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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS SOBRE 

O CONTEÚDO MULTIMÍDIA 

 

Conteúdo Multimídia – Errar é inevitável: influência do operador nas medições de volume 

1. Objeto educacional digital: Errar é inevitável: influência do operador nas medições de 
volume 

 

Categoria: simulador 

Tema: influência do operador nas medições de volume 

Descrição:  

Objeto Digital que possibilita discutir a influência do operador na medição de volumes 

líquidos, seja no alinhamento do menisco do líquido com a escala e problemas de paralaxe, 

seja na escolha do instrumento de medição. 

Conteúdos trabalhados:  

• Processo de medição; 

• Instrumentos de medição; 

• Resultado de medição; 

• Valor médio ou valor medido resultante; 

• Desvio padrão; 

• Calibração; 

• Minimização de erros. 

Justificativa: 

Permitir ao aluno, de forma lúdica, compreender a importância da escolha de instrumentos 

adequados para medições de volume líquidos, e os cuidados que o operador deve ter ao 

realizar essas medições para minimizar erros sistemáticos e tentar impedir erros aleatórios.  

Objetivos: 

Possibilitar ao aluno: 

• Compreender a importância de procedimentos de controle de qualidade em empresas; 

• Conhecer métodos de resolução de problemas; 

• Comparar diferentes instrumentos de medição de volume, avaliando o melhor para realizar 

medições mais exatas;  

• Compreender a postura adequada do operador ao realizar uma mensuração de volume 

comparando o alinhamento do menisco do líquido com a escala, para evitar paralaxe e erros 

de medida; 

• Compreender a importância do valor médio e do desvio-padrão; 

• Calcular valores médios e desvios-padrão. 
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1.1 – Sugestões de uso coletivo  

Etapa 1: Você pode iniciar o assunto trazendo para a sala um frasco de xarope líquido para tosse 

com um problema, quanto de xarope devo dar para um bebezinho de 5 quilos e para um adulto 

de 80 quilos. Nessa etapa é importante que os alunos discutam, instigue-os a participar, 

levantando questões sobre a determinação do volume de xarope que não leve à superdosagem 

e que seja suficiente para acabar com a tosse. Questione também sobre o processo de 

determinação de volumes.  

 

Etapa 2: Após a discussão inicie a utilização do objeto digital. Peça que os alunos realizem todos 

os itens do objeto. Ao final discuta com eles a importância de evitar desperdícios e também a 

importância de produzir remédios na dosagem correta indicada nas embalagens e bulas. Discuta 

com eles o compromisso de confiabilidade e ética das empresas de vender os volumes previstos 

nas embalagens. 

 

ALUNOS EM AÇÃO 

Você pode iniciar o estudo da mensuração de volumes líquidos com um experimento-desafio a 

ser realizado no laboratório da instituição; que pode ser a preparação ou diluição de um 

hipotético remédio em uma determinada concentração. Deixe à mão diferentes vidrarias 

volumétricas para que os alunos experimentem todas que desejarem. Nessa etapa é importante 

que os alunos discutam, instigue-os a participar. Após isso os alunos podem utilizar o objeto 

digital para compreender melhor – ou aprofundar a compreensão - as especificidades das 

mensurações de volume e as possíveis influências do operador. 

 

1.2 – Sugestões de uso individual pelo aluno  

Opção 1: Você pode propor aos alunos que realizem todas as atividades do objeto digital em 

casa ou no laboratório do colégio. Oriente-os a explorá-lo individualmente e esclareça possíveis 

dúvidas com relação ao assunto estudado. 

 

Opção 2: Em aula faça uma discussão com os alunos sobre a importância da determinação exata 

de volumes de líquidos nas sociedades e em nossas vidas. Peça que eles deem exemplos. 

Apresente embalagens de produtos creditados pelo INMETRO e discuta com eles o conceito de 
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acreditação e sua importância. Nessa etapa é importante que os alunos discutam, instigue-os a 

participar. Após isso peça que eles utilizem o objeto digital. 

 

1.3 – Para ampliar o estudo 

Após o trabalho com o objeto educacional digital, você pode complementar o estudo de seus 

alunos com outras fontes. Eis algumas referências: 

PARA LER 

• Guia básico – como trabalhar com instrumentos volumétricos. Informação - Medições 

volumétricas. First Class·Brand Ed. Medições volumétricas tem um papel fundamental no 

laborató- rio. O usuário deve determinar o grau de exatidão requerido para cada medição. 

Com base nisso, é possível escolher o instrumento volumétrico apropriado. Medições 

confiáveis requerem a utilização de instrumentos precisos e um manuseio apropriado. Para 

proporcionar um melhor entendimento sobre instrumentos volumétricos e sua utilização, 

este folheto explica os termos mais importantes para sua classificação e manuseio, e ilustra 

os mesmos utilizando os equipamentos BRAND para laboratório como exemplos. O folheto 

“Informação sobre Medições Volumétricas” foi desenvolvido para dar ao leitor uma visão 

rápida dos instrumentos volumé- tricos. Não é sua intensão substituir os manuais de 

operação dos instrumentos de manuseio de líquidos descritos. Por tanto, leia os manuais de 

operação fornecidos com estes instrumentos antes do uso – para sua segurança e sucesso. 

Disponivel para download em 

http://www.brand.de/fileadmin/user/pdf/Information_Vol/Brochuere_Volumenmessung_

PT.pdf . Acesso em 22/11/2016. 

 

PARA ASSISTIR 

• Gestão pela Qualidade, Produtividade e Sustentabilidade. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=oCCBFoJ5vME. Acesso em 22/11/2016. 

• NELPAS - Envasadora rotativa modelo NP 100. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=ail8KwiYY7g. Acesso em 22/11/2016. 

• Capilaridade e porque enxergamos meniscos em tubos de ensaio. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=VwH9G5pGZoM. Acesso em 22/11/2016. 
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PARA NAVEGAR 

Acessos em: 22/11/2016 

• Farmacêuticas - http://www.farmaceuticas.com.br/saiba-tudo-sobre-sistema-de-gestao-

da-qualidade/ 

• Manipular é uma arte - http://clventurini.blogspot.com.br/ - destaque para o tópico 

controle de qualidade 

• Anvisa - http://portal.anvisa.gov.br/  

• INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 

http://inmetro.gov.br/  

• Sociedade Brasileira de Metrologia - http://metrologia.org.br/wpsite/  

 

 

 


