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Mensurando 

Segundo o item 2.3 do Vocabulário Internacional de Metrologia, Mensurando é a “grandeza 

que se pretende medir”.  

 

O comprimento de uma barra de aço, a temperatura de um líquido, são exemplos de 

grandezas que podem ser medidas. 

O VIM traz, além do conceito, informações importantes, como por exemplo, a informação de 

que “A especificação dum mensurando requer o conhecimento da natureza da grandeza e a 

descrição do estado do fenômeno, do corpo ou da substância da qual a grandeza é uma 

propriedade, incluindo qualquer constituinte relevante e as entidades químicas envolvidas”. 

 

Isso significa que as condições sob as quais a medição é realizada, pode modificar o que está 

sendo medido. Por esse motivo a especificação de um mensurando pode requerer 

informações de outras grandezas, as chamadas grandezas de influência, como tempo, 

temperatura ou pressão, por exemplo.  

 

Quando desejamos medir uma grandeza, como a temperatura de um líquido, o comprimento 

de uma peça ou mesmo a massa de um corpo, devemos ter conhecimento das propriedades 

dessa grandeza.  

 

Para realizar a medição de forma adequada, precisamos saber, por exemplo, se a grandeza a 

ser mensurada se dilata com a mudança de temperatura, se muda suas propriedades com a 

umidade relativa do ar, se evapora rapidamente, enfim, é necessário conhecer as 

propriedades do mensurando.  

 

Veja um exemplo: 

 

O comprimento de uma haste de aço em equilíbrio com a temperatura ambiente de 23ºC 

será diferente do comprimento à temperatura especificada de 20ºC.  

 

http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/vim_2012.pdf
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Por esse motivo a especificação de um mensurando pode requerer informações de outras 

grandezas como tempo, temperatura, pressão ou coeficiente de dilatação 

 

É importante lembrar que as grandezas de influência podem alterar não só as propriedades do 

mensurando, como também interferir nas propriedades do instrumento de medição utilizado. 
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