foram descontinuadas. 
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Neste segundo cronograma, em um segundo momento, realizou-se a calibração de 

uma pilha Zener (Z7), utilizando outra pilha Zener como padrão (Z4), através do Sistema 

Secundário de calibração.  

Todo o procedimento experimental foi incluído em um relatório técnico do Lameq 

[68], e os fatos mais relevantes para o entendimento desse trabalho serão detalhados a seguir. 

 

4.2.1 O banho de ar e seu ajuste 

  O banho de ar utilizado neste trabalho foi o modelo 9300 da Measurements 

International [69], com estabilidade de ± 50 mK. Sua temperatura é alterada através de um set 

point (sistema de controle), podendo trabalhar na faixa entre 15 °C a 40 °C, suportando até 

10 °C abaixo da temperatura ambiente. As dimensões deste equipamento são de 451 mm x 

559 mm x 724 mm, podendo acomodar até duas pilhas Zener em seu interior. Uma ventoinha 

interna é utilizada para mover o ar dentro de seu compartimento e fornecer a estabilidade. Um 

visor localizado na parte superior exibe o valor da temperatura interna. O cabeamento dos 

sensores e das conexões das pilhas foi levado para a parte externa do banho de ar através de 

uma pequena saída na parte traseira do equipamento, envolta de material isolante térmico. 

 Foram feitas conexões nas saídas de tensão da pilha de 1,018 V e 10 V, na saída 

comum que vai para o aterramento do sistema e na saída de seu termistor interno que foi 

ligado ao ohmímetro e nas baterias externas, através de um circuito montado para isso (será 

detalhado na seção 4.2.4).  

 No segundo cronograma de medições, um termohigrômetro foi colocado no interior do 

banho de ar, de modo que a umidade relativa e a temperatura interna puderam ser visualizadas 

sem a necessidade de abrir o compartimento. Uma caixa de sensores para registro de 

temperatura e umidade pelo sistema CJVS também foi colocada em seu interior, mas não foi 

usado porque o CJVS não foi utilizado. Entretanto, optou-se por manter esta caixa no interior 

do banho de ar porque a mesma introduz calor e os valores de set point do banho de ar foram 

obtidos nesta condição (vide tabela 4). 
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 Para realizar medições da pressão interna do banho de ar, foi utilizado um pequeno 

tubo semirrígido em seu interior, que foi levado até um barômetro situado fora do 

equipamento.  

 Foram utilizadas baterias externas, como fontes de energia adicionais às baterias 

internas dos Zeners (já que o cabo de alimentação via rede elétrica dos mesmos foi 

desconectado durante todos os ciclos de medição), para manter a tensão do Zener o mais 

estável possível durante a calibração. Periodicamente, essas baterias eram medidas e 

substituídas quando sua tensão apresentava sinais de queda. Na figura 25 podemos ter uma 

visão geral do banho de ar e do aparato experimental montado no primeiro cronograma de 

medições, utilizando um termômetro e um ohmímetro. Nas figuras 26 e 27, podemos ver o 

aparato experimental montado no segundo cronograma, com um termômetro, dois 

ohmímetros, um termohigrômetro e um barômetro.  

Figura 25 - Visão do compartimento do banho de ar e do aparato experimental no primeiro cronograma de 

medições. 

 

 

Figura 26 [(a) e (b)] - Visão do compartimento do banho de ar e do aparato experimental no segundo cronograma 

de medições. 

 

(a) (b) 
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Figura 27 - Conjunto de quatro baterias externas e o barômetro para a medição da pressão no interior do banho 

de ar. 

 
  

 O set point utilizado para alterar a temperatura interna do banho de ar está localizado 

na parte externa do equipamento e é baseado na escala Vernier [70], onde a resistência do 

seletor corresponde a um valor de temperatura, conforme manual do fabricante [69]. Na figura 

28, o eixo horizontal apresenta a resistência ajustada no set point em ohms, com a 

correspondente temperatura em °C mostrada no eixo vertical.  

Figura 28 - Gráfico da configuração da escala Vernier. 

 

Fonte: Adaptado do manual do fabricante [69]. 

 
 Sendo assim, para cada ponto do seletor (ajustado com três algarismos), era obtido um 

valor para a temperatura interna do banho de ar. O seletor foi ajustado para cada temperatura 

de interesse e após a estabilização dessa temperatura, foi determinado o set point mais exato a 

ser usado. Os valores ajustados estão dispostos na tabela 4: 

Resistência (Ω) 
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Tabela 4 - Valores do Set Point para cada temperatura de interesse; medição da umidade relativa e a indicação do 

visor do banho de ar. Com a caixa de sensores do CJVS energizada. 

Temperatura (°C) Umidade relativa (%) Indicação do banho de ar (°C) Set Point 

20 57,2 20,5 6,72 

21 55,9 21,5 6,23 

22 54,2 22,6 5,83 

23 51,2 23,4 5,46 

24 48,8 24,5 5,08 

25 45,4 25,5 4,73 

26 43,6 26,6 4,39 

 

 

4.2.2 Ajuste dos sensores de condições ambientais do CJVS 

 O sistema CJVS possui uma caixa de sensores que medem a temperatura, umidade e 

pressão atmosférica. Esses sensores são ligados ao seu circuito eletrônico e os valores são 

registrados pelo programa Nistvolt no momento da calibração, em uma planilha do Microsoft 

Excel, como mostrado na tabela 5: 

Tabela 5 - Planilha de aquisição de dados do sistema CJVS, registrando a temperatura externa (°C), pressão 

atmosférica (hPa) e umidade relativa (%). 

 
 

Fonte: Planilha Gerada pelo programa Nistvolt. 

CALIBRATION HISTORY

Manufacturer: Fluke Model: 732B Serial No: 6595014

Owner: Inmetro

Tap #1 Vnom = 1.018 V

Date Time Ext Temp Int Temp Pressure Humidity Step Vdut Type A CSU

C C hPa Rel % Jumps V nV nV

23/10/2014 08:53 22,2 32,2 1020,9 63 30 1,01811578 19 19

23/10/2014 09:19 22,2 32,6 1020,9 63 47 1,018115767 18 18

23/10/2014 09:45 22,2 32,7 1020,7 63 44 1,018115772 18 18

23/10/2014 10:29 22,3 32,7 1020,4 63 64 1,01811578 23 23

23/10/2014 10:51 22,3 32 1020,2 63 36 1,018115729 21 21

23/10/2014 11:10 22,3 32,7 1020 63 38 1,018115749 18 18

23/10/2014 11:39 22,3 32,8 1019,5 63 45 1,018115691 17 17

23/10/2014 15:15 20,1 32,2 1015,2 69 15 1,018115764 16 16

23/10/2014 15:37 20 32,3 1015,1 69 29 1,018115655 45 45

23/10/2014 16:02 20,1 32,5 1014,8 69 16 1,018115767 17 17

23/10/2014 16:26 20,1 32,5 1014,7 69 23 1,018115764 16 16

23/10/2014 16:49 20 32,5 1014,6 69 23 1,01811569 20 20

23/10/2014 17:12 20 32,7 1014,5 69 45 1,018115688 17 17

23/10/2014 17:36 20 32,8 1014,6 69 24 1,018115614 18 18

23/10/2014 18:00 20 32,6 1014,7 69 19 1,018115661 20 20

23/10/2014 18:22 20 32,8 1014,7 69 24 1,018115708 17 17

23/10/2014 18:45 20 32,9 1014,9 69 26 1,0181157 17 17
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 Esses sensores são baseados em variações de tensão, onde cada estímulo de tensão é 

convertido em um valor de cada grandeza física. Porém, para registrar um valor confiável, é 

necessário ajustar esses sensores, comparando o valor medido a uma referência. Essa 

referência vem de um instrumento com boa exatidão, que no caso da temperatura e umidade é 

o termohigrômetro colocado no interior do banho de ar. Já a pressão interna é ajustada com 

base nas medições do barômetro. 

 Após o tempo de estabilização dessas variáveis, os valores são calibrados no programa 

NISTVolt de modo a ajustar os valores medidos, com o registrado pelo programa. Como essa 

calibração é feita após a estabilização das condições ambientais, basicamente é feito o ajuste 

do coeficiente de offset (compensação) no NISTVolt após a leitura dessas variáveis, conforme 

disposto na figura 29 [50]: 

Figura 29 - Leitura das condições ambientais e calibração através do ajuste de Offset. 

 

 

Fonte: Tela do programa Nistvolt. 

 

4.2.3 Programa de monitoramento das condições ambientais e termistor do Zener 

 A fim de monitorar e registrar o valor da temperatura e do termistor do Zener em 

calibração, foi utilizado um programa de computador desenvolvido por técnicos do Lameq 

para monitoramento das condições ambientais, na linguagem LabVIEW [71]. Esse programa 
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registrou as variáveis em uma planilha do Microsoft Excel, com valores atualizados a cada 

minuto. 

 Para se comunicar com os instrumentos de medição, foram utilizados cabos com 

adaptador GPIB para USB. O programa foi desenvolvido com uma interface simples, intuitiva 

e continha gráficos para um melhor monitoramento das variáveis. 

  No primeiro cronograma de medições, por ter sido usado apenas uma pilha Zener, foi 

configurado apenas um ohmímetro. Para o segundo cronograma, o programa precisou ser 

adaptado e complementado para realizar a leitura dos dois ohmímetros simultaneamente, da 

umidade relativa e da pressão do banho de ar. A interface do programa, após todos os ajustes, 

pode ser vista na figura 30.  

 

Figura 30 - Interface do programa de monitoramento das condições ambientais. 

 

 

 O programa possui campos onde foram fornecidos os endereços de protocolo GPIB e 

de protocolo RS-232, que identificaram cada instrumento que compõe o sistema de medição 

conectado ao computador (termômetro, termohigrômetro, ohmímetro e barômetro).  
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 Os indicadores presentes na tela do programa mostraram, a cada medição configurada 

com um intervalo de 60 segundos, os valores obtidos nas aquisições de dados, de acordo com 

cada componente indicada (temperatura, termistor do Zener, umidade relativa e pressão).  

 Na primeira versão do programa, as correções dos instrumentos foram inseridas 

diretamente no mesmo, de modo que as medições já forneciam os valores do termômetro e do 

ohmímetro corrigidos. No segundo cronograma de medições, a fim de eliminar erros causados 

por correções equivocadas ou desatualizadas, foram realizadas as correções em um momento 

posterior, registrando, portanto, os valores de acordo com as indicações dos instrumentos. 

 Após a configuração de todos os parâmetros e ajustes das medições, para cada ciclo de 

temperatura escolhido, o programa foi iniciado e gerou uma planilha com todos os dados das 

condições ambientais e valores do termistor. 

 O programa foi instalado em um notebook (figura 31) com suas conexões realizadas 

através da porta USB. 

 

Figura 31 - Notebook responsável por gerenciar o sistema desenvolvido para registrar as condições ambientais e 

o valor do termistor interno do Zener. 

 
  

 No caso da pressão, o programa foi preparado para registrar essa grandeza, porém, por 

problemas de comunicação com o barômetro (que não puderam ser sanados), essa medição 

não foi registrada automaticamente pelo programa, necessitando ser feita manualmente. 
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4.2.4 Montagem do circuito de "IN CAL remoto" e do cabeamento para medições 

 A pilha eletrônica Zener possui uma saída responsável pela medição de seu termistor 

interno e para sua alimentação, seja pela rede elétrica ou pela bateria externa [57]. Para 

minimizar as interferências e ruídos causados pela rede elétrica, a alimentação foi realizada 

com baterias externas. A pilha Zener possui um indicador luminoso chamado de “IN CAL”. 

Se esse indicador se apagar, significa que a tensão de sua bateria interna está abaixo do valor 

aceitável, podendo ocorrer à perda do histórico de calibração do padrão. Este seria um sinal 

crítico de que suas baterias externas precisavam ser substituídas. A fim de monitorar o “IN 

CAL” sem precisar abrir o compartimento do banho de ar, foi montado um circuito com um 

indicador luminoso externo, de acordo com as instruções do manual do fabricante [57]. Esse 

circuito também fornece a conexão do termistor ao ohmímetro para monitorar a temperatura 

interna da pilha, e possibilita a ligação dos dois módulos de baterias externas, permitindo que 

os Zeners fiquem continuamente estabilizados dentro do banho de ar. 

 Para a montagem do cabo que faz essa conexão, foi consultado o manual do fabricante 

do Zener 732B [57], sendo verificada a configuração dos pinos de seu conector localizado na 

parte de trás da pilha (figura 32). 

 

Figura 32 - Conector para alimentação, monitoramento do IN CAL e do termistor interno que fornece a 

temperatura do forno. 

 

Fonte: Adaptado do manual do fabricante [57]. 

 Com base nessa descrição, foi realizado um extensor de cabo para ligar a pilha no 

módulo de baterias externas e realizar a ligação do termistor ao ohmímetro (pinos 4 e 8). Foi 
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confeccionado um pequeno circuito onde o indicador luminoso foi ligado ao pino 3 (sendo 

aterrado no pino 2), com um resistor de 1 kΩ ligado entre os pinos 3 e 7, de modo que a 

indicação luminosa acesa ou apagada corresponde a indicação do IN CAL da pilha. A 

configuração do circuito pode ser vista na figura 33: 

 

Figura 33 - Circuito para saída do IN CAL remoto. 

 

Fonte: Adaptado do manual do fabricante [57]. 

  

 Para realizar a conexão com o termômetro, foi utilizado um cabo com extensão de 

uma sonda termopar, fornecido junto com o equipamento, que ficou localizada no interior do 

banho de ar. O termômetro mede com boa exatidão a resistência da sonda e então converte o 

valor em temperatura utilizando seus algoritmos internos [72]. 

 

4.2.5 Configuração do esquema de medições 

 

4.2.5.1 Primeiro cronograma 

 O primeiro cronograma de medições foi realizado no período de 22/10/2014 a 

03/11/2014. Neste período, somente o sistema CJVS (figura 34) foi preparado para medição, 

sendo utilizado como padrão primário de referência para calibrar a pilha Zener Z7.  
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Figura 34 - Aparato do Sistema CJVS. 

  
  

 A pilha Zener foi ligada nos canais do scanner que, após verificação do histórico do 

último teste de curto-circuito executado no laboratório [23], possuíam menor dispersão nas 

medições e menores FEMs térmicas, apresentando a incerteza de medição mais baixa, 

possibilitando melhores resultados nas calibrações. 

 Os equipamentos utilizados nas medições foram: o termômetro da Fluke 1502A e o 

ohmímetro da Fluke 8842A. 

Foram realizados 12 ciclos de medição com temperatura controlada. Para cada ciclo, a 

temperatura foi modificada e seus valores, bem como o valor do termistor, foram registrados 

pelo programa de monitoramento. Após um tempo mínimo de 1 hora, as calibrações com o 

CJVS foram iniciadas, sendo registradas em uma planilha de controle. 

A faixa de temperatura externa escolhida para a investigação da dependência da tensão 

foi de 20 ºC a 26 ºC, levando em consideração os seguintes critérios: 

 1 - A faixa atual de medição do laboratório encontrada na norma [23] e apresentada 

nos certificados de calibração é de 21,5 ºC a 23,5 ºC; 

2 - Pelo histórico de medições do laboratório, a temperatura ambiente varia de 21,0 ºC 

a 25,6 ºC. 

Para melhor analisar os efeitos da temperatura, sem confundir com os efeitos da deriva 

temporal, os ciclos foram realizados com a temperatura fora de sequência. O primeiro 
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cronograma de medições utilizando o sistema CJVS, após a estabilização da temperatura 

externa e do valor do termistor, pode ser visto na tabela 6: 

Tabela 6 - Primeiro cronograma de medições para a saída de tensão de 1,018 V e 10 V, utilizando o sistema 

CJVS para calibrar a pilha Z7. 

Ciclo Data/Hora Inicial Data/Hora Final Temperatura (°C) 

1 22/10/2014 11:48 23/10/2014 11:39 22 

2 23/10/2014 15:02 24/10/2014 13:19 20 

3 24/10/2014 16:11 24/10/2014 23:43 22 

4 25/10/2014 14:30 26/10/2014 12:29 21 

5 26/10/2014 14:05 27/10/2014 10:21 24 

6 27/10/2014 18:20 28/10/2014 4:54 22 

7 28/10/2014 20:00 29/10/2014 13:19 25 

8 29/10/2014 19:30 30/10/2014 14:36 23 

9 30/10/2014 20:15 31/10/2014 10:32 26 

10 31/10/2014 13:01 01/11/2014 9:53 23 

11 01/11/2014 11:57 01/11/2014 23:38 22 

12 02/11/2014 11:04 03/11/2014 8:03 23 

 

4.2.5.2 Segundo cronograma 

O segundo cronograma de medições foi realizado no período de 14/05/2015 a 

02/06/2015. Neste cronograma foram utilizados os mesmos critérios do primeiro cronograma, 

sendo medido, portanto, a mesma faixa de temperatura. 

 Todo o esquema de medição foi montado e preparado para realizar a calibração 

usando três sistemas (CJVS, PJVS e Secundário) e duas pilhas eletrônicas do tipo Zener. 

Porém, pelos motivos já expostos anteriormente, o sistema CJVS não foi utilizado neste 

cronograma. Procurou-se manter o sistema o mais longe possível do banho de ar, a fim de 

reduzir possíveis interferências do aparato do banho de ar no PJVS. 

As pilhas utilizadas são ambas do modelo 732B, nomeadas como Z4 e Z7. Para medir 

o termistor de cada pilha foram utilizados os ohmímetros da Agilent 34420A e da Fluke 

8342A (respectivamente para Z4 e Z7). Para medir a temperatura foi utilizado o termômetro 

da Fluke 1502A. Já a umidade, foi medida com um termohigrômetro da Rotronic. O 

barômetro foi utilizado para as medições manuais da pressão, que foram feitas periodicamente 

com a anotação de 5 valores por vez.  
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Devido à quantidade de conexões e sistemas, foi elaborado um diagrama de blocos 

(figura 35) para um melhor entendimento do esquema. As conexões GPIB, USB e serial (RS 

232) estão representadas no diagrama. 

 

Figura 35 - Diagrama de blocos da configuração para medição das pilhas Zeners utilizando o banho de ar. 

 
  

 Nesse diagrama, as linhas pretas representam as ligações de comunicação dos 

equipamentos e as vermelhas representam as conexões elétricas (alimentação). Para reduzir o 

ruído causado pelas conexões elétricas, foram utilizadas duas unidades de alimentação (UPS – 

Uninterrupted Power Supply, ou em português: Fonte de Alimentação Ininterrupta), uma que 

alimentou o sistema PJVS e outra que alimentou o sistema Secundário. Para realizar a troca 

de conexão entre os dois sistemas, foi utilizado um scanner, permitindo que as conexões com 

os Zeners não fossem alteradas, bastando apenas alterar a saída do scanner para cada sistema 

que fosse utilizado. 
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 De maneira análoga ao primeiro cronograma, as pilhas Zeners foram ligadas nos 

canais do scanner que possibilitavam os melhores resultados de calibração. A configuração de 

canais do scanner para o segundo cronograma pode ser vista na tabela 7:  

 

Tabela 7 - Configuração das pilhas Zeners nos canais do scanner. 

Pilha Zener Saída de Tensão Canal do Scanner 

Z4 
1,018 V CH 1 

10 V CH 2 

Z7 
1,018 V CH 6 

10 V CH 7 

 

 O sistema PJVS (figura 36) foi preparado para medição, ficando afastado do banho de 

ar, para evitar possíveis interferências que poderiam afetar a calibração e os seus resultados. 

Figura 36 - Aparato do Sistema PJVS. 

 

  
 

 Antes das medições definitivas foram realizados alguns testes para examinar a 

estabilidade do sistema PJVS, a fim de verificar se os equipamentos não estavam interferindo 

no processo e se estavam funcionando corretamente. Após esta etapa, as medições foram 

feitas variando a temperatura com o ajuste do banho de ar, de acordo com o cronograma de 

medição. A cada troca de temperatura, as baterias eram medidas e substituídas quando sua 

carga estava reduzida.  
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  Neste segundo cronograma, para ajudar na análise da deriva temporal, foi conveniente 

realizar medições iniciais, intermediária e final, com a temperatura de 23 °C (próxima da 

normativa do laboratório). O segundo cronograma pode ser visto na tabela 8: 

 

Tabela 8 - Segundo cronograma de medições para a saída de tensão de 1,018 V e 10 V. 

Ciclo Data/Hora Inicial Data/Hora Final Temperatura (°C) 

1 14/05/2015 18:42 15/05/2015 15:00 23 

2 18/05/2015 09:00 19/05/2015 04:00 23 

3 20/05/2015 18:30 21/05/2015 11:36 23 

4 21/05/2015 13:40 22/05/2015 05:31 20 

5 25/05/2015 09:01 25/05/2015 16:29 24 

6 25/05/2015 18:42 26/05/2015 09:55 21 

7 26/05/2015 11:24 26/05/2015 18:58 25 

8 26/05/2015 20:30 27/05/2015 11:20 23 

9 27/05/2015 12:19 27/05/2015 19:03 22 

10 27/05/2015 20:30 28/05/2015 09:54 25 

11 28/05/2015 12:11 28/05/2015 19:01 21 

12 28/05/2015 20:46 29/05/2015 09:47 24 

13 29/05/2015 11:32 29/05/2015 18:31 22 

14 29/05/2015 20:46 30/05/2015 09:30 26 

15 01/06/2015 16:20 02/06/2015 09:26 23 

 

  O sistema Secundário de Calibração de Padrões de Referência (figura 37) também foi 

preparado para medição. Foi realizada a calibração da pilha Z7 utilizando a pilha Z4 como 

padrão de referência. 

 As medições com o sistema Secundário sempre eram realizadas após o término de 

cada ciclo de medições com o PJVS, antes que fosse feito um novo ajuste de temperatura. O 

valor da tensão de referência, atribuído a Z4, foi determinado pela média das cinco últimas 

calibrações de Z4 contra o PJVS, para cada temperatura. Para a medição de outro ciclo com a 

mesma temperatura, foi utilizado o mesmo valor de referência de Z4. Por exemplo, para a 

medição em 23 °C, o valor de referência de Z4 foi calculado pela média das cinco últimas 

medições da calibração de Z4 contra o PJVS, do ciclo 1. Para as medições dos ciclos 2, 3, 8 e 

15 (mesma temperatura), foi utilizado o mesmo valor da referência de Z4 (utilizado no ciclo 

1).  
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Figura 37 -  Sistema Secundário de Calibração de Padrões de Referência baseado em diodos Zener. 

 
 

 Os resultados das medições dos dois cronogramas e as análises dos dados serão 

mostrados no capítulo seguinte. 
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5 RESULTADOS  

 

 Os resultados foram separados por cronograma de medição, sendo realizadas análises 

com as seguintes etapas: 

 Para o primeiro cronograma de medição: Etapa a) Influência da temperatura, umidade 

e pressão externas no termistor interno dos Zeners; e etapa b) Influência da temperatura 

externa nas saídas de tensão dos Zeners. 

 Para o segundo cronograma de medição: Etapa a) Influência da temperatura e umidade 

externas no termistor interno dos Zeners; etapa b) Influência da temperatura externa nas 

saídas de tensão dos Zeners Z4 e Z7; etapa c) Análise das incertezas de medição do sistema 

Secundário de calibração; e etapa d) Análise da influência da umidade relativa na saída de 

tensão do Zener.  

 Os resultados da etapa a (em relação às grandezas medidas nos dois cronogramas) 

foram comparados a fim de verificar sua consistência. 

 A análise da influência da umidade relativa na saída de tensão do Zener ficou como 

último item, tendo em vista que se trata apenas de uma estimativa aproximada através de uma 

análise estatística, pois a umidade relativa não foi controlada. Sendo assim, seus efeitos não 

foram considerados como estimativa de incerteza para avaliação do sistema Secundário. 

 Os resultados e análises serão mostrados nos itens a seguir. 

 

5.1 Resultados do Primeiro Cronograma de Medições 

 

5.1.1 Influência da temperatura, umidade e pressão externas no termistor interno do 

Zener 

 Foram analisados os resultados da variação do termistor interno da pilha Z7, em 

função da temperatura externa. Foi verificado que existe forte correlação negativa entre a 
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resistência do termistor e a temperatura externa (coeficiente de correlação de Pearson 

próximo de - 1).  

 Os dados coletados no experimento foram exportados para uma planilha de análise que 

conciliava a data e hora da medição com sua respectiva temperatura (°C) e resposta do 

termistor (Ω).  

 Para estimar a temperatura interna da pilha, foi consultado o manual do fabricante e 

foram obtidas as seguintes informações: 

i. O coeficiente de temperatura interna do termistor (TC) é aproximadamente 2 kΩ/°C 

[57, p. 3-16]; 

ii. Quando a temperatura interna do Zener é de 45 °C, a resistência do termistor é de 

aproximadamente 41,3 kΩ [57, p. 4-11]. 

 Com base nessas informações, procurou-se obter uma equação linear que fornecesse 

uma estimativa da temperatura interna em função da resistência do termistor. A equação 

procurada é do tipo: 

 𝑇𝑖𝑛𝑡(𝑅𝑇) = 𝑎𝑅𝑇 + 𝑏 (47) 

 

 Para que a equação (47) resulte na temperatura interna em °C, a constante a deve ser o 

coeficiente angular da temperatura interna, tendo unidade de °C/kΩ e a constante b deve ser o 

coeficiente linear da temperatura interna, tendo unidade de °C. 

 Com base na informação (i) temos que RT = 2 kΩ/°C. Logo, 1/RT = 0,5 °C/kΩ, que nos 

fornece o coeficiente angular da temperatura interna.  

 Com base na informação (ii) e na equação (47), temos uma equação com a seguinte 

forma: 

 45 °𝐶 = 𝑎. 41,3 𝑘Ω + 𝑏 (48) 

 

 Substituindo o valor 0,5 °C/kΩ em a, temos: 

 45 °𝐶 = 20,65 °𝐶 + 𝑏 (49) 
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 Logo: b = 24,35 °C e a equação (47) fica: 

 

 𝑇𝑖𝑛𝑡(𝑅𝑇) = 0,5𝑅𝑇 + 24,35 (50) 

 

 Onde 𝑇𝑖𝑛𝑡 é dado em °C, com 𝑅𝑇 fornecido em kΩ. 

 Para analisar a consistência das medições e verificar o tempo de resposta do termistor 

ao se modificar a temperatura ambiente, foram feitas análises gráficas com relação ao tempo 

de medição. Após a estabilização da temperatura ambiente, ao se passar um determinado 

intervalo de tempo, o termistor se estabiliza, estabilizando assim sua temperatura interna 

[obtida com a equação (50)], como mostram as figuras 38 e 39. 

Figura 38 - Relação entre a temperatura externa e a temperatura interna, após a estabilização, no ciclo 7. 

 
 

Figura 39 - Relação entre a temperatura externa e a temperatura interna, após a estabilização, no ciclo 8. 
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 Este comportamento é visualizado para todos os ciclos, após a estabilização do 

termistor, ou seja, no momento em que ele entra no regime permanente. 

 Foi analisado o comportamento do termistor ao se realizar uma transição de 

temperatura externa, de um ciclo de medições para outro, observando assim o tempo de 

acomodação da temperatura interna. Para alguns ciclos de medição, foi possível observar o 

degrau de transição do termistor e estimar o tempo que ocorre a estabilização para o regime 

permanente. Na figura 40 temos os resultados de uma transição de 22 °C para 23 °C: 

 

Figura 40 - Variação do valor do termistor ao realizar uma transição do valor da temperatura externa, de 22 °C 

para 23 °C.  

  

 

 É possível observar que existe um intervalo de tempo para a acomodação da 

temperatura externa, após realizar uma transição de seu patamar. É possível observar também 

o tempo em que o termistor começa a variar e o intervalo até sua estabilização, que é de 

aproximadamente 60 minutos após a mudança de temperatura. Plotando o mesmo gráfico 

exibindo a temperatura interna (figura 41), podemos chegar às conclusões descritas a seguir: 

 

 

 

 



100 
 

Figura 41 - Variação da temperatura interna ao se realizar uma transição do valor da temperatura externa, de 

22 °C para 23 °C. 

 
 

 Na figura 41 foi observado que, após aproximadamente 3 minutos da mudança no set 

point (tempo 0 h 00 min), a temperatura externa passa pela primeira vez pelo valor ajustado 

de 23 °C (considerado aqui como o tempo inicial t0, primeira seta preta), se estabilizando 

aproximadamente 7 minutos depois (segunda seta preta). Em aproximadamente 4 minutos 

após t0, a temperatura interna começa a variar (seta verde maior), chegando em 98 % de seu 

valor final após 58 minutos (seta verde menor).  

 Esses resultados preliminares mostraram que para um padrão Zener de tensão modelo 

732B, após uma transição de 1 °C na temperatura externa, é necessário esperar pelo menos 60 

minutos antes de se realizar as medições da saída de tensão elétrica.  

Com esta análise, foram obtidas as médias de temperatura externa e valor do termistor, 

após o tempo de estabilização, para cada ciclo de medição. As incertezas das grandezas 

também foram estimadas, sendo as incertezas do tipo A, calculadas com base na equação (5) e 

as do tipo B, de acordo com a tabela 9. 

 

Tabela 9 - Contribuição das incertezas do tipo B, relacionadas ao termômetro e ao ohmímetro. 

Grandeza Instrumento Espécie U k u 

Temperatura (°C) Fluke 1502A 
Certificado 0,007 2 0,004 

Resolução 0,001 1,732 0,001 

Resistência (ohm) Fluke 8342A 
Certificado 1 2 0,5 

Resolução 1 1,732 0,6 



101 
 

 Devido à boa estabilidade dos instrumentos, verificada através dos certificados de 

calibração dos últimos cinco anos, não foi estimada a componente de incerteza em relação à 

estabilidade, pois seu valor foi insignificante para todos os instrumentos.  

 As incertezas de medição para cada grandeza foram combinadas de acordo com a 

equação (11) e a incerteza expandida para as medições de temperatura (°C) e resistência do 

termistor (ohm) foram estimadas com um fator de abrangência (k) igual a 2. Os resultados 

podem ser vistos na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Variação do termistor em função da temperatura ambiente. 

  

Ciclo Data/Hora Inicial Data/Hora Final 

Temperatura Externa 

(°C) 

Valor do Termistor de 

Z7 (ohms) 

Média 

Incerteza 

Expandida 

(k=2) 

Média 

Incerteza 

Expandida 

(k=2) 

1 22/10/2014 11:48 23/10/2014 11:39 21,981 0,007 39120 2 

2 23/10/2014 15:02 24/10/2014 13:19 19,990 0,007 39224 2 

3 24/10/2014 16:11 24/10/2014 23:43 21,979 0,007 39125 2 

4 25/10/2014 14:30 26/10/2014 12:29 20,997 0,007 39174 2 

5 26/10/2014 14:05 27/10/2014 10:21 24,036 0,007 39023 2 

6 27/10/2014 18:20 28/10/2014 4:54 21,986 0,007 39120 2 

7 28/10/2014 20:00 29/10/2014 13:19 25,003 0,007 38976 2 

8 29/10/2014 19:30 30/10/2014 14:36 22,976 0,007 39071 2 

9 30/10/2014 20:15 31/10/2014 10:32 25,980 0,007 38932 2 

10 31/10/2014 13:01 01/11/2014 9:53 22,995 0,007 39069 2 

11 01/11/2014 11:57 01/11/2014 23:38 21,979 0,007 39122 2 

12 02/11/2014 11:04 03/11/2014 8:03 22,979 0,007 39075 2 

  

Considerando a média da temperatura ambiente como a variável independente (x) e o 

valor médio do termistor como a variável dependente (y), foi utilizado o método dos mínimos 

quadrados (MMQ) para analisar a relação do termistor com a temperatura ambiente. Através 

do valor minimizado do termistor, foi estimado o valor da temperatura interna da pilha com o 

uso da equação (50).  

O ajuste linear possui os parâmetros a e b, respectivamente o coeficiente angular e 

linear da reta, relacionados conforme a equação (19). 

 Calculando os parâmetros a e b, conforme explicado na seção 2.5, temos: 
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 a = - 49 Ω/ °C 

 b = 40 194 Ω 

εy = ± 3 Ω 

E a equação da reta fica: 

𝑅𝑇 (𝑇𝑒𝑥𝑡)  =  − 49 𝑇𝑒𝑥𝑡  +  40194 (51) 

 

Sendo 𝑅𝑇  (𝑇𝑒𝑥𝑡)  a resistência do termistor em ohms e 𝑇𝑒𝑥𝑡  a temperatura externa, 

em °C.  

Os resultados com os valores medidos e minimizados com o ajuste linear (MMQ), 

para o valor da resistência do termistor, bem como a estimativa da temperatura interna (𝑇𝑖𝑛𝑡) 

do Zener, podem ser vistos na tabela 11: 

 

Tabela 11 - Valor minimizado do termistor e estimativa da temperatura interna de Z7. 

Ponto 

Temperatura 

Externa 

Média (°C) 

Análise do Termistor de Z7 (ohms) 
Estimativa de 

Tint (°C) Média MMQ 
Resíduo 

MMQ 

1 19,990 39224 39220 4 43,960 

2 20,997 39174 39171 4 43,935 

3 21,979 39125 39123 2 43,911 

4 21,979 39122 39123 -1 43,911 

5 21,981 39120 39123 -3 43,911 

6 21,986 39120 39123 -3 43,911 

7 22,976 39071 39074 -3 43,887 

8 22,979 39075 39074 0 43,887 

9 22,995 39069 39073 -4 43,887 

10 24,036 39023 39023 0 43,861 

11 25,003 38976 38976 1 43,838 

12 25,980 38932 38928 4 43,814 

 

 Com esses dados, foi plotado o gráfico da resistência do termistor em função da 

temperatura ambiente, conforme a figura 42: 
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Figura 42 - Ajuste linear do valor do termistor em função da temperatura externa, realizado pelo método dos 

mínimos quadrados e estimativa da temperatura interna do Zener Z7. 

 
  

 Através dos resultados apresentados na tabela 11 e do gráfico da figura 42, foi possível 

estabelecer uma relação entre a temperatura externa e a variação do termistor. É possível 

concluir, com base nesses resultados, que o aumento da temperatura externa faz decrescer a 

temperatura interna da pilha, a uma taxa de - 49 Ω/°C (de acordo com o coeficiente angular da 

reta).  

 Analisando a qualidade do ajuste linear, a fim de verificar sua consistência, é visto que 

os resíduos são compatíveis com a relação dada na equação (28), não sendo tendenciosos, 

conforme é observado no gráfico de dispersão de resíduos (figura 43), onde a reta de 

tendência mostrada não apresenta inclinação (ângulo zero). Os resíduos não se correlacionam 

com a variável de entrada (xi), possuindo soma e média nula. Além disso, os valores médios 

medidos praticamente coincidiram com os valores minimizados pelo MMQ (figura 42) e o 

erro do ajuste linear foi muito pequeno (± 3 Ω). Com essa análise é possível inferir que o 

ajuste linear foi adequado, corroborando a forte relação (linear) entre a resistência do 

termistor interno do Zener e a temperatura externa. 

 

 

 

 



104 
 

Figura 43 - Gráfico de dispersão de resíduos do ajuste linear da resistência do termistor em função da 

temperatura externa de Z7. 

 
 

 Podemos obter uma relação direta para estimar a temperatura interna da pilha (Tint) em 

função da temperatura externa (Text), ao substituir a relação (51) na equação (50). Com isso, 

temos a equação (52): 

𝑇𝑖𝑛𝑡 (𝑇𝑒𝑥𝑡)  =  − 0,025 𝑇𝑒𝑥𝑡  +  44,447 (52) 

  

 Com base na equação (52), é verificado o coeficiente de temperatura de 

aproximadamente - 0,03. Isto significa que a variação de 1 °C da temperatura externa, causa 

uma variação de - 0,03 °C na temperatura interna do Zener. Esta situação é vista na tabela 12: 

Tabela 12 - Calculo da variação de Tint (Z7) após uma variação de temperatura externa (Text) de 1 °C.  

Temperatura 

Externa 1 (°C): 
20,000 

Temperatura Interna 

1 (°C): 
43,960 Termistor 1 (ohm): 39219 

Temperatura 

Externa 2 (°C): 
21,000 

Temperatura Interna 

2 (°C): 
43,935 Termistor 2 (ohm): 39170 

Variação Text (°C): 1,000 Variação Tint (°C): -0,025 
Variação Termistor 

(ohm): 
-49 

  

 Esta aproximação pode ser feita para o intervalo de temperatura medido, entre 20 °C e 

26 °C, no qual é possível encontrar o valor da temperatura externa, como visto no gráfico de 

temperatura interna em função da temperatura externa (figura 44). 
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Figura 44 - Gráfico para obtenção de Tint (Z7) em função de Text, para o intervalo medido de 20 °C a 26 °C. 

 
 

 Os resultados das grandezas umidade relativa e pressão externas ao Zener em 

calibração, foram obtidos através das medições realizadas pela caixa de sensores do CJVS. 

Esses dados foram transportados para uma planilha do Microsoft Excel e foram analisados. 

 Como essas grandezas não foram controladas (apenas monitoradas, em intervalos 

regulares de aproximadamente 12 minutos), foi executada uma aproximação estatística para 

verificar se estas influenciam o termistor interno do Zener. 

 Primeiramente foi verificada a correlação dessas grandezas com a temperatura externa, 

a fim de verificar se estas são independentes, e com o termistor interno do Zener (tabela13). 

Para esta análise foi usado o coeficiente de correlação linear de Pearson (r). 

 

Tabela 13 - Coeficientes de correlação linear de Pearson entre os pares de grandezas. 

Coeficiente de Correlação Linear de Pearson (r) 

Temperatura 

Externa e 

Umidade 

Relativa 

Temperatura 

Externa e 

Pressão 

Pressão e 

Umidade 

Relativa 

Temperatura 

Externa e 

Resistência do 

Termistor 

Umidade 

Relativa e 

Resistência do 

Termistor 

Pressão e 

Resistência do 

Termistor 

-0,8 -0,4 0,4 -1,0 0,8 0,4 

. 

 Foi verificado através dos coeficientes da tabela 13, que as grandezas são 

correlacionadas, sendo que a temperatura externa possui forte correlação negativa com a 
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umidade relativa. A correlação com a temperatura externa também pode ser vista nas figuras 

45 e 46: 

 

Figura 45 - Umidade relativa (%) em função da temperatura externa (°C). 

 
 

Figura 46 - Pressão externa (hPa) em função da temperatura externa (°C). 

 
 

 Esses resultados mostram que existe dependência das grandezas umidade relativa e 

pressão, com a temperatura externa. Este fato nos sugere dizer que a correlação da resistência 

do termistor do Zener com as demais grandezas é originada pela temperatura externa. Uma 

evidência disso é demonstrada pelos coeficientes de correlação, onde temos uma forte 

correlação negativa da temperatura externa com a resistência do termistor e com a umidade 

relativa. Com isso, é de se esperar que os coeficientes de correlação da temperatura externa 
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com a umidade relativa, e da umidade relativa com a resistência do termistor, coincidam em 

módulo e possuam sinais opostos. Temos a mesma situação para a pressão externa. 

 Analisando o ciclo com a maior variação de umidade relativa (7 %), à temperatura 

estável em torno de 22 °C, é verificado que a dependência da resistência do termistor com a 

umidade relativa é muito fraca (figura 47). 

Figura 47 - Resistência do termistor (ohm) em função da umidade relativa (%), com a temperatura estável em 

22 °C. 

 
  

 Para o mesmo ciclo de temperatura, analisando a pressão externa que variou em 

aproximadamente 3 hPa, também foi verificado uma fraca dependência da resistência do 

termistor com a pressão externa (figura 48). 

Figura 48 - Resistência do termistor (ohm) em função da pressão externa (hPa), com a temperatura estável em 

22 °C. 
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 Os resultados mostrados sugerem que os efeitos da variação da umidade relativa e da 

pressão externa são irrelevantes para o termistor interno do Zener. Entretanto, para melhor 

analisar a dependência da resistência do termistor com a variação da temperatura externa sem 

descartar os efeitos das demais grandezas, evitando assim a tendenciosidade, foi realizada 

uma modelagem utilizando a regressão linear múltipla ([73] e [74]). Considerando a 

resistência do termistor como a variável dependente e as grandezas umidade relativa, 

temperatura e pressão externas, como as variáveis independentes, chegou-se ao seguinte 

modelo matemático: 

 𝑅𝑇(𝑇𝑒𝑥𝑡, 𝑢𝑟, 𝑃𝑒𝑥𝑡) = 𝑎1𝑇𝑒𝑥𝑡 + 𝑎2𝑢𝑟 + 𝑎3𝑃𝑒𝑥𝑡 + 𝑏 (53) 

 

     A análise foi realizada através da regressão linear múltipla com o método dos mínimos 

quadrados, utilizando a ferramenta análise de dados/regressão do programa Microsoft Excel 

[74]. Os resultados e as incertezas do ajuste linear são mostrados na tabela 14: 

 

Tabela 14 - Resultados da regressão linear múltipla utilizando o programa Microsoft Excel. 

Coeficientes Valores Incerteza Estatística de regressão 

b - Coeficiente linear (Ω) 40 403 40 R múltiplo 0,998912451 

a1 (Ω/ °C) -49,34 0,12 R-Quadrado 0,997826084 

a2 (Ω/ % ur) -0,18 0,04 Incerteza (Ω) 4 

a3 (Ω/ hPa) -0,18 0,04 Número de Pontos 981 

 

 Substituindo os valores da tabela 14 na equação (53), foi determinada a equação linear 

que define o valor do termistor em função das grandezas umidade relativa, temperatura e 

pressão externas: 

 𝑅𝑇(𝑇𝑒𝑥𝑡, 𝑢𝑟, 𝑃𝑒𝑥𝑡) = −49,34 𝑇𝑒𝑥𝑡 − 0,18 𝑢𝑟 − 0,18 𝑃𝑒𝑥𝑡 + 40 403 (54) 

 

   Com base nesses resultados, foi verificado que a variação do termistor em relação à 

temperatura externa é de - 49 Ω/ °C, corroborando o resultado mostrado na equação (51). É 

possível observar que a variação do termistor em relação à umidade relativa e em relação à 

pressão externa é de aproximadamente - 0,2 Ω/ % e - 0,2 Ω/ hPa, respectivamente.  
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 Sendo assim, para a variação máxima de umidade relativa (aproximadamente 19 %) e 

de pressão externa (aproximadamente 18 hPa), considerando todos os ciclos de temperatura 

medidos neste trabalho, o efeito no termistor interno do Zener é de apenas 3 Ω para cada 

grandeza. 

 Analisando a qualidade dos dados e da regressão linear, foi plotado um gráfico de 

resíduos (figura 49). Com base no somatório dos resíduos, que possuem soma praticamente 

nula, e em sua dispersão aleatória, com tendência próxima de zero, conclui-se pela qualidade 

do ajuste, ratificando a suposição de um modelo linear para definir a dependência do valor do 

termistor. 

Figura 49 - Gráfico de dispersão dos resíduos da regressão linear múltipla. 

 
 

 De acordo com essa análise, conclui-se que, para a faixa medida, a influência da 

umidade relativa e da pressão externa no termistor interno do Zener, é insignificante.   

   

5.1.2 Influência da temperatura externa nas saídas de tensão dos Zeners 

 Foi realizada uma análise preliminar das saídas de tensão, verificando as incertezas 

obtidas na calibração da pilha eletrônica Zener contra o sistema CJVS. O sistema CJVS foi 

configurado para realizar medições sequenciais, até a calibração ser interrompida. Para cada 

ciclo de temperatura foram obtidos diversos pontos de tensão, sendo que cada ponto é obtido 

pela média de 40 pontos (4 conjuntos de 10 pontos). Deste modo, temos uma incerteza do tipo 

A associada a cada ponto de tensão. Considerando que cada ciclo de temperatura resultou em 
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diversos pontos com suas respectivas incertezas, foi possível comparar essas incertezas e 

analisar a dispersão dos dados. Os resultados preliminares das medições realizadas estão 

dispostos nas tabelas 15 e 16, a seguir: 

Tabela 15 - Incerteza mínima e máxima estimada para cada ciclo de temperatura, na saída de 1,018 V (Z7), com 

o CJVS. 

Ciclo Data/Hora Inicial Data/Hora Final 
Temperatura 

Média (°C) 

Incerteza 

Mínima 

Estimada 

(nV) 

Incerteza 

Máxima 

Estimada 

(nV) 

1 22/10/2014 11:48 23/10/2014 11:39 21,982 16 23 

2 23/10/2014 15:15 24/10/2014 13:09 19,990 16 45 

3 24/10/2014 16:11 24/10/2014 23:32 21,979 16 21 

4 25/10/2014 12:24 26/10/2014 12:11 20,998 15 20 

5 26/10/2014 14:05 27/10/2014 10:33 24,036 16 21 

6 27/10/2014 13:06 28/10/2014 5:05 21,985 15 17 

7 28/10/2014 17:28 29/10/2014 13:01 25,003 15 49 

8 29/10/2014 16:27 30/10/2014 14:51 22,976 16 19 

9 30/10/2014 16:17 31/10/2014 10:20 25,980 16 19 

10 31/10/2014 13:13 01/11/2014 10:05 22,995 16 18 

11 01/11/2014 11:57 01/11/2014 23:50 21,978 16 18 

12 02/11/2014 11:04 03/11/2014 7:46 22,974 16 21 

 

Tabela 16 - Incerteza mínima e máxima estimada para cada ciclo de temperatura, na saída de 10 V (Z7), com o 

CJVS. 

Ciclo Data/Hora Inicial Data/Hora Final 
Temperatura 

Média (°C) 

Incerteza 

Mínima 

Estimada 

(nV) 

Incerteza 

Máxima 

Estimada 

(nV) 

1 22/10/2014 13:50 23/10/2014 9:59 21,981 18 36 

2 23/10/2014 15:02 24/10/2014 13:19 19,990 19 44 

3 24/10/2014 16:23 24/10/2014 23:43 21,979 19 32 

4 25/10/2014 12:36 26/10/2014 12:29 20,998 19 40 

5 26/10/2014 14:15 27/10/2014 10:21 24,036 19 43 

6 27/10/2014 14:10 28/10/2014 4:54 21,985 18 32 

7 28/10/2014 17:39 29/10/2014 13:19 25,003 19 40 

8 29/10/2014 16:15 30/10/2014 14:36 22,976 18 35 

9 30/10/2014 16:27 31/10/2014 10:32 25,979 20 43 

10 31/10/2014 13:01 01/11/2014 9:53 22,995 19 36 

11 01/11/2014 12:07 01/11/2014 23:38 21,979 19 38 

12 02/11/2014 11:18 03/11/2014 8:03 22,979 18 33 
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 Nesta análise preliminar, verifica-se que as menores incertezas para a saída de 1,018 V 

e, em 10 V, estão na faixa de medição entre 22 °C e 23 °C (linhas em verde). Estes resultados 

indicam que, em princípio, a faixa de medição mais adequada para menores incertezas está 

entre 22 °C e 23 °C, apresentando consistência com o valor histórico utilizado nos 

laboratórios da Diele (22,5 °C ± 1,0 °C). 

 Entretanto, foi verificado que houve uma dispersão significativa nos dados, 

demonstrada pela diferença entre a incerteza mínima e máxima obtida para cada ciclo de 

temperatura. Em 1,018 V, através do histórico de calibração, vemos que as incertezas não 

costumam ser tão elevadas para um padrão primário.  

 Através dessas evidências, tendo em vista o problema com o aterramento inadequado 

no laboratório, foi concluído que as medições não foram confiáveis e optou-se por não 

continuar a análise com esses dados. Com isso, em relação à influência da temperatura 

externa nas saídas de tensão do Zener, foram analisados apenas os dados obtidos no segundo 

cronograma de medições.  

 

5.2 Resultados do Segundo Cronograma de Medições 

 

5.2.1 Influência da temperatura e umidade externas no termistor interno dos Zeners 

 De forma análoga ao primeiro cronograma de medições, os dados foram exportados 

para uma planilha de análise, mas desta vez analisando duas pilhas Zeners (Z4 e Z7) e 

monitorando também de forma contínua a umidade relativa e a pressão externa (não 

controladas). 

 Para os dados medidos da pressão externa, foi verificado que estes não estavam 

confiáveis. Essa conclusão foi obtida ao se descobrir que as medições estavam sendo 

realizadas através de seu sensor secundário, que é usado para medições de pressão relativa. O 

sensor principal fica localizado no interior do barômetro e seria necessário colocá-lo dentro do 

banho de ar. Foi constatado que as medições entre os sensores principal e secundário 

forneciam valores diferentes. Sendo assim, os dados referentes à pressão externa foram 

descartados. 
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 As correções dos instrumentos foram realizadas na planilha de análise, com base nos 

certificados de calibração do termômetro, ohmímetros e termohigrômetro. 

 Foi feita uma análise para cada ciclo de medição, organizando o cronograma com as 

datas em que tanto a temperatura externa quanto a resistência dos termistores, apresentaram 

estabilidade. Os intervalos entre os ciclos foram considerados como não estáveis ou em pausa 

de uma medição para outra, de modo que as medições neste intervalo não foram consideradas 

nas análises dos termistores e das saídas de tensão. O cronograma após análise da estabilidade 

pode ser visto na tabela 17: 

 

Tabela 17 - Cronograma de medição considerando apenas os valores estáveis de temperatura e resistência dos 

termistores dos Zeners (Z4 e Z7). 

 

Temperatura 

Nominal (°C) 
Data/Hora Inicial Data/Hora Final Ciclo 

23 14/05/2015 18:42 15/05/2015 15:00 1 

23 18/05/2015 09:00 19/05/2015 04:00 2 

23 20/05/2015 18:30 21/05/2015 11:36 3 

20 21/05/2015 13:40 22/05/2015 05:31 4 

24 25/05/2015 09:01 25/05/2015 16:29 5 

21 25/05/2015 18:42 26/05/2015 09:55 6 

25 26/05/2015 11:24 26/05/2015 18:58 7 

23 26/05/2015 20:30 27/05/2015 11:20 8 

22 27/05/2015 12:19 27/05/2015 19:03 9 

25 27/05/2015 20:30 28/05/2015 09:54 10 

21 28/05/2015 12:11 28/05/2015 19:01 11 

24 28/05/2015 20:46 29/05/2015 09:47 12 

22 29/05/2015 11:32 29/05/2015 18:31 13 

26 29/05/2015 20:46 30/05/2015 09:30 14 

23 01/06/2015 16:20 02/06/2015 09:26 15 

 

 Deste modo, para cada ciclo de medição, as curvas apresentaram o comportamento 

mostrado nas figuras 50 e 51. Pequenas flutuações da temperatura (em torno de 0,05 °C do 

valor controlado) não afetaram a estabilidade dos termistores. 
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Figura 50 - Comportamento das curvas após a estabilização da temperatura externa em 23 °C e da resistência dos 

termistores (Z4 e Z7). 

 
 

Figura 51 - Comportamento das curvas após a estabilização da temperatura externa em 24 °C e da resistência dos 

termistores (Z4 e Z7). 

 
 

 Antes do período de estabilidade, ao realizar uma transição de temperatura, foi 

verificado um comportamento análogo ao mostrado no primeiro cronograma de medições, 

para as duas pilhas Zeners (figura 52). 

 

 



114 
 

Figura 52 - Comportamento dos termistores com o passar do tempo, ao variar a temperatura externa de 22 ºC 

para 25 °C (Z4 e Z7). 

 
 

 A figura 52 mostra que, ao variar a temperatura externa de 22 °C para 25 °C, os 

termistores começaram a variar após aproximadamente 10 minutos, decrescendo seu valor 

com o aumento da temperatura externa. Após 30 minutos a temperatura fica estável em torno 

de 25 °C, mas os termistores continuam variando, ficando estáveis apenas após 50 minutos do 

início da variação da temperatura. 

 Foi realizada a análise da influência da temperatura externa nos termistores das duas 

pilhas Zeners, após o período de estabilização, ou seja, quando foi observado o 

comportamento mostrado nas figuras 50 e 51, de forma análoga ao primeiro cronograma de 

medições. As incertezas das grandezas foram estimadas, desta vez para dois ohmímetros e 

também para o termohigrômetro, sendo as contribuições das incertezas do tipo B, de acordo 

com a tabela 18: 

Tabela 18 - Contribuição das incertezas do tipo B, relacionadas ao termômetro, termohigrômetro e aos dois 

ohmímetros.  

Grandeza Instrumento Espécie U k u 

Temperatura (°C) Fluke 1502A 
Certificado 0,007 2 0,004 

Resolução 0,001 1,732 0,001 

Resistência (ohm) de Z4 Agilent 34420A 
Certificado 1 2 0,5 

Resolução 0,001 1,732 0,001 

Resistência (ohm) de Z7 Fluke 8342A 
Certificado 1 2 0,5 

Resolução 1 1,732 0,6 

Umidade Relativa (%) 
Rotronic 

Higropalm 2 

Certificado 1,1 2 0,6 

Resolução 0,01 1,732 0,01 
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 Os resultados das médias de temperatura e resistência dos termistores, bem como suas 

incertezas expandidas (k=2), podem ser vistos na tabela 19: 

 

Tabela 19 - Variação dos termistores em função da temperatura externa, no segundo cronograma de medições. 

 
  

Foi realizado o método dos mínimos quadrados (MMQ) para analisar a relação de 

cada termistor com a temperatura externa e estimar a temperatura interna utilizando a equação 

(50). Os resultados são exibidos na tabela 20: 

Tabela 20 - Valor minimizado dos termistores e estimativa da temperatura interna dos dois Zeners (Z4 e Z7). 

 

Média

Incerteza 

Expandida 

(k=2)

Média

Incerteza 

Expandida 

(k=2)

Média

Incerteza 

Expandida 

(k=2)

1 14/05/2015 18:42 15/05/2015 15:00 23,018 0,007 39079 2 38888 1

2 18/05/2015 9:00 19/05/2015 4:00 23,010 0,007 39081 2 38890 1

3 20/05/2015 18:30 21/05/2015 11:36 22,985 0,007 39070 2 38885 1

4 21/05/2015 13:40 22/05/2015 5:31 20,103 0,007 39232 2 39067 1

5 25/05/2015 9:01 25/05/2015 16:29 23,992 0,007 39017 2 38823 1

6 25/05/2015 18:42 26/05/2015 9:55 21,028 0,007 39178 2 39007 1

7 26/05/2015 11:24 26/05/2015 18:58 24,977 0,007 38972 2 38769 1

8 26/05/2015 20:30 27/05/2015 11:20 22,973 0,007 39070 2 38882 1

9 27/05/2015 12:19 27/05/2015 19:03 22,024 0,007 39118 2 38938 1

10 27/05/2015 20:30 28/05/2015 9:54 25,011 0,007 38969 2 38766 1

11 28/05/2015 12:11 28/05/2015 19:01 21,036 0,007 39176 2 39002 1

12 28/05/2015 20:46 29/05/2015 9:47 23,994 0,007 39018 2 38825 1

13 29/05/2015 11:32 29/05/2015 18:31 22,023 0,007 39122 2 38941 1

14 29/05/2015 20:46 30/05/2015 9:30 25,991 0,007 38919 2 38709 1

15 01/06/2015 16:20 02/06/2015 9:26 22,987 0,007 39071 2 38883 1

Ciclo Data/Hora Inicial Data/Hora Final

Temperatura Externa (°C)
Valor do Termistor de Z7 

(ohms)

Valor do Termistor de Z4 

(ohms)

Média Z7 

(ohms)

Termistor 

de Z7 MMQ 

(ohms)

Resíduo 

MMQ 

(ohms)

Tint  (°C)
Média Z4 

(ohms)

Termistor 

de Z4 MMQ 

(ohms)

Resíduo 

MMQ 

(ohms)

Tint  (°C)

1 20,103 39232 39226 6 43,963 39067 39060 7 43,880

2 21,028 39178 39177 1 43,938 39007 39004 3 43,852

3 21,036 39176 39177 -1 43,938 39002 39004 -2 43,852

4 22,023 39122 39125 -3 43,912 38941 38944 -3 43,822

5 22,024 39118 39125 -6 43,912 38938 38944 -7 43,822

6 22,973 39070 39075 -5 43,887 38882 38887 -5 43,794

7 22,985 39070 39074 -4 43,887 38885 38887 -2 43,793

8 22,987 39071 39074 -3 43,887 38883 38886 -3 43,793

9 23,010 39081 39073 9 43,886 38890 38885 5 43,793

10 23,018 39079 39072 7 43,886 38888 38885 3 43,792

11 23,992 39017 39021 -4 43,861 38823 38826 -3 43,763

12 23,994 39018 39021 -3 43,861 38825 38826 -1 43,763

13 24,977 38972 38969 2 43,835 38769 38767 2 43,733

14 25,011 38969 38968 1 43,834 38766 38765 2 43,732

15 25,991 38919 38916 3 43,808 38709 38706 3 43,703

Análise do Termistor de Z4Análise do Termistor de Z7

Média de 

Temperatura 

Externa (°C)

Ponto
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 Os parâmetros a e b das retas de ajuste, bem como o erro do ajuste linear atribuído à 

resistência do termistor, são dados a seguir: 

 Parâmetros da reta de ajuste para o termistor de Z4: 

a = - 60 Ω/°C 

b = 40 268 Ω 

εy = 4 Ω 

 Parâmetros da reta de ajuste para o termistor de Z7: 

a = - 53 Ω/°C 

b = 40 282 Ω 

εy = 5 Ω 

 E as equações da reta para o termistor de Z4 e Z7 são, respectivamente, (55) e (56): 

𝑅𝑇Z4 (𝑇𝑒𝑥𝑡) =  − 60 𝑇𝑒𝑥𝑡  +  40 268 (55) 

𝑅𝑇Z7 (𝑇𝑒𝑥𝑡) =  − 53 𝑇𝑒𝑥𝑡  +  40 282 (56) 

 

 O gráfico para os dois termistores pode ser visto na figura 53: 

Figura 53 - Ajuste linear do valor do termistor em função da temperatura externa, realizado pelo método dos 

mínimos quadrados e estimativa da temperatura interna, para as pilhas Z4 e Z7. 
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 É possível concluir com base nesses resultados que a resistência do termistor de ambos 

os Zeners, diminui com o aumento da temperatura externa.  

 Foi observada uma diferença de aproximadamente 200 ohms entre os termistores das 

duas pilhas. Isto pode ser devido ao tempo de uso de cada pilha, sugerindo que exista uma 

deriva natural de seu termistor com o tempo.  

 Existe compatibilidade nos resultados de Z7 em relação ao primeiro cronograma de 

medições, inclusive no coeficiente angular. A diferença entre eles está dentro dos limites da 

incerteza calculada para a grandeza resistência do termistor (εy). 

 Analisando a qualidade de ambos os ajustes lineares (para Z4 e Z7), é visto que os 

resíduos também são compatíveis com a relação dada na equação (28), não se correlacionando 

com a variável de entrada (xi), possuindo soma nula. Também não foi verificada uma 

tendenciosidade dos resíduos, conforme é observado nos gráficos de dispersão de resíduos 

(figuras 54 e 55), com reta de tendência sem inclinação, ou seja, com ângulo zero. 

 Além disso, da mesma forma como no primeiro cronograma de medições, os valores 

médios medidos praticamente coincidiram com os valores minimizados pelo MMQ, para 

ambas as pilhas (figura 53) e o erro dos ajustes lineares também foi muito pequeno (± 4 Ω 

para Z4 e ± 5 Ω para Z7). Essa análise possibilita inferir que o ajuste linear foi adequado, 

confirmando a forte relação (linear) entre a resistência do termistor interno do Zener e a 

temperatura externa.  

 

Figura 54 - Dispersão de resíduos do ajuste linear da resistência do termistor de Z4 em função da temperatura 

externa. 
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Figura 55 - Dispersão de resíduos do ajuste linear da resistência do termistor de Z7 em função da temperatura 

externa. 

 

 

 Foi obtida a relação para determinar a temperatura interna de cada pilha (Tint) em 

função da temperatura externa (Text), substituindo as equações (55) e (56) na equação (50): 

𝑇𝑖𝑛𝑡Z4 (𝑇𝑒𝑥𝑡)  =  − 0,030 𝑇𝑒𝑥𝑡  +  44,484 (57) 

𝑇𝑖𝑛𝑡Z7 (𝑇𝑒𝑥𝑡)  =  − 0,026 𝑇𝑒𝑥𝑡  +  44,491 (58) 

 De forma análoga ao primeiro cronograma de medições, foi encontrado um coeficiente 

de temperatura interna em relação à temperatura externa de aproximadamente - 0,03. É visto 

novamente que uma variação de 1° C da temperatura externa, causa uma variação de - 0,03 °C 

na temperatura interna de ambos os Zeners (fator de 3 % da temperatura externa). Podemos 

ver os gráficos de temperatura interna em função da temperatura externa para o intervalo 

medido, nas figuras 56 e 57: 

Figura 56 - Reta de obtenção de 𝑇𝑖𝑛𝑡  em função de 𝑇𝑒𝑥𝑡 , para o intervalo medido de 20 °C a 26 °C, para a pilha 

Z4.  
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Figura 57 - Reta de obtenção de 𝑇𝑖𝑛𝑡  em função de 𝑇𝑒𝑥𝑡 , para o intervalo medido de 20 °C a 26 °C, para a pilha 

Z7. 

 

 

  

 Foi visto, assim como no primeiro cronograma de medições, que a umidade relativa 

possui forte correlação negativa com a temperatura externa (coeficiente de correlação de 

Pearson próximo de - 1), não sendo possível separar sua influência dos efeitos causados pela 

variação da temperatura externa, pelo fato da umidade relativa não ter sido controlada (apenas 

monitorada). Esta correlação pode ser vista na figura 58: 

 

Figura 58 - Umidade em função da temperatura externa para a média de cada ciclo. 

 
  

 Para os ciclos estáveis de temperatura, foi verificado que a umidade relativa manteve-

se satisfatoriamente estável (variações da umidade relativa em até 0,55 %), não afetando 

significativamente a resistência dos termistores, como podemos ver na figura 59: 
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Figura 59 - Comportamento da umidade relativa e os dois termistores (de Z4 e de Z7) com o passar do tempo, 

para a temperatura estável em 23 °C. 

 

 Analisando o comportamento em todos os ciclos estáveis de temperatura, não foi 

encontrada correlação significativa da umidade relativa com os termistores dos Zeners, para 

as variações encontradas. A maior variação de umidade relativa à temperatura 

aproximadamente constante foi em torno de 3 % (figura 60). De acordo com os dados 

analisados, é possível concluir que variações de até 3 % na umidade relativa não interferem na 

resistência interna dos Zeners. 

Figura 60 - Comportamento dos termistores dos Zeners (Z4 e Z7) ao passar do tempo, com a variação máxima 

de umidade relativa (3 %) e temperatura estável em 26 °C. 

 

 Foi feita também a análise através do uso da regressão linear múltipla para a 

resistência do termistor interno dos Zeners em função da temperatura e umidade relativa 
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externas, utilizando os valores médios por ciclo de medição. A média de umidade relativa (%) 

para cada ciclo de temperatura estável pode ser vista na tabela 21: 

Tabela 21 - Umidade relativa média (%) para cada ciclo de temperatura estável. 

Ciclo Data/Hora Inicial Data/Hora Final 

Umidade Relativa (%) 

Média 

Incerteza 

Expandida 

(k=2) 

1 14/05/2015 18:42 15/05/2015 15:00 54 1 

2 18/05/2015 9:00 19/05/2015 4:00 55 1 

3 20/05/2015 18:30 21/05/2015 11:36 54 1 

4 21/05/2015 13:40 22/05/2015 5:31 61 1 

5 25/05/2015 9:01 25/05/2015 16:29 52 1 

6 25/05/2015 18:42 26/05/2015 9:55 59 1 

7 26/05/2015 11:24 26/05/2015 18:58 53 1 

8 26/05/2015 20:30 27/05/2015 11:20 55 1 

9 27/05/2015 12:19 27/05/2015 19:03 57 1 

10 27/05/2015 20:30 28/05/2015 9:54 51 1 

11 28/05/2015 12:11 28/05/2015 19:01 58 1 

12 28/05/2015 20:46 29/05/2015 9:47 54 1 

13 29/05/2015 11:32 29/05/2015 18:31 57 1 

14 29/05/2015 20:46 30/05/2015 9:30 49 1 

15 01/06/2015 16:20 02/06/2015 9:26 55 1 

 

 De forma análoga ao primeiro cronograma de medições, foi utilizado o programa 

Microsoft Excel para realizar a regressão linear múltipla. Os resultados são vistos nas tabelas 

22 e 23: 

Tabela 22 - Resultados da regressão linear múltipla utilizando o programa Microsoft Excel, para o termistor de 

Z4. 

Coeficientes Valores Incerteza Estatística de regressão 

b - Coeficiente linear (Ω) 40081 181 R múltiplo 0,999258295 

a1 (Ω/ °C) -57 3 R-Quadrado 0,998517139 

a2 (Ω/ % ur) 2 2 Incerteza (Ω) 4 

 

Tabela 23 - Resultados da regressão linear múltipla utilizando o programa Microsoft Excel, para o termistor de 

Z7. 

Coeficientes Valores Incerteza Estatística de regressão 

b - Coeficiente linear (Ω) 40141 219 R múltiplo 0,998569040 

a1 (Ω/ °C) -50 4 R-Quadrado 0,997140127 

a2 (Ω/ % ur) 1 2 Incerteza (Ω) 5 



122 
 

 Os resultados para o coeficiente angular do termistor em função da temperatura se 

mostraram compatíveis com os resultados apresentados nas equações (55) e (56), em que foi 

realizado o ajuste linear considerando apenas a influência da temperatura (regressão linear 

simples). A diferença observada está dentro dos limites da incerteza dos parâmetros. 

 O resultado de valor positivo para o coeficiente angular do termistor em relação à 

umidade relativa se mostra mais consistente do que os resultados observados para o primeiro 

cronograma (tabela 14), pois a correlação entre a resistência do termistor e a umidade relativa 

é positiva. Essa melhora no resultado se deve a um melhor monitoramento da umidade 

relativa que neste cronograma, tal como a temperatura externa, teve seus valores registrados a 

cada minuto. 

 Esses resultados mostram, da mesma forma que foi mostrado no primeiro cronograma 

de medições, que a influência da umidade relativa no termistor interno do Zener é muito fraca. 

Considerando a variação máxima de umidade relativa, entre todos os ciclos medidos, de 

aproximadamente 11 %, a variação da resistência do termistor seria de apenas 21 Ω para Z4 e 

de 16 Ω para Z7. 

 Com base nesses resultados, foi concluído que a influência da umidade relativa no 

termistor interno dos Zeners, para a variação máxima medida neste trabalho, é insignificante. 

  

5.2.2 Influência da temperatura externa nas saídas de tensão dos Zeners Z4 e Z7 

Primeiramente foi feita uma análise das medições realizadas com o sistema PJVS, para 

as duas pilhas Zener, a fim de verificar a consistência dos dados. Para isso, foram verificadas 

as medições realizadas no intervalo de temperatura convencional do laboratório (21,5 ºC a 

23,5 ºC), pois seu comportamento é conhecido através do histórico de calibração.  

 Na figura 61, é possível observar o comportamento da tensão ao longo do tempo, para 

os ciclos com 22 °C e 23 °C, com a dispersão de todos os pontos de tensão medidos, para a 

pilha Z4 em 1,018 V, como segue:  
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Figura 61 - Comportamento da tensão ao longo dos dias, para as medições com temperatura entre 22 °C e 23 °C 

para a pilha Z4 em 1,018 V, medida com o PJVS. 

 
  

 A partir das análises das medições executadas com o PJVS neste trabalho, bem como 

das medições executadas anteriormente (com os sistemas CJVS e PJVS), às temperaturas de 

22,5 °C ±1 °C, conclui-se que as medições de ambos os Zeners (Z4 e Z7) são consistentes, 

apresentando um comportamento esperado, com boa repetibilidade de medição [2] e 

apresentando uma tendência com o passar do tempo, que se caracteriza como a deriva 

temporal da pilha.  

 A fim de reduzir a dispersão das medidas, que pode ser caracterizada com o desvio 

padrão e a amplitude dos dados, foi utilizada a média de 5 pontos de tensão, obtendo assim 

pontos menos dispersos, o que melhorou a análise dos dados. O gráfico de dispersão para a 

pilha Z4 em 1,018 V, utilizando a média de 5 pontos, pode ser visto na figura 62: 

Figura 62 - Comportamento da tensão ao longo dos dias, para as medições com temperatura entre 22 °C e 23 °C 

para a pilha Z4 em 1,018 V, utilizando a média de 5 pontos, medidos no sistema PJVS. 
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 Analisando a distribuição dos dados, foi verificado que com a média de 5 pontos 

obteve-se uma melhora da qualidade, com a redução de valores discrepantes (outliers). Essa 

análise foi feita com a utilização de um gráfico de caixa (boxplot) ([75] e [76]). O gráfico de 

caixa para o conjunto total de dados com temperatura entre 22 °C e 23 °C, e para o conjunto 

de dados obtidos com a média de cada 5 pontos do total de dados, para a pilha Z4 em 

1,018 V, pode ser visto nas figuras 63 e 64: 

 

Figura 63 - Gráfico de caixa (boxplot) para o conjunto total de medições da saída de tensão de 1,018 V da pilha 

Z4, com o sistema PJVS. 

 
 

Figura 64 - Gráfico de caixa (boxplot) para a média de cada 5 pontos do conjunto total de medições da saída de 

tensão de 1,018 V da pilha Z4, com o sistema PJVS. 

 
  

 Os pontos fora dos limites inferior e superior do gráfico de caixa são considerados 

como discrepantes. Na figura 63, foi observada a ocorrência de 5 pontos discrepantes, em 
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quanto que na figura 64, houve apenas uma ocorrência. Analisando as demais tensões (em Z4 

e Z7) utilizando médias de 5 pontos do total de dados, foi verificado apenas mais um ponto 

discrepante para a saída de 1,018 V de Z7. Não houve pontos discrepantes para a saída de 

10 V. 

 Através de uma análise estatística (tabela 24), podemos ver a qualidade das medições, 

comparando os dados brutos obtidos com o tratamento feito utilizando a média de cada 5 

pontos e retirando eventuais pontos discrepantes (tabela 25).  

Tabela 24 - Resumo estatístico para as medições das pilhas Z4 e Z7 em 1,018 V e em 10 V, com todos os pontos 

na temperatura estável, dos ciclos de 22 °C e 23 °C, com o PJVS. 

Zener 
Saída de 

tensão 

Valor 

Mínimo (V) 

Valor 

Máximo (V) 
Média (V) 

Desvio 

Padrão 

(nV) 

Amplitude 

(nV) 
N 

Z4 
1,018 V 1,018120800 1,018121096 1,018120955 44 296 150 

10 V 9,999941680 9,999943635 9,999942660 334 1955 140 

Z7 
1,018 V 1,018115528 1,018115875 1,018115671 76 347 120 

10 V 9,999962846 9,999963900 9,999963379 219 1055 135 

 

Tabela 25 - Resumo estatístico para as medições das pilhas Z4 e Z7 em 1,018 V e em 10 V, com todos os pontos 

na temperatura estável, dos ciclos de 22 °C e 23 °C, com o PJVS, após a média de 5 pontos e retirada de pontos 

discrepantes. 

Zener 
Saída de 

tensão 

Valor 

Mínimo (V) 

Valor 

Máximo (V) 
Média (V) 

Desvio 

Padrão 

(nV) 

Amplitude 

(nV) 
N 

Z4 
1,018 V 1,018120899 1,018120993 1,018120951 22 94 29 

10 V 9,999942078 9,999943297 9,999942641 312 1219 28 

Z7 
1,018 V 1,018115549 1,018115777 1,018115663 63 227 23 

10 V 9,999962982 9,999963703 9,999963379 190 721 27 

 

 Através desta análise e tratamento de dados, comparando as tabelas 24 e 25, foi 

observada a redução na dispersão (desvio padrão e amplitude das medições) ao utilizar a 

média de 5 pontos.  

 Com isso, optou-se por realizar todas as análises que serão detalhadas a seguir, 

utilizando a média de cada 5 medições, o que ainda mantém um número razoável de pontos. 

Esse procedimento também condiz melhor com a realidade do laboratório, pois na prática das 

calibrações, o resultado final é dado pela média de várias medições. 

 Após esta etapa, foi realizada uma análise para descontar a deriva temporal das pilhas, 

a fim de verificar somente os efeitos da influência da temperatura externa. 

 A deriva temporal foi verificada através das medições realizadas dentro do intervalo 

da temperatura convencional do laboratório (ciclos 1, 2, 3, 8, 9, 13 e 15). A estimativa foi 
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realizada através de um ajuste linear desses pontos, onde a inclinação da reta (coeficiente 

angular) nos fornece a deriva temporal para o período medido. A tensão analisada foi obtida 

pela tensão medida menos a deriva temporal estimada, conforme a equação (59): 

𝑈 = 𝑈(𝑡) − 𝐷𝑉  

 

(59) 

 

 Onde U é a tensão sem deriva que foi analisada, 𝑈(𝑡) é a tensão medida que sofreu a 

deriva temporal natural da pilha na temperatura convencional do laboratório e 𝐷𝑉  é a 

estimativa da tensão de deriva temporal que aumenta com o passar do tempo, sendo calculada 

com a equação (60): 

𝐷𝑉 = 𝑎𝑡 (60) 

 

 Onde a é o coeficiente angular da reta da tensão em função do tempo e t é o tempo 

decorrido desde a primeira medição. 

 Com isso, a obtenção da tensão sem deriva é dada pela equação (61): 

𝑈 = 𝑈(𝑡) − 𝑎𝑡 

 

(61) 

 

 Os gráficos com o ajuste linear e obtenção dos coeficientes de deriva dos Zeners, bem 

como o comportamento da tensão com e sem deriva temporal, podem ser vistos a seguir, onde 

a reta preta mostra a tendência da tensão elétrica no tempo e a reta vermelha mostra a 

tendência da tensão elétrica sem os efeitos da deriva temporal: 

Figura 65 - Análise da deriva temporal para a pilha Z4 na tensão de 1,018 V, com o PJVS.  
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Figura 66 - Análise da deriva temporal para a pilha Z4 na tensão de 10 V, com o PJVS. 

 
 

Figura 67 - Análise da deriva temporal para a pilha Z7 na tensão de 1,018 V. 

 
 

Figura 68 - Análise da deriva temporal para a pilha Z7 na tensão de 10 V. 
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 Analisando a qualidade do ajuste linear, foi verificado que, para todos os ajustes, os 

resíduos resultaram em soma nula, tendo dispersão aleatória com coeficiente de correlação 

aproximadamente zero, conforme a figura 69: 

Figura 69 - Dispersão dos resíduos do ajuste linear para determinação da deriva temporal das pilhas. 

 
 Esses resultados indicam que a deriva temporal, para o período medido, pode ser 

aproximada por um ajuste linear.  

 Os coeficientes de deriva temporal (a) para cada saída de tensão das duas pilhas Zener, 

considerando a variação da tensão por dia, podem ser vistos na tabela 26: 

Tabela 26 - Coeficientes de deriva temporal de Z4 e de Z7, calculados com as medições à temperatura entre 

22 °C e 23 °C. 

Zener 
Saída de 

tensão 

Coeficiente de 

deriva (V/d) 

Z4 
1,018 V -2,8591 × 10

-10
 

10 V -3,3378 × 10
-8

 

Z7 
1,018 V 7,4501 × 10

-9
 

10 V 1,5278 × 10
-8

 

  

 Aplicando a equação (61), utilizando os coeficientes da tabela 26, na tensão de todos 

os ciclos, foi obtido um conjunto de dados sem os efeitos da deriva temporal, para o período 

medido.  

 A fim de entender o tipo da distribuição, foram calculados os coeficientes de 

assimetria e curtose, e realizada uma análise gráfica para o conjunto total de dados (através de 

um histograma). 
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 A assimetria e a curtose medem a forma de uma distribuição normal ([76] e [77]). O 

desvio de simetria (As) de uma distribuição é definido pela equação (62): 

 𝐴𝑠 =  
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)3𝑛

𝑖=1

𝑛𝑠3
 (62) 

 

 Onde ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1  é a soma dos desvios em relação à média, s é o desvio padrão e n o 

total de amostras. 

 Uma distribuição normal é simétrica quando As = 0. Se As é maior que zero, a 

distribuição é assimétrica positiva e se As é menor que zero, a distribuição é assimétrica 

negativa ([76] e [77]). 

 Já a curtose, mede o grau de achatamento da distribuição. Para uma distribuição 

normal, o coeficiente de curtose pode ser calculado pela equação (63) ([76] e [77]).  

 𝐾 =  
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)4𝑛

𝑖=1

𝑛𝑠4
− 3 (63) 

  

 Se K é igual à zero, a distribuição é mesocúrtica (normal de referência); se K é maior 

que zero, a distribuição é leptocúrtica (mais alongada); e se K é menor que zero, a 

distribuição é platicúrtica (mais achatada) ([76] e [77]).  

 Os coeficientes de assimetria e curtose do conjunto de dados resultante das medições 

de tensão sem deriva de todos os ciclos de medição, calculados com a equação (62) e (63), 

respectivamente, estão dispostos na tabela 27: 

Tabela 27 - Coeficientes de assimetria e curtose para a tensão das pilhas Zener Z4 e Z7, sem deriva temporal. 

Zener Saída de Tensão Assimetria Curtose 

Z4 

1,018 V 
0,50 -0,07 

Assimétrica Positiva Platicúrtica 

10 V 
0,35 -0,20 

Assimétrica Positiva Platicúrtica 

Z7 

1,018 V 
1,14 1,39 

Assimétrica Positiva Leptocúrtica 

10 V 
0,13 -0,55 

Assimétrica Positiva Platicúrtica 

  

 Valores próximos de zero para os coeficientes de assimetria e curtose podem indicar 

que o conjunto de dados provém de uma distribuição normal e devem refletir graficamente o 

formato de uma curva de Gauss. Não se pode afirmar que uma distribuição normal indique a 
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consistência e qualidade dos dados, porém pode subsidiar qual abordagem estatística deve ser 

utilizada. Quando se torna evidente que a distribuição normal não governa o conjunto de 

dados, pode ser necessária uma abordagem mais específica (não paramétrica) e algumas 

características da distribuição devem ser investigadas.   

 Os histogramas com a projeção da curva da densidade de probabilidade normal (curva 

de Gauss) [76] podem ser vistos nas figuras a seguir: 

 

Figura 70 - Histograma para o conjunto total de dados para o Zener Z4 na saída de 1,018 V. 

 
 

 

Figura 71 - Histograma para o conjunto total de dados para o Zener Z4 na saída de 10 V. 
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Figura 72 - Histograma para o conjunto total de dados para o Zener Z7 na saída de 1,018 V. 

 

 

 

Figura 73 - Histograma para o conjunto total de dados para o Zener Z7 na saída de 10 V. 

 

 

 Através desses dados, com suas respectivas medições de temperatura, foi plotado o 

gráfico de tensão sem deriva temporal em função da temperatura. Os resultados da análise da 

influência da temperatura externa, nas saídas de tensão dos Zeners, são vistos a seguir: 
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Figura 74 - Influência da temperatura externa na saída de 1,018 V de Z4. 

 

 

Figura 75 - Influência da temperatura externa na saída de 10 V de Z4. 

 

 

Figura 76 - Influência da temperatura externa na saída de 1,018 V de Z7. 
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Figura 77 - Influência da temperatura externa na saída de 10 V de Z7. 

 
  

 Através desses resultados, foi visto que a influência da temperatura externa nas saídas 

de tensão das pilhas Zener pode ser aproximada por um modelo linear, para a faixa de 

temperatura medida. Todos os resíduos resultaram em soma nula e apresentaram dispersão 

aleatória.   

 Os resultados mostraram que a tensão da pilha foi afetada sensivelmente pelas 

variações da temperatura externa. Com exceção da pilha Z4 em 1,018 V, as tensões de saída 

das pilhas parecem diminuir com o aumento da temperatura externa. 

 Utilizando os coeficientes angulares das retas apresentadas nas figuras 74 a 77, que 

denotam a variação da tensão pela temperatura externa (V/°C), e os resultados da variação do 

termistor (seção 5.2.1), foram obtidos coeficientes de temperatura para os padrões Zener. Os 

coeficientes encontrados experimentalmente, em relação à variação da tensão elétrica pela 

variação da resistência do termistor interno, e em relação à variação da tensão elétrica pela 

variação da temperatura externa, bem como os especificados pelo manual do fabricante [57], 

são apresentados na tabela 28: 

Tabela 28 - Coeficientes de temperatura calculados e os especificados pelo manual do fabricante [57]. 

Padrão Zener 
1,018 V 10 V 

µV/kΩ (µV/V)/°C µV/kΩ (µV/V)/°C 

Z4 -0,3 0,02 3 -0,02 

Z7 0,2 -0,01 3 -0,02 

Especificação do fabricante - 0,1 - 0,04 
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 Os resultados da tabela 28 mostraram que os coeficientes encontrados (em módulo) 

para os padrões Zener do modelo 732B, são menores do que os especificados pelo fabricante, 

como já era esperado (margem de segurança do fabricante). Apesar de muito próximos, foi 

vista a necessidade de se determinar coeficientes de temperatura específicos para cada padrão 

Zener do modelo 732B.  

 Com base nesses coeficientes, é possível estimar melhor a contribuição da incerteza de 

medição definida pela variação da tensão em função da resistência do termistor. 

  

5.2.3 Análise das incertezas de medição do sistema Secundário de calibração 

 

5.2.3.1 Avaliação das incertezas de medição praticadas no Lameq 

 As medições do sistema Secundário de calibração foram analisadas, utilizando duas 

situações: a) Média de tensão elétrica obtida para cada ciclo de temperatura (de acordo com a 

tabela 17); b) Média de tensão elétrica obtida para cada patamar de temperatura (média de 

todos os dias por temperatura). Os patamares de temperatura que tiveram apenas um ciclo de 

medição ficaram com os valores da situação a) e b) iguais (20 °C e 26 °C). 

 As incertezas de medição foram estimadas com as contribuições praticadas 

convencionalmente no laboratório, de acordo com os critérios definidos na seção 2.4.2. Os 

passos mais relevantes serão detalhados a seguir: 

 

a) Modelo matemático para determinação do mensurando: 

 A tensão do padrão Z7 é determinada através do modelo matemático definido na 

equação (43). O valor utilizado para o padrão de referência (Z4), conforme explicado 

anteriormente, foi a média de 5 medições utilizando o PJVS, obtida para cada temperatura. 

 O resultado da calibração de Z7 depende diretamente do valor atribuído a Z4. Se o 

valor de Z4 fosse atualizado antes de cada calibração com o sistema Secundário, através da 

calibração contra o PJVS, o erro entre os dois sistemas seria mínimo. Entretanto, na prática da 

calibração esta situação não ocorre, pois se o sistema PJVS fosse utilizado a cada calibração 
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com o Secundário, não faria sentido algum utilizar o sistema Secundário, e o serviço ficaria 

muito caro (com incerteza bem abaixo do necessário), inviabilizando-o. 

 

b) Diagrama Causa e Efeito: 

 As fontes de incerteza são definidas de acordo com a equação (40) e (41) e a figura 78: 

Figura 78 - Diagrama causa e efeito para determinação das contribuições de incerteza. 

 

 
 

c) Estimativa das incertezas das fontes de entrada: 

 Para cada ciclo de temperatura medido, foram estimadas as incertezas de cada fonte de 

entrada. As contribuições são dadas a seguir: 

 

u(x1) - Certificado: foi utilizada a incerteza obtida pelo padrão primário, de acordo com o 

último certificado de calibração; 

u(x2) - Deriva: essa contribuição foi considerada nula, considerando que o tempo desde a 

última calibração do padrão foi muito curto (inferior a duas semanas), tendo em vista que o 

padrão de referência foi calibrado a cada variação do patamar de temperatura; 
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u(x3) - Coeficiente térmico: foi considerado o coeficiente térmico fornecido pelo fabricante, 

considerando a variação máxima medida do termistor do padrão de referência (Z4) durante a 

medição; 

u(x4) - Detector de nulo: valor determinado de acordo com as especificações do fabricante do 

nanovoltímetro; 

u(x5) - Coeficiente térmico: foi considerado o coeficiente térmico fornecido pelo fabricante, 

considerando a variação máxima do termistor do padrão objeto de calibração (Z7) durante a 

medição; 

u(x6) - FEM térmica: estimada como sendo a máxima variação entre a tensão medida numa 

leitura direta e numa leitura inversa de várias medições do circuito de calibração com curtos 

no lugar dos terminais das pilhas [23]; 

u(x7) - Repetibilidade: incerteza do tipo A calculada em relação aos 5 valores de VDM, 

utilizando a equação (5). 

 

 Com a exceção da contribuição referente à repetição [u(x7)] e do coeficiente térmico 

do padrão de referência [u(x3)] e do objeto de calibração [u(x5)], as demais contribuições 

foram idênticas para todos os ciclos de temperatura. Podemos ver o balanço das fontes de 

incerteza, para o ciclo de 20 °C, nas figuras 79 e 80: 

 

Figura 79 - Balanço de incertezas do sistema Secundário, para o ciclo de 20 °C em 1,018 V.  
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Figura 80 - Balanço de incertezas do sistema Secundário, para o ciclo de 20 °C em 10 V. 

 
 

 

d) Cálculo dos coeficientes de sensibilidade: 

 Os coeficientes de sensibilidade são calculados para modelo matemático, de acordo 

com a equação (9): 

 
𝑐𝑉𝑍𝑅

=
𝜕𝑉𝑍𝑂

𝜕𝑉𝑍𝑅
= 1 (64) 

 
𝑐𝑉𝐷𝑀

=
𝜕𝑉𝑍𝑂

𝜕𝑉𝐷𝑀
= 1 (65) 

 

 De forma análoga, os demais coeficientes de sensibilidade são todos iguais a 1. 

 

e) Demais etapas para determinar a incerteza expandida: 

 Os passos seguintes para determinar a incerteza expandida para cada ciclo de 

temperatura, bem como a incerteza da média de todos os dias, foram realizados. Conforme 

conclusão da revisão bibliográfica, os resultados em 1,018 V tiveram sua resolução ajustada 

para oito casas decimais, enquanto que os resultados em 10 V ficaram com a resolução de sete 

casas decimais.  

 Os resultados em 1,018 V são mostrados na tabela 29: 
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Tabela 29 - Resultados das calibrações de Z7 utilizando o sistema Secundário para a tensão de 1,018 V. 

Ciclo 
Dia Temperatura 

(°C) 

Média de 

Tensão (V) 

U (µV) do 

dia 

Média de todos 

os dias (V) 

U (µV) de 

todos os dias 

1 15/05/2015 23,00 1,01811564 0,28 
  

2 18/05/2015 23,00 1,01811567 0,28 
  

3 21/05/2015 23,00 1,01811561 0,28 
  

4 21/05/2015 20,00 1,01811564 0,28 1,01811564 0,28 

5 25/05/2015 24,00 1,01811568 0,28 
  

6 26/05/2015 21,00 1,01811564 0,28 
  

7 26/05/2015 25,00 1,01811570 0,28 
  

8 27/05/2015 23,00 1,01811570 0,28 
  

9 27/05/2015 22,00 1,01811571 0,28 
  

10 28/05/2015 25,00 1,01811570 0,28 1,01811570 0,28 

11 28/05/2015 21,00 1,01811564 0,28 1,01811564 0,28 

12 29/05/2015 24,00 1,01811570 0,28 1,01811569 0,28 

13 29/05/2015 22,00 1,01811565 0,28 1,01811568 0,28 

14 30/05/2015 26,00 1,01811572 0,28 1,01811572 0,28 

15 02/06/2015 23,00 1,01811576 0,28 1,01811566 0,28 

 

 Os resultados em 1,018 V apresentaram a mesma incerteza de medição expandida para 

todos os ciclos medidos e para cada patamar de temperatura (média de todos os dias). Esse 

fato se justifica tendo em vista a baixa dispersão das medições para a tensão de 1,018 V. A 

contribuição de incerteza mais significativa para esta tensão é a contribuição da FEM térmica, 

que é constante para todas as medições. 

 Na tabela 30, temos os resultados para a tensão de 10 V: 

 

Tabela 30 - Resultados das calibrações de Z7 utilizando o sistema Secundário para a tensão de 10 V. 

Ciclo Dia 
Temperatura 

(°C) 

Média de 

Tensão (V) 

U (µV) do 

dia 

Média de todos 

os dias (V) 

U (µV) de 

todos os dias 

1 15/05/2015 23,00 9,9999631 0,35 
  

2 18/05/2015 23,00 9,9999632 0,29 
  

3 21/05/2015 23,00 9,9999629 0,31 
  

4 21/05/2015 20,00 9,9999637 0,36 9,9999637 0,36 

5 25/05/2015 24,00 9,9999631 0,36 
  

6 26/05/2015 21,00 9,9999633 0,42 
  

7 26/05/2015 25,00 9,9999628 0,31 
  

8 27/05/2015 23,00 9,9999636 0,31 
  

9 27/05/2015 22,00 9,9999634 0,29 
  

10 28/05/2015 25,00 9,9999636 0,41 9,9999632 0,53 

11 28/05/2015 21,00 9,9999628 1,12 9,9999631 0,48 

12 29/05/2015 24,00 9,9999633 0,69 9,9999631 0,34 

13 29/05/2015 22,00 9,9999628 0,41 9,9999631 0,54 

14 30/05/2015 26,00 9,9999627 0,35 9,9999627 0,35 

15 02/06/2015 23,00 9,9999640 0,30 9,9999632 0,35 
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5.2.3.2 Reavaliação das incertezas de medição do sistema Secundário 

 

 Foi feita uma reavaliação das componentes de incerteza de medição do sistema 

Secundário, com base nos resultados obtidos neste trabalho. Com isso, foi proposto um 

balanço de incertezas que posteriormente foi comparado com a incerteza mínima definida 

através de um critério de aceitação (será mostrado a seguir). Através desta reavaliação, 

ocorreram modificações na estimativa das incertezas de medição das fontes de entrada (passo 

c do item 5.2.3.1), redefinindo as contribuições u(x1), u(x2), u(x3), u(x5), u(x6) e u(x7). Essas 

modificações são detalhadas a seguir: 

  

i) A contribuição de incerteza de medição oriunda do certificado de calibração do padrão de 

referência foi substituída pela nova reavaliação de incerteza do sistema CJVS, que foi 

submetida na última atualização do CMC [20] [u(x1)]; 

ii) A contribuição de incerteza de medição referente à deriva temporal do padrão de referência 

foi estimada com o coeficiente calculado com as medições mais recentes do laboratório para a 

pilha Z4, de acordo com o histórico de calibração. Com esse coeficiente, foi estimada a 

componente de incerteza referente à deriva da tensão elétrica da pilha para um intervalo de 

tempo de duas semanas, que foi o período medido nesse trabalho [u(x2)];  

iii) A contribuição de incerteza de medição referente à variação da tensão elétrica em função 

da temperatura externa, caracterizada pela variação do termistor, foi substituída pela 

multiplicação do coeficiente determinado experimentalmente (tabela 28) pela variação 

máxima do termistor dentre todos os ciclos medidos. Isso foi feito para o padrão de referência 

e para o padrão em calibração [u(x3) e u(x5)]; 

iv) A contribuição de incerteza de medição relativa à FEM térmica foi substituída por uma 

nova estimativa, obtida através da máxima variação entre a tensão medida numa leitura direta 

e numa leitura inversa de várias medições do circuito de calibração com curtos no lugar dos 

terminais das pilhas, em relação aos canais do scanner que apresentaram a menor dispersão 

[u(x6)]; 

v) A contribuição de incerteza de medição do tipo A, relativa à dispersão, foi estimada 

utilizando o desvio padrão das medições realizadas à temperatura de 23 °C, por ser esta a 

temperatura central da faixa de medição e por ter mais pontos medidos [u(x7)].   



140 
 

 Com a redefinição dessas componentes de incerteza, temos um novo balanço para a 

determinação da incerteza de medição expandida. Considerando um total de 13 medições 

realizadas à temperatura de 23 °C, a nova estimativa proposta para determinação da incerteza 

de medição expandida (U) do sistema Secundário de calibração, para uma pilha Zener modelo 

732B, é mostrada nas tabelas 31 e 32: 

Tabela 31 - Contribuições de incertezas propostas para o sistema Secundário de calibração utilizando uma pilha 

Zener modelo 732B na saída de 1,018 V. 

Número de medições 13 

Contribuições de Incertezas (µV) Divisor Incerteza (µV) 

Certificado do Padrão de Referência, u(x1) 0,04 2,03 0,02 

Deriva Temporal do Padrão de Referência, u(x2) 0,03 1,73 0,02 

Coeficiente Térmico do Padrão de Referência, u(x3) 0,01 1,73 0,00 

Detector, u(x4) 0,00 1,73 0,00 

Coeficiente Térmico do objeto, u(x5) 0,01 1,73 0,00 

FEM Térmica, u(x6) 0,06 1,73 0,03 

Dispersão das Medições, u(x7) 0,04 3,61 0,01 

Incerteza Combinada, uC (µV) 0,04 

Graus de Liberdade Efetivos (veff) 2119 

Fator de Abrangência (k) 2,00 

Incerteza Expandida, U (µV) 0,09 

 

Tabela 32 - Contribuições de incertezas propostas para o sistema Secundário de calibração utilizando uma pilha 

Zener modelo 732B na saída de 10 V. 

Número de medições 13 

Contribuições de Incertezas (µV) Divisor Incerteza (µV) 

Certificado do Padrão de Referência, u(x1) 0,25 2,07 0,12 

Deriva Temporal do Padrão de Referência, u(x2) 0,09 1,73 0,05 

Coeficiente Térmico do Padrão de Referência, u(x3) 0,09 1,73 0,05 

Detector, u(x4) 0,00 1,73 0,00 

Coeficiente Térmico do objeto, u(x5) 0,07 1,73 0,04 

FEM Térmica, u(x6) 0,06 1,73 0,03 

Dispersão das Medições, u(x7) 0,34 3,61 0,09 

Incerteza Combinada, uC (µV) 0,18 

Graus de Liberdade Efetivos (veff) 152 

Fator de Abrangência (k) 2,00 

Incerteza Expandida, U (µV) 0,36 

  

 Para a obtenção de um resultado na calibração com o sistema Secundário, que melhor 

reflita o valor real do padrão Zener, é necessário estimar qual a incerteza mínima que pode ser 

utilizada sem acarretar na perda da exatidão do resultado da medição. O critério de aceitação 

adotado para orientar qual a incerteza de medição mínima poderia ser praticada no Secundário 

foi o erro entre os dois sistemas (Secundário e PJVS). Uma representação deste critério pode 

ser vista na figura 81: 

 



141 
 

Figura 81 - Critério para definir a incerteza de medição mínima a ser praticada no Secundário. 

 
 

 Foi considerado um critério aceitável e pouco restritivo, pois o intervalo descoberto é 

somente o limite superior da barra de incerteza do PJVS. 

 Foi realizada uma análise de consistência das incertezas propostas, através da 

comparação intralaboratorial entre o sistema PJVS e o Secundário, utilizando o sistema PJVS 

(padrão primário) como referência.  

Os resultados das medições apresentados na tabela 29 e 30 foram comparados com as 

calibrações do sistema PJVS, a fim de determinar o erro entre os dois sistemas e estabelecer a 

incerteza mínima possível. Após a análise, foi verificado que a média em relação a todos os 

dias de medição por temperatura, resultou em um erro menor, em relação à média de cada dia 

de medição. Tendo em vista que o resultado final da calibração é a média de vários dias de 

medição, esse valor foi utilizado para comparar os dois sistemas. O resultado da análise para 

as duas saídas de tensão são dados a seguir: 

Tabela 33 - Resultados da comparação entre o sistema Secundário e o PJVS em 1,018 V. 

Temperatura 
(°C) 

Média do 
PJVS (V) 

U do PJVS (µV) 

Média do 
sistema 

Secundário 
(V) 

Erro do 
Secundário 
em relação 

ao PJVS (µV) 

USecundário 
mínimo 

(µV) 

20 1,018115675 0,03 1,01811564 -0,04 0,04 

21 1,018115655 0,04 1,01811564 -0,02 0,02 

22 1,018115706 0,04 1,01811568 -0,03 0,03 

23 1,018115645 0,04 1,01811566 0,01 0,01 

24 1,018115689 0,05 1,01811569 0,01 0,01 

25 1,018115688 0,04 1,01811570 0,01 0,01 

26 1,018115685 0,04 1,01811572 0,03 0,03 
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Tabela 34 - Resultados da comparação entre o sistema Secundário e o PJVS em 10 V. 

Temperatura 
(°C) 

Média do 
PJVS (V) 

U do PJVS (µV) 

Média do 
sistema 

Secundário 
(V) 

Erro do 
Secundário 
em relação 

ao PJVS (µV) 

USecundário 
mínimo 

(µV) 

20 9,999963943 0,1 9,9999637 -0,3 0,3 

21 9,999963393 0,2 9,9999631 -0,3 0,3 

22 9,999963399 0,1 9,9999631 -0,3 0,3 

23 9,999963372 0,1 9,9999632 -0,2 0,2 

24 9,999963032 0,1 9,9999631 0,1 0,1 

25 9,999963027 0,1 9,9999632 0,2 0,2 

26 9,999963060 0,1 9,9999627 -0,3 0,3 

 

 A nova proposta para a incerteza expandida (tabelas 31 e 32) se mostrou compatível 

com a incerteza mínima apresentada nas tabelas 33 e 34 (USecundário mínimo), e com a 

limitação do ruído 1/f, que conforme visto anteriormente é de 10 nV (0,01 µV) para a saída de 

1,018 V e de 100 nV (0,1 µV) para a saída de 10 V.  

 Os novos balanços de incerteza de medição, considerando a nova proposta e 

comparando com a incerteza de medição praticada até set/2015, são vistos a seguir: 

 

Figura 82 - Novo balanço de incertezas para o sistema Secundário na saída de 1,018 V. 
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Figura 83 - Novo balanço de incertezas para o sistema Secundário na saída de 10 V. 

 
  

 Analisando as variações das componentes de incerteza de medição, verificamos que 

houve aumento na contribuição referente ao certificado de calibração do padrão de referência, 

porque na revisão do CMC, em andamento, em vez de se utilizar apenas um valor de medição 

do Zener no sistema Josephson, passou-se a utilizar uma média, levando-se em consideração 

os efeitos do ruído 1/f, e reduzindo-se os efeitos do ruído branco [20]. 

 A componente referente à deriva temporal do padrão de referência teve uma estimativa 

mais coerente (a anterior era nula), pois o valor da tensão elétrica do padrão pode variar com 

o tempo, desde sua última calibração.  

 A componente referente aos coeficientes térmicos do padrão de referência e do padrão 

objeto de calibração, também foi estimada com valores superiores à estimativa anterior, 

refletindo a variação da tensão elétrica com a variação da temperatura externa, que foi 

conhecida com esse trabalho. Com a redefinição dessa componente, efeitos até então 

desconhecidos e acrescentados na componente referente à FEM térmica como margem de 

segurança, puderam ser minimizados. 

 Uma vez conhecido os efeitos oriundos da variação da temperatura externa, 

caracterizados de forma clara através dos coeficientes de temperatura determinados 

experimentalmente e a variação máxima do termistor do Zener durante um ciclo de 

calibração, foi possível estimar, com mais segurança metrológica, a FEM térmica do circuito 
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de calibração. Desta forma, a nova componente de incerteza de medição referente à FEM 

térmica resultou em um valor significativamente menor do que a estimativa anterior. 

 A componente de incerteza referente à dispersão das medições (incerteza do tipo A) 

foi ligeiramente menor do que a estimativa anterior. Essa componente pode ser reduzida com 

o aumento do número de medições, o que minimiza o ruído natural presente nas calibrações, e 

com o controle realizado no laboratório (condições ambientais controladas e processo de 

limpeza dos contatos da pilha e terminais do scanner). 

 Com a redefinição dessas componentes de incertezas, houve redução da incerteza de 

medição combinada (de forma mais significativa em 1,018 V).  

 Utilizando as novas contribuições de incertezas de medição e a dispersão encontrada 

para cada patamar de temperatura externa, foram obtidas as incertezas de medição expandidas 

para o sistema Secundário (resultado final da calibração).  

 Conforme visto anteriormente, o resultado da calibração da pilha Zener, utilizando o 

sistema Secundário, depende do valor atribuído ao padrão de referência. Devido a isso, as 

incertezas de medição, para cada patamar de temperatura externa, foram estimadas utilizando 

duas modelagens: a) Resultados com a calibração do padrão de referência a cada mudança de 

temperatura; e b) Resultados utilizando a calibração do padrão de referência feita no primeiro 

dia, para toda a faixa de temperatura. Os resultados para as duas modelagens são mostrados a 

seguir: 

 

5.2.3.2.1 Resultados com a calibração do padrão de referência a cada mudança de 

temperatura 

 Nesta modelagem, o padrão de referência foi calibrado a cada mudança de patamar da 

temperatura externa, de forma que as duas pilhas Zener (referência e objeto) foram calibradas 

praticamente à mesma temperatura externa. Devido a este fato, a deriva temporal do padrão 

de referência foi considerada nula. Os resultados em 1,018 V são vistos a seguir: 
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Tabela 35 - Cálculo da incerteza expandida com as novas contribuições de incerteza do tipo B e a dispersão 

(incerteza do tipo A) para cada patamar de temperatura, para a saída de 1,018 V. 

Temperatura (°C) 
Incerteza do 

tipo A (µV) 

Incerteza 

Combinada 

(µV) 

νeff U (µV) U proposta (µV) 

20 0,006 0,039 4039 0,08 0,09 

21 0,006 0,039 6951 0,08 0,09 

22 0,017 0,042 100 0,09 0,09 

23 0,012 0,040 1393 0,08 0,09 

24 0,004 0,039 22041 0,08 0,09 

25 0,003 0,038 121736 0,08 0,09 

26 0,009 0,039 1035 0,08 0,09 

  

 Podemos observar nos resultados mostrados na tabela 35, que a incerteza expandida 

encontrada foi menor ou igual ao valor da incerteza expandida proposta, para todos os 

patamares de temperatura.  

   Podemos ver a compatibilidade entre os resultados da tabela 35 e o parâmetro para a 

incerteza mínima, através de um gráfico de tensão por temperatura (figura 84), comparando os 

dois sistemas (PJVS e Secundário). 

 

Figura 84 - Resultado da calibração de cada patamar de temperatura, para a saída de 1,018 V. 

 
 

 De forma análoga para a saída de 10 V, temos os resultados a seguir: 
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Tabela 36 - Cálculo da incerteza expandida com as novas contribuições de incerteza do tipo B e a dispersão 

(incerteza do tipo A) para cada patamar de temperatura, para a saída de 10 V. 

Temperatura (°C) 
Incerteza do 

tipo A (µV) 

Incerteza 

Combinada 

(µV) 

νeff U (µV) U proposta (µV) 

20 0,088 0,166 363 0,3 0,4 

21 0,159 0,213 154 0,4 0,4 

22 0,178 0,227 102 0,5 0,4 

23 0,093 0,169 1377 0,3 0,4 

24 0,081 0,162 782 0,3 0,4 

25 0,188 0,235 143 0,5 0,4 

26 0,085 0,164 537 0,3 0,4 

 

Figura 85 - Resultado da calibração de cada patamar de temperatura, para a saída de 10 V. 

 
 

 A figura 84 mostra que a estabilidade da tensão em relação à temperatura na saída de 

1,018 V, é menor no sistema Secundário. Este fato pode ser explicado devido ao sistema 

Secundário fazer uso de duas pilhas Zener (padrão de referência e padrão objeto), onde sua 

estabilidade depende do comportamento individual das pilhas. Em 1,018 V, vemos um 

comportamento distinto entre Z4 e Z7 (figura 74 e 76), o que pode justificar esse efeito. 

 Em 10 V (figura 85), foi observada uma sensibilidade maior da pilha com relação à 

variação de temperatura, relatada pelo PJVS e evidenciada pela maior dispersão das medições 

(incerteza do tipo A). A tendência das duas pilhas segue a mesma direção com o aumento da 

temperatura, como era esperado, de acordo com o comportamento mostrado nas figuras 75 e 

77. 



147 
 

 Na saída de 10 V, foi observado que as incertezas expandidas de medição, obtidas nas 

temperaturas de 22 °C e 25 °C, ficaram um pouco acima da incerteza proposta. Isso se deve a 

maior dispersão (incerteza do tipo A) encontrada nesses patamares de temperatura, que pode 

ser reduzida com o aumento do número de medições. Cabe ressaltar que só houve quatro 

medições de tensão em 22 °C e seis medições de tensão em 25 °C.  

 É possível ver uma modificação no comportamento da tensão a partir da temperatura 

de 23 °C (temperatura central). Em 1,018 V, 1 °C acima e 1 °C abaixo de 23 °C, a tensão se 

mostra acima do medido à temperatura central. Em 10 V, o efeito é similar, sendo que a 

tensão se mostra abaixo da medição à temperatura central. Como não houve medição em 

pontos intermediários (22,5 °C e 23,5 °C) não foi possível analisar o comportamento da 

tensão entre as transições da temperatura. 

 O deslocamento da tensão nessa região pode sugerir que 23 °C seja a temperatura de 

referência do Zener 732B, justificando porque muitos INMs realizam a atualização do CMC à 

temperatura de 23 °C [24]. 

 Nos extremos de temperatura (20 °C e 26 °C), foi evidenciado o maior erro entre os 

dois sistemas (tabela 37). Para a saída de 10 V, a média de tensão nessas temperaturas está no 

limiar do parâmetro mostrado na figura 81. Esse fato nos sugere dizer que os extremos de 

temperatura devem ser evitados. O menor erro em módulo encontrado está na faixa de 23 °C a 

25 °C, para as duas saídas de tensão. Esses erros são mais evidentes na tensão de 10 V, pois 

em 1,018 V, a máxima variação entre os patamares de temperatura foi inferior a 0,05 µV. 

Tabela 37 - Erro da calibração do sistema Secundário em relação ao PJVS.  

Temperatura (
o
C) 20 21 22 23 24 25 26 

Erro em 1,018 V (µV) -0,04 -0,02 -0,03 0,01 0,01 0,01 0,03 

Erro em 10 V (µV) -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 0,1 0,2 -0,3 

 

 Na tabela 37 também podemos ver que, em 1,018 V, existe uma inversão de sinal na 

transição de 22 °C para 23 °C, onde depois disso temos a região com o menor erro. Em 10 V, 

esta inversão de sinal ocorre de 23 °C para 24 °C, e uma nova inversão de 25 °C para 26 °C. 

 Considerando a média de tensão obtida à temperatura central de 23 °C, como tensão 

de referência, ao variar a temperatura (acima ou abaixo de 23 °C), é verificada uma alteração 

na tensão elétrica. Para que não ocorra a perda de exatidão no resultado da calibração, é 

necessário que a diferença entre as medições esteja dentro dos limites da incerteza expandida 
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proposta (compatibilidade entre as medições), ou seja, essa diferença não pode ser maior do 

que a soma das incertezas entre as medições. 

Um exemplo da análise da compatibilidade entre medições pode ser vista na figura 86, 

onde temos três situações distintas: a) Quando a barra de incerteza de uma medição alcança 

completamente a medição realizada em outra temperatura (incluindo suas incertezas). Neste 

caso temos uma situação ideal; b) Quando as barras de incertezas entre as duas medições se 

cruzam no limite da diferença entre elas (limite do erro); e c) Quando não temos o cruzamento 

dos pontos e nem das incertezas entre duas medições, onde neste caso temos uma medição 

incompatível e não se pode afirmar qual é o valor verdadeiro do mensurando. 

 

Figura 86 - Exemplo de análise da compatibilidade entre as medições. 

 
 

É possível verificar esta questão através da análise do erro em relação à tensão medida 

em 23 °C (tabela 38) e do gráfico de compatibilidade das medições (figura 87 e 88), a seguir: 

 

Tabela 38 - Erro da calibração do sistema Secundário em relação à tensão medida com a temperatura de 23 °C. 

Temperatura (
o
C) 20 21 22 23 24 25 26 

Erro em 1,018 V (µV) -0,02 -0,02 0,02 0,00 0,03 0,04 0,06 

Erro em 10 V (µV) 0,47 -0,08 -0,10 0,00 -0,06 0,00 -0,48 
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Figura 87 - Compatibilidade entre as medições no sistema Secundário em relação à tensão medida na 

temperatura de 23 °C, para a saída de 1,018 V. 

 

 

Figura 88 - Compatibilidade entre as medições no sistema Secundário em relação à tensão medida na 

temperatura de 23 °C, para a saída de 10 V. 

 
 

 Através dos resultados da tabela 38 foi observado que os maiores erros estão nos 

extremos de temperatura, assim como foi mostrado nos resultados da tabela 37. Analisando os 

gráficos das figuras 87 e 88, vemos que, em 1,018 V, todos os pontos estão dentro dos limites 

da incerteza de medição da tensão elétrica de referência (obtida à temperatura de 23 °C), 

porém o ponto à temperatura de 26 °C está mais afastado dos outros. Já em 10 V, somente a 

barra da incerteza de medição da tensão elétrica dos pontos extremos (barra inferior em 20 °C 

e barra superior em 26 °C) estão dentro dos limites da incerteza de medição da tensão elétrica 

à temperatura de 23 °C. 

 Com base nessas análises, é possível concluir que as medições de tensão elétrica com 

temperaturas inferiores a 21 °C e superiores a 25 °C, não devem ser realizadas. 
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 Os resultados sugerem que a faixa mais adequada para medição está entre 23 °C e 

25 °C (melhor em 1,018 V), mas não há limitação técnica para medir em 21 °C e 22 °C, visto 

que os erros ainda são compatíveis com os critérios analisados. Sendo assim, a nova faixa de 

temperatura proposta para a calibração de pilhas Zener, com base nos resultados deste 

trabalho, passa de 22,5 °C ± 1,0 °C para 23,0 °C ± 2,0 °C [67]. Com esta nova faixa de 

temperatura, houve um aumento na robustez do sistema Secundário, pois antes era necessário 

interromper a calibração nos dias mais quentes, nos quais o sistema de controle de 

temperatura e umidade do Lameq não conseguia manter a temperatura em até 23,5 °C. 

 Esses resultados, no entanto, foram modelados com a condição de que o padrão de 

referência tenha sido calibrado à mesma temperatura na qual a medição com o Secundário 

ocorreu. Porém, apesar de factível, esta situação não seria muito prática, pois exige que o 

padrão de referência seja calibrado em várias temperaturas (com diferença de um 1 °C), da 

forma como foi feita neste trabalho. 

 

5.2.3.2.2 Resultados utilizando a calibração do padrão de referência feita no primeiro 

dia, para toda a faixa de temperatura 

 A estratégia para calibração do Zener dentro do novo intervalo de temperatura 

proposto, sem ter que calibrar o padrão de referência a cada mudança na temperatura externa, 

foi remodelar a componente de incerteza referente à variação da tensão elétrica do padrão de 

referência em função da variação da temperatura externa, por uma estimativa que melhor 

reflita uma variação maior da temperatura. Com isso, a nova estimativa para esta componente 

foi calculada pelo módulo da variação entre a temperatura na qual o padrão de referência foi 

calibrado e a temperatura medida na calibração do Secundário, multiplicado pelo coeficiente 

de temperatura experimental obtido. 

 Nesta modelagem, como o padrão de referência foi calibrado apenas no primeiro dia 

de medição, não se pode considerar a deriva temporal como sendo nula. Sendo assim, a 

componente de incerteza de medição referente à deriva temporal do padrão de referência foi 

estimada de acordo com o histórico de duas semanas (de 1° a 14/7/15) de medições mais 

recentes do laboratório, fora do banho de ar, utilizando os sistemas CJVS e PJVS, da mesma 

forma como foi definida a incerteza proposta.  
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 Calibrando o padrão de referência apenas no primeiro dia de medição, utilizando o 

mesmo valor de tensão elétrica na calibração em toda a faixa de temperatura, os resultados 

foram alterados, sendo necessário verificar se o parâmetro para a incerteza mínima que pode 

ser praticada pelo Secundário continua sendo satisfeito. Os novos resultados são mostrados a 

seguir:  

Tabela 39 - Resultados da comparação entre o sistema Secundário e o PJVS, considerando o valor da calibração 

do padrão de referência igual para todos os ciclos, em 1,018 V. 

Temperatura 

(°C) 

Média do 

PJVS (V) 
U do PJVS (µV) 

Média do 

sistema 

Secundário 

(V) 

Erro do 

Secundário 

em relação ao 

PJVS (µV) 

USecundário 

mínimo (µV) 

20 1,018115675 0,03 1,01811568 0,01 0,01 

21 1,018115655 0,04 1,01811571 0,05 0,05 

22 1,018115706 0,04 1,01811572 0,01 0,01 

23 1,018115645 0,04 1,01811566 0,01 0,01 

24 1,018115689 0,05 1,01811560 -0,09 0,09 

25 1,018115688 0,04 1,01811566 -0,03 0,03 

26 1,018115685 0,04 1,01811562 -0,07 0,07 

 

Tabela 40 - Resultados da comparação entre o sistema Secundário e o PJVS, considerando o valor da calibração 

do padrão de referência igual para todos os ciclos, em 10 V. 

Temperatura 

(°C) 

Média do 

PJVS (V) 
U do PJVS (µV) 

Média do 

sistema 

Secundário 

(V) 

Erro do 

Secundário 

em relação ao 

PJVS (µV) 

USecundário 

mínimo (µV) 

20 9,999963943 0,1 9,9999628 -1,2 1,2 

21 9,999963393 0,2 9,9999630 -0,4 0,4 

22 9,999963399 0,1 9,9999635 0,1 0,1 

23 9,999963372 0,1 9,9999632 -0,2 0,2 

24 9,999963032 0,1 9,9999630 0,1 0,1 

25 9,999963027 0,1 9,9999634 0,4 0,4 

26 9,999963060 0,1 9,9999636 0,6 0,6 

  

 Os resultados mostrados para 1,018 V (tabela 39) mostram que, mesmo sem calibrar o 

padrão de referência a cada mudança de temperatura externa, a incerteza de medição 

expandida mínima que pode ser praticada no sistema Secundário continua sendo compatível 

com a incerteza de medição proposta, para toda a faixa de temperatura. Porém, os resultados 

para 10 V (tabela 40) mostram incompatibilidade nas medições feitas à temperatura de 20 °C 

e 26 °C (extremos).  

 Analisando a componente de incerteza de medição referente à deriva temporal e à 

variação da tensão elétrica do padrão de referência em função da variação da temperatura 
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externa, com os seus valores atualizados (conforme explicado nos parágrafos anteriores) ao 

utilizar o mesmo valor do padrão de referência, que foi calibrado à temperatura de 23 °C (no 

primeiro ciclo de medição), em todos os demais ciclos, temos os seguintes resultados: 

Tabela 41 - Incerteza expandida com a nova contribuição de incerteza do tipo B para a variação da tensão 

elétrica em função da variação da temperatura externa, em 1,018 V. 

Temperatura (°C) 

Incerteza de 

medição referente 

ao Coeficiente 

Térmico do Padrão 

de Referência, 

u(x3) (µV) 

Incerteza do 

tipo A (µV) 

Incerteza 

Combinada 

(µV) 

U (µV) U proposto (µV) 

20 0,04 0,01 0,06 0,11 0,09 

21 0,02 0,01 0,05 0,10 0,09 

22 0,01 0,02 0,05 0,10 0,09 

23 0,00 0,01 0,04 0,09 0,09 

24 0,01 0,00 0,04 0,09 0,09 

25 0,02 0,00 0,05 0,10 0,09 

26 0,04 0,01 0,06 0,11 0,09 

 

Tabela 42 - Incerteza expandida com a nova contribuição de incerteza do tipo B para a variação da tensão 

elétrica em função da variação da temperatura externa, em 10 V. 

Temperatura (°C) 

Incerteza de 

medição referente 

ao Coeficiente 

Térmico do Padrão 

de Referência, 

u(x3) (µV) 

Incerteza do 

tipo A (µV) 

Incerteza 

Combinada 

(µV) 

U (µV) U proposto (µV) 

20 0,35 0,09 0,39 0,8 0,4 

21 0,23 0,16 0,32 0,6 0,4 

22 0,12 0,18 0,26 0,5 0,4 

23 0,00 0,09 0,17 0,3 0,4 

24 0,12 0,08 0,20 0,4 0,4 

25 0,23 0,19 0,33 0,7 0,4 

26 0,35 0,09 0,38 0,8 0,4 

 

 Os resultados das tabelas 41 e 42 mostram um pequeno aumento na incerteza de 

medição expandida em relação à modelagem anterior, porém permitindo que o padrão seja 

calibrado sem a necessidade de atualizar o valor de referência a cada alteração de temperatura 

externa do sistema Secundário. 

 Analisando a incerteza do tipo A, referente à dispersão das medições, vemos que esta 

possui um peso significativo na determinação da incerteza combinada, ficando, inclusive, com 

valor superior à componente de incerteza referente ao coeficiente térmico do padrão de 

referência em algumas faixas de temperatura. É possível concluir com este fato que, mesmo 

com o aumento da componente de incerteza referente ao coeficiente térmico do padrão de 

referência, é possível reduzir a incerteza de medição expandida para algumas faixas de 
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temperatura, em valores mais próximos da incerteza expandida proposta. O aumento do 

número de medições pode contribuir para a melhoria dos resultados, pois neste trabalho, tendo 

em vista a elevada quantidade de parâmetros a serem medidos e analisados, trabalhou-se com 

um número reduzido de medições. 

 Tendo em vista que a incerteza expandida para os extremos de temperatura (20 °C e 

26 °C) tiveram seus valores máximos, temos mais uma evidência de que as calibrações com 

temperaturas inferiores a 21 °C e superiores a 25 °C, não devem ser realizadas. 

 Podemos visualizar a compatibilidade entre as medições (de acordo com o critério da 

figura 81), nas figuras 89 e 90: 

Figura 89 - Resultado da calibração de cada patamar de temperatura, em 1,018 V. 

 
 

Figura 90 - Resultado da calibração de cada patamar de temperatura, em 10 V. 
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 Através desses resultados, vemos que realmente as medições realizadas com 

temperaturas inferiores a 21 °C e superiores a 25 °C mostraram-se incompatíveis, ratificando 

a informação dada anteriormente. As medições nas demais temperaturas apresentaram 

compatibilidade, não havendo limitação técnica para que as calibrações sejam realizadas em 

qualquer temperatura do intervalo entre 21 °C a 25 °C. 

 

5.2.4 Análise da influência da umidade relativa na saída de tensão do Zener 

 Devido a forte correlação da temperatura externa com a umidade relativa (figuras 45 e 

58), para realizar uma análise sobre a dependência da tensão, foi selecionada a pilha na qual a 

tensão elétrica sofreu maior influência da umidade, para o ciclo com maior variação (ciclo 

14). Após análise, foi verificado que a pilha Z4 na saída de 10 V, apresentou a maior 

correlação com a umidade relativa (figura 91). 

 

Figura 91 - Tensão da pilha Z4 na saída de 10 V, em função da umidade relativa, para o ciclo 14, da pilha Z4 em 

10 V. 

 
 

 Com base na figura 91, aparentemente o efeito da umidade relativa na saída de tensão 

da pilha foi significativo. O coeficiente de tensão pela umidade relativa obtido foi de 

aproximadamente 200 nV / %. Porém, esse resultado não parece consistente, tendo em vista 

que este coeficiente, em módulo, é bem próximo do coeficiente obtido para a dependência da 

temperatura. Isto nos remete dizer que a influência da umidade relativa é originada pelo efeito 

da temperatura externa. Por possuir correlação negativa, o coeficiente da tensão pela umidade 

relativa, possui sinal contrário do coeficiente da tensão pela temperatura externa. 
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 Para analisar os efeitos da umidade relativa na saída de tensão do Zener, foi realizado 

o procedimento análogo ao da análise do termistor, com a utilização de uma regressão linear 

múltipla. Foram utilizados os valores de temperatura externa, umidade relativa e tensão 

elétrica sem deriva temporal, de todos os ciclos com temperatura estável (de acordo com a 

tabela 17). Os resultados podem ser vistos na tabela 43: 

Tabela 43 - Resultados da regressão linear múltipla utilizando o programa Microsoft Excel, para a saída de 10 V 

da pilha Z4. 

Coeficientes Valores Incerteza Estatística de regressão 

b - Coeficiente linear (V) 9,999946 0,000005 R múltiplo 0,737885267 

a1 (nV/ °C) -168 100 R-Quadrado 0,544474667 

a2 (nV/ % ur) 9 57 Incerteza (nV) 273 

  

Os resultados da tabela 43 mostram que a influência da umidade relativa (%) na saída 

de tensão de 10 V de Z4, é muito fraca. O coeficiente de variação da tensão elétrica pela 

variação da temperatura externa mostra-se compatível com o observado na figura 75, onde foi 

plotado a tensão elétrica em função da temperatura externa. 

 Observando o coeficiente de variação da tensão elétrica pela variação da umidade 

relativa, conclui-se que a variação de 10 % da umidade relativa causa uma variação de 90 nV 

na saída de tensão de 10 V de Z4. Considerando-se que este valor é inferior à limitação 

causada pelo ruído 1/f, para a saída de 10 V que é de 100 nV, pode-se afirmar que o seu efeito 

é desprezível, nestas condições. 

 Esses resultados são apenas uma aproximação estatística, permitindo apenas uma 

inferência sobre os efeitos da umidade relativa na saída de tensão do Zener. Com base nos 

coeficientes de temperatura estimados na tabela 28 e da baixa influência do coeficiente de 

umidade relativa na tensão do Zener, visto na tabela 43, estima-se que os efeitos da umidade 

relativa na saída de tensão do Zener, para a variação máxima medida, são insignificantes. Este 

efeito, se existir, já está sendo compensado através do coeficiente de temperatura, tendo em 

vista que a temperatura externa e a umidade relativa apresentaram forte correlação. 

 Para demonstrar este fato e obter uma estimativa somente dos efeitos da umidade 

relativa, foi descontado os efeitos da temperatura, que já eram conhecidos através da análise 

realizada na seção 5.2.2. A tensão sem os efeitos da temperatura externa pode ser estimada 

através da equação (66): 
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𝑈0 = 𝑈 − 𝛽(𝑇 − 𝑇0) 

 

(66) 

 

 Onde 𝑈0  é a estimativa da tensão sem a deriva temporal e sem a influência da 

temperatura; β é o coeficiente de temperatura (tabela 28) para Z4 em 10 V, dado em V / °C; e 

(𝑇 − 𝑇0) é a variação de temperatura em relação à temperatura de referência. Como a tensão 

de Z4 em 10 V diminui linearmente com o aumento da temperatura externa, a referência 

utilizada foi a temperatura mais baixa medida (20,099 °C). Com isso, foi obtida a variação de 

temperatura que multiplicada pelo coeficiente 𝛽, fornece a redução da tensão em função da 

temperatura externa. Reduzindo esse efeito da tensão sem deriva temporal, foi estimada a 

tensão elétrica sem a influência da temperatura externa. 

 Com os valores de 𝑈0, foi plotado o gráfico de tensão pela umidade relativa (figura 

92). 

Figura 92 - Tensão da pilha Z4 na saída de 10 V, em função da umidade relativa, após descontar os efeitos de 

deriva temporal e influência da temperatura. 

 
 

 Baseado no coeficiente angular da figura 92, vemos uma correlação muito fraca da 

umidade relativa com a tensão, após o desconto dos efeitos da temperatura e da deriva 

temporal. De maneira linear, a variação da tensão elétrica somente devida à umidade relativa 

estaria na faixa de 1 nV / %, o que acarretaria em cerca de 10 nV para a faixa máxima 

medida, que foi de aproximadamente 10 %. 

 Os resultados para esta aproximação estatística mostraram coerência com a faixa de 

umidade relativa definida na norma do Lameq para calibração de pilhas Zener (NIT-LAMEQ-

003, REV. 01) [23], que é de (55 ± 10) %.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Foi concluído neste trabalho que variações na temperatura externa da ordem de 1 °C, 

interferem nas saídas de tensão do Zener de modelo 732B, variando sua tensão elétrica em até 

20 nV / V. Os efeitos da temperatura externa na tensão elétrica do Zener foram observados 

para as duas pilhas estudadas, tanto na saída de 1,018 V quanto na saída de 10 V. Entretanto, 

não houve um comportamento padrão para ambas as pilhas. Em uma pilha estudada (Z4), na 

saída de 1,018 V, a tensão elétrica aumentou com o aumento da temperatura externa. Para a 

mesma pilha, mas na saída de 10 V, a tensão elétrica apresentou comportamento inverso. Na 

pilha Z7, foi observado o mesmo comportamento para as duas saídas de tensão, onde a tensão 

elétrica diminui com o aumento da temperatura externa. 

 Este comportamento confirma a existência de uma deriva em função da temperatura 

(deriva térmica) nos Zeners estudados, como relatado na revisão bibliográfica. Essa deriva 

térmica pode afetar de forma diferente, cada equipamento em particular. Seu efeito pode estar 

relacionado com os componentes eletrônicos que compõem o Zener, sendo afetados por 

fatores como a idade da pilha e histórico de utilização.  

 A resistência do termistor interno de ambos os Zeners estudados, possui uma 

dependência linear com a temperatura externa. Seus coeficientes de tensão em função da 

temperatura devem ser calculados individualmente, para melhor estimar os efeitos 

ocasionados nas pilhas. Foi observado que os coeficientes obtidos experimentalmente foram 

menores dos que os especificados pelo fabricante. Este fato já era esperado, pois normalmente 

os fabricantes superestimam os efeitos causados em seus equipamentos, a fim de evitar 

declarações erradas em suas especificações técnicas. 

 Observou-se que a variação da temperatura interna dos Zeners possui correlação 

negativa com a temperatura externa, para os dois Zeners estudados e varia em um fator de 

3 % da temperatura externa. Isto se deve ao fato do fabricante do Zener 732B utilizar um 

termistor cujo coeficiente de variação da resistência com a temperatura é negativo. Este efeito 

pode ser devido a uma proteção do fabricante contra o superaquecimento da pilha, reduzindo 

a temperatura de seu forno interno ao detectar um aumento na temperatura externa. Isto 

também pode estar relacionado a uma compensação não infinita de seu forno interno, que em 

um caso ideal, não deveria sofrer nenhuma interferência com variações na temperatura 
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externa. A temperatura de seu forno interno seria compensada por qualquer variação na 

temperatura externa. Mas, na prática, isso não ocorre, conforme visto nos resultados obtidos. 

 Através do estudo desses fatores e da modelagem da saída da pilha Zener, com base na 

temperatura externa, foi possível entender melhor o processo de calibração e definir a 

incerteza mínima possível para cada patamar de temperatura do laboratório. Com isso, 

conclui-se pela possibilidade de expandir a faixa de medição do laboratório, da atual 22,5 °C 

± 1,0 °C para 23,0 °C ± 2,0 °C. Os erros na calibração da tensão elétrica causados pela 

variação da temperatura externa, até 2,0 °C acima ou abaixo da temperatura de referência 

(23 °C), estão dentro dos limites da incerteza mínima definida. Sendo assim, verificou-se não 

haver limitação técnica para calibração de pilhas eletrônicas do tipo Zener na faixa de 

temperatura proposta. A expansão da faixa de temperatura para calibração da tensão elétrica 

tornará os serviços realizados pelo Lameq mais eficientes, evitando que estes sejam 

interrompidos por falta de controle térmico no laboratório.   

 Com base nos resultados deste trabalho e reavaliação das componentes de incerteza, 

foi conseguida uma nova proposta para a incerteza de medição expandida, na calibração de 

pilhas do tipo Zener, utilizando o sistema Secundário na calibração de tensão elétrica contínua 

do Lameq. Com relação às incertezas atualmente declaradas no Lameq, a nova proposta 

reduziu a incerteza de medição expandida (U) para a saída de 1,018 V, de ±0,3 µV (0,3 µV/V) 

para ±0,09 µV (0,09 µV/V). Isto corresponde a uma redução de 70 %. Em 10 V, a incerteza 

proposta, após o arredondamento para a sétima casa decimal, ficou igual a atual praticada pelo 

Lameq, sendo de ±0,4 µV (0,04 µV/V). Antes de realizar o arredondamento, foi observado 

ainda uma pequena redução da incerteza (não visível devido ao arredondamento). Mesmo sem 

reduzir significativamente a incerteza de medição em 10 V, esse resultado proposto é melhor 

do que o anterior, porque foi modelado para a calibração em uma faixa maior de temperatura. 

Esses resultados irão proporcionar uma melhora na confiabilidade metrológica e aumento da 

eficiência dos serviços de calibração realizados pelo Lameq. 

 Em uma segunda modelagem, foi mostrado que mesmo sem calibrar o padrão de 

referência a cada variação na temperatura externa, as medições mostraram-se compatíveis e as 

incertezas ainda ficaram próximas dos valores propostos. O aumento do número de medições 

pode reduzir a dispersão das medidas, contribuindo com a redução da incerteza combinada. 

 Os resultados neste trabalho também mostraram a importância da estabilidade das 

condições ambientais para um melhor resultado da calibração. Para a temperatura externa, o 
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banho de ar proporcionou uma variação máxima de apenas 0,05 °C ± 0,01 °C. Este fato 

contribuiu para uma pequena redução da dispersão das medições. A variação máxima da 

umidade relativa, ao se manter a temperatura estável, foi mantida em 3 % e a variação da 

pressão atmosférica, mantida em 3 hPa. Com isso, minimizamos a influência das condições 

ambientais nas medições. Entretanto, em condições normais de funcionamento, a variação da 

temperatura ambiente fica em ±0,2 °C, evidenciando não ser necessária a utilização do 

banho de ar nas calibrações com o sistema Secundário. 

 Uma estimativa mais apropriada da FEM térmica foi obtida ao reavaliar as 

componentes de incerteza do sistema Secundário.  Foi verificado que a estimativa anterior 

possuía uma margem de segurança muito elevada.  A nova incerteza de medição proposta 

inclui o uso dos coeficientes de temperatura calculados experimentalmente e um novo critério 

para estimar a componente de incerteza referente à variação da tensão elétrica em função da 

temperatura externa. Este fato contribui para uma maior confiabilidade metrológica nos 

serviços de calibração realizados pelo Lameq. 

 Após uma aproximação estatística para analisar os efeitos da variação da umidade 

relativa nas saídas de tensão do Zener, foi concluído que variações em torno de 10 % não são 

significativas. Como a variação máxima entre a temperatura de 21 °C e 25 °C (nova faixa 

proposta para medição) foi de aproximadamente 10 %, conclui-se que, de acordo com os 

resultados apresentados, a umidade relativa não irá influenciar de forma significativa, a tensão 

elétrica dos Zeners na nova faixa de temperatura proposta. Esses resultados mostram-se 

compatíveis com a faixa de umidade relativa apresentada na norma de calibração do Lameq 

(NIT-LAMEQ-003, REV. 01), que é de (55 ± 10) %.  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Os procedimentos realizados neste trabalho podem ser repetidos para outras pilhas 

Zener de mesmo modelo, bem como para pilhas de modelos diferentes. 

 Conforme demonstrado neste trabalho, não há limitação técnica para calibrar a pilha 

Zener em uma faixa maior de temperatura, acarretando em sua expansão. Com isso, o Lameq 

pode trabalhar na mudança da NIT-LAMEQ-003, REV. 01, que trata da calibração de padrões 

de referência de tensão contínua, alterando a faixa de medição para 23,0 °C ± 2,0 °C. 

 Em relação à umidade relativa, este trabalho mostrou que, para a realidade do Lameq, 

esta grandeza não foi significativa nas saídas de tensão elétrica do Zener, para a faixa medida. 

Como esta grandeza pode, eventualmente, ficar fora de controle (com variações acima de 

55 % ± 10 %), um trabalho com a finalidade de expandir a faixa de umidade relativa pode ser 

realizado, sendo de grande relevância para o laboratório.  

 A redução da incerteza de medição expandida proposta neste trabalho, de forma mais 

significativa em 1,018 V, pode ser submetida ao CMC, em uma próxima oportunidade, 

acarretando na melhora da capacidade de calibração e medição do Brasil, em relação à tensão 

elétrica contínua. 

 O resultado da calibração em 1,018 V foi obtido com resolução de oito casas decimais, 

ou seja, com uma casa decimal a mais do que em 10 V. Essa melhoria de resolução pode ser 

empregada nos novos certificados de calibração emitidos pelo Lameq.  
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