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Considerações:  

Este texto foi elaborado para permitir aos nossos clientes, colaboradores e à todos os interessados e 

apaixonados por ciência, alguns conceitos básicos de metrologia. 

Agradeço a meus mestres da Escola Politécnica da USP  e os desafios da vida que me levaram a estudar 

profundamente este assunto, me permitindo escrever este trabalho da maior importância  na área de 

qualidade, porque Garantir Qualidade e Eficiência é PRECISO! 

Explanação: 

Sempre tivemos certeza que 1 litro era 1 litro, 1 kg era 1kg e 1ºC era 1ºC! 

Quando nos aprofundamos nos conceitos da metrologia, verificamos que os valores nunca são exatos! Sempre 

há diferença.  

Na teoria, é impossível medir a mesma grandeza com 2 instrumentos  e obter o mesmo resultado. Pode até 

encontrar, se a resolução dos instrumentos utilizados for baixa (1, ou 0,1 por exemplo). Quando a resolução 

tende ao infinito, os resultados nunca serão os mesmos! Exemplo: Imagine você se pesando uma balança com 

resolução de 0,000000000001g! Uma poeira que cair na balança entre 2 pesagens já alterará o 3º digito! E o 

suor evaporando devido ao esforço para subir na balança alterará com certeza, pelo menos, o 5º digito.  

Na medição de temperatura, temos que contar principalmente com 2 variáveis: 

 Homogeneidade do meio: Sistemas de controle de temperatura analógicos (termostatos) costumam 

oscilar entre 1 e 5ºC, com frequência de oscilação podendo variar (dependendo da estabilidade do 

meio) entre 5 segundos até várias horas!  

 Velocidade de resposta: Instrumentos de medição de temperatura podem ter velocidade de resposta 

desde menos de 1 segundo até mais de 5 minutos. 

Então, calibrar um termômetro com outro termômetro utilizando um meio térmico do tipo banho-maria ou 

câmara fria, não dá muito certo! Porque... 

Os 2 termômetros nunca tem velocidade de resposta iguais. Mesmo da mesma marca ou modelo! E o meio 

oscila. Então, num tempo determinado, um estará medindo a temperatura de há 2 segundos, e o outro medirá 

a temperatura de há 5 minutos. Como a temperatura oscilou durante este período (podendo até ter dados 

várias oscilações), não temos como comparar os 2 valores.  

Desenho explicativo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste exemplo, o erro oriundo da diferença de tempo de resposta é de 5ºC, tempo comumente encontrado em 

experimentos de metrologia. Repetindo o ensaio, os valores nunca serão iguais, aumentando o desvio padrão 

dos resultados do ensaio, aumentando portanto a incerteza (Ver explicações mais abaixo). 
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Para diminuir este erro, utilizamos um instrumento especial, chamado de banho de calibração, que garante: 

 Uma oscilação mínima de temperatura (entre 0,01 e 0,1ºC), graças a um sistema de controle digital 

muito preciso, que antecipa a descida de temperatura (oscilação para baixo, desligando as 

resistências) quando ainda esta subindo, e a subida (oscilação para cima, ligando as resistências) 

quando ainda esta esfriando,  com um conceito auto adaptativo, ajustando integral e derivada da 

curva de oscilação em função da velocidade de resposta do meio. 

 Uma medição muito precisa, em ponto estratégica do meio térmico, utilizando semi-condutores de 

alta precisão, muita vezes produzidos com metal precioso (platina), e um sistema de indicação digital 

apurado, garantindo desta forma uma resolução de 0,01 ou até 0,001ºC!  

 

“Então, não posso calibrar meu termômetro com outro termômetro colocando os dois numa câmara fria?” 

“Pode. Depende da precisão que deseja! “ 

A única certeza que poderá ter, é que dificilmente indicarão o mesmo resultado! E a incerteza do processo 

pode ser grande.  

 

A incerteza, que determina a “falta de certeza” com a qual podemos expressar uma medição, é calculada em 

função, basicamente: 

 

 Da Incerteza do padrão utilizado : A incerteza do padrão depende da “precisão” do padrão que foi 
utilizado para calibrar o meu, da estabilidade do processo de calibração (meio de comparação e até 
aptidão a repetir o mesmo processo do técnico metrologista que realizou esta calibração...) e até do 
ambiente do laboratório no qual foi realizado (se as condições de temperatura e umidade relativa não 
forem estáveis, os instrumentos utilizados não permitirão repetibilidade!); 

 
 Do Desvio Padrão da repetição do meu experimento: Se eu repetir várias vezes a mesma medição e o 

resultado for igual, o desvio padrão será nulo (= 0), mas se repetir a medição e os resultados foram muito 

diferentes, o desvio padrão aumenta, aumentando a incerteza. 

 

 Do Fator K: O Fator K indica a precisão com a qual desejo expressar minha incerteza. Em metrologia, nunca 

posso fazer uma comparação unicamente uma vez. Eu preciso repeti-la pelo menos 3 vezes, porque se 

medir somente uma vez, poderei estar medindo numa situação muito especifica que nunca mais se 

reproduzirá! É mais ou menos como se um marciano chega a terra, encontrar na rua com uma pessoa de 

2m20, branco de olhos verdes. Ele poderia considerar que todos os terráqueos tem estas características. Se 

o mesmo marciano for passear numa praia, encontrando muitas pessoas, e fizer a média das características 

destas pessoas, esta média se aproximará da média da mesma característica para todos os terráqueos 

(1m75 por exemplo). Quanto maior a amostra, maior a probabilidade de acertar. Mas não dá pra medir a 

altura de todo mundo! Então consideramos a função Gaussiana, um conceito estatístico que determina que 

para qualquer característica mensurável, a maior probabilidade de acertar o valor de um elemento da 

amostra está perto da média.  

Exemplos:  

 Existem pessoas com altura de 1m30, e outras de mais de 2m. Mas se medirmos todas as pessoas da 

terra, a maior parte destas pessoas terá a altura média.; 

 Se eu contar as folhas de 1000 arvores, a maioria deles terá o mesmo numero de folhas, sendo esta 

quantidade a média da soma de todas as folhas de todas as arvores.  
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 Também pode servir para os anos médios de casamento num país, a quantidade de filhos por mulher 

ou até o consumo médio de todos os carros do país!  

Mas sempre terá algum elemento da amostra fora das características. Uma arvore sem folhas, ou com o 

dobro das folhas dos outros. Alguém com 40 anos de casamento ou alguém com 2m40 de estatura! Estes 

casos são remotos, e se quisermos ter garantia de expressar as características de uma população ilimitada, 

teríamos que utilizar um fator K muito alto, multiplicando a incerteza desproporcionalmente. Então 

utilizamos, de praxe, um fator K = 2 para 95% de probabilidade de acertar a expressão do nosso resultado 

(Consideramos que com K = 2, a expressão do resultado já e suficientemente confiável). Se quisesse ter 

certeza de 98%, teríamos que aplicar um fator K maior que 5, o que ampliaria a incerteza mais que 

necessário.  

 

Então... 

Com meu termômetro comum, ou mais ou menos, calibrando outro termômetro, terei um padrão com 

incerteza grande, um meio térmico sem homogeneidade gerando um alto desvio padrão, um técnico sem 

muita experiência nem especialização ampliando este desvio padrão. Multiplicando todo isto por um fator K = 

2, terei incertezas podendo alcançar de 2 a 5ºC.  

Pode ser adequado ao seu processo, se seu interesse for simplesmente medir o conforto de uma sala (Ainda 

de entre 20 e 25ºC, tem uma grande diferença!), mas... 

 Se utilizar este termômetro para medir a temperatura de uma câmara fria com parâmetros de 

processo entre 2 e 6ºC, para a qual gasto R$200.000,00 de energia elétrica ao ano, posso estar 

perdendo produto  (Leio 5ºC mas na verdade esta com 10ºC e meu produto esta perdendo! 

Prejuízo...) ou gastando até 200% de energia a mais (A relação energia x temperatura não é linear e 

em alguns casos, alcançar uma temperatura 1ºC abaixo pode consumir uma quantidade exponencial 

de energia, se estiver no ponto limite de refrigeração do equipamento). Imagine gastar R$400.000,00 

ao ano quando poderia gastar a metade!  

 Se utilizar o sensor de temperatura para monitorar uma autoclave, a mesma pode estar não 

esterilizando (indicando 122ºC, mas atingindo apenas 117ºC, não garantindo esterilização!). Inúmeros 

casos de infecção hospitalar, com óbito, são devidos à falta de calibração e qualificação de autoclaves 

nos hospitais. Também poderá achar que está com 121ºC (o que garantiria a esterilização) e estar com 

126ºC, gastando muito mais energia e tempo, tirando disponibilidade de produção do equipamento e 

ter, por exemplo, que investir numa 2ª autoclave para dar conta da produção (mais de 

R$1.000.000,00 de investimento, considerando autoclave e caldeira para alimenta-la!). 

 

Conclusão: 

Então, R$55,00 para calibrar um termômetro com precisão e menor incerteza, garantindo que seus processos 

funcionam com segurança, qualidade, precisão e eficiência, é caro? 

Os casos indicados (exceto obviamente a historia dos marcianos...) são baseados em fatos reais de 

desperdícios, economias, qualidade e, infelizmente, óbitos!  


