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Graduação em Engenharia Mecânica – Universidade Anhanguera, Niterói, 2018. 

 

RESUMO 

 

O conhecimento de princípios e técnicas de medição, bem como os conceitos 
associados aos instrumentos de medida, se apresentam essenciais para que a 
qualidade de um produto seja alcançada. Diante disso, indaga-se como selecionar o 
método de calibração a partir da aplicação do instrumento. Assim,  foi feita a revisão 
da literatura, especificadamente nos instrumentos de medição e seus métodos de 
calibração nos instrumentos trena, paquímetro e micrometro, para a identificação 
dos pontos críticos dos procedimentos de calibração, bem como das consequências 
que causam no produto final, quando há mau uso ou inaplicabilidade do referido 
procedimento. Por fim, foram vistos os métodos de calibração, especificamente dos 
instrumentos de medição, a fim de auxiliar no entendimento do conceito de 
calibração, seu impacto no padrão de confiabilidade e na busca pela melhoria do 
produto. A pesquisa foi elaborada a partir da revisão de literatura e tem como 
objetivo analisar os métodos utilizados para calibração desses instrumentos de 
medição, bem como as possíveis consequências de sua inaplicação e do uso 
indevido.  
 

Palavras-chave: Metrologia; Calibração; Medição; Qualidade.  

  



DA SILVA, Antônio Carlos Pereira. Study of the methodology of Measuring 
Instruments Calibration. 2018. 00páginas. Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação em Engenharia Mecânica – Universidade Anhanguera, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

Knowledge of principles and techniques of measurement, as well as the concepts 
associated with measuring instruments, are essential to the quality of a product is 
reached. Given this, he asks himself how to select the calibration method from the 
application of the instrument. Thus, the literature review, specifically in measuring 
instruments and its methods of calibration on instruments measuring tape, caliper 
and micrometer, to the identification of critical points of calibration procedures as well 
as the consequences that cause in the final product, when there is misuse or 
inapplicability of that procedure. Finally, were the methods of calibration, measuring 
instruments, specifically to assist in the understanding of the concept of calibration, 
your impact on the standard of reliability and search for product improvement. The 
research was compiled from the literature review and aims to analyze the methods 
used for calibration of these measuring instruments, as well as the possible 
consequences of your inapplicable and abuse. 
 
Key-words: Metrology; Calibration; Measurement; Quality . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os seres humanos apresentam habilidades e a capacidade de mensurar 

diversos tipos de materiais, o que se tornou fundamental nos avanços tecnológicos, 

tanto na ciência quanto nas indústrias. 

No contexto da engenharia, a instrumentação apresenta destaque, já que 

permite melhoramentos nos projetos, com maior precisão e detalhamento, 

possibilitando uso racional de energia e melhoria na qualidade de produtos e 

serviços ofertados. Nesse sentido, o uso de instrumentos com validação com 

funções de comunicação digital é concebido como instrumentos inteligentes e se 

apresentam como tendência para robustecimento das malhas de controle como 

calibração automática, detecção e compensação de falhas, etc. 

Diante deste contexto, se apresentam essenciais o conhecimento de 

princípios e técnicas de medição, bem como os conceitos associados aos 

instrumentos de medida, e dos procedimentos relacionados à segurança e 

instalação apropriada dos mesmos. Portanto, para que a qualidade de um produto 

seja alcançada necessária a adequada utilização dos instrumentos de medição, que 

conferem maior confiabilidade na qualidade do serviço. Diante disso, indaga-se 

como selecionar o método de calibração a partir da aplicação do instrumento. 

A partir dessa indagação, de acordo com a revisão da literatura, 

especificadamente nos instrumentos de medição, foram analisados os métodos de 

calibração, com destaque aos desvios padrões de tolerância, além das 

consequências que podem causar no produto final caso haja mau uso ou 

inaplicabilidade do referido procedimento. 

O estudo dos métodos de calibração foi delimitado para os instrumentos 

trena, paquímetro e micrometro, diante da infinidade de instrumentos utilizados pela 

engenharia, os quais estão presentes no cotidiano da profissão. 

Após a análise dos métodos, foi realizada a identificação dos pontos críticos 

dos procedimentos de calibração, bem como das consequências que causam no 

produto final, quando há mau uso ou inaplicabilidade do referido procedimento.  

Além disso, foi feita a análise das metodologias de calibração dos 

instrumentos, a fim de proporcionar uma otimização no processo de produção e 

gerar maior qualidade nos trabalhos a serem executados. 
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A pesquisa foi elaborada a partir da revisão de literatura e tem como objetivo 

analisar os métodos utilizados para calibração desses instrumentos de medição, 

bem como as possíveis consequências de sua inaplicação e do uso indevido. Dentre 

os autores pesquisados, destacaram-se João Cirilo da Silva Neto e Américo Tristão 

Bernardes et al., os quais destacam-se na área da metrologia, além de manuais 

específicos elaborados por setores responsáveis pelo controle de qualidade, como 

Instituto Naciona de Medidas, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)  e Instituto de 

Pesos e Medidas (IPEM). 

Assim, no projeto de pesquisa encontra-se o objetivo geral do trabalho que 

deverá ser alcançado a partir do material bibliográfico a ser consultado, bem como o 

seu detalhamento nos objetivos específicos. 

Todo o estudo preliminar foi elaborado fundamentado em uma bibliografia 

consistente, convergente com os objetivos traçados e com os métodos devidamente 

firmados. 
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2. MÉTODOS DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E SUAS 

APLICABILIDADES 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO, CONCEITOS E DEFINIÇÕES. 

 

Metrologia pode ser definida, em síntese, como o estudo das medições e de 

suas aplicações. Assim, engloba tanto os aspectos teóricos quanto os práticos da 

medição, independentemente de seu campo de aplicação quanto da incerteza desta 

(SILVA NETO, 2012, pág.7).  

Da leitura da publicação “Projeto Sensibilização e Capacitação da Indústria 

em Normalização, Metrologia e Avaliação da Conformidade”, da Confederação 

Nacional das Indústrias, é de se destacar que as medições se apresentam como 

essenciais para o desenvolvimento da humanidade em todos os seus aspectos, pois 

não se restringem a uma área especifica, sendo, de algum modo, necessárias para o 

desenvolvimento de todos os empreendimentos humanos. Frise-se que essa 

necessidade de utilizar medidas é observada desde as primeiras civilizações, as 

quais utilizavam como base o corpo humano como unidades de medição (pé, palmo, 

polegada, etc...). Entretanto, além da imprecisão, tais unidades referiam-se apenas a 

uma determinada região, o que restringia sua aplicação. Já na modernidade, foi 

verificada a necessidade de uniformização destas medidas. Peças e componentes 

são fabricados no mundo inteiro, de modo que há necessidade de adoção de 

padrões rígidos, o que pressupõe a utilização de um bom sistema metrológico,  a fim 

de que haja perfeita intercambiabilidade entre as partes, independentemente de 

onde essas sejam produzidas. 

Nesse sentido, adquire grande importância o sistema de metrologia. Mesmo 

que seja adotado um sistema diferente em cada região global, tal sistema deve ser 

organizado de modo que possa prover os meios para transferência de seus valores 

para instrumentos de medição comuns, conforme normas internacionalmente 

aceitas. 

Segundo o Inmetro, a metrologia fornece os meios técnicos para garantir que 

as transações comerciais sejam mais justas, transparentes e confiáveis: 
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Para tanto, é necessário a implementação de sistemas harmônicos de 
medição, que incluem a adoção do Sistema Internacional de Unidades (SI), 
instrumentos exatos de medição que seguem normas internacionais (por 
exemplo, as recomendações da OIML) e métodos e procedimentos 
aprovados.  
 

Outro termo importante é o de infraestrutura metrológica, que pode ser 

entendido  como que aquela utilizada  nos serviços de calibração e de verificação de 

um determinado país ou região, englobando tanto os institutos e laboratórios de 

metrologia, como a organização de seu sistema de metrologia (ITC, 2009, pág 80). 

Importante destacar, ainda, que a medição também está atrelada ao conceito 

de qualidade. Dentre as muitas definições informais, qualidade significa ser 

apropriado ao uso, ou seja, ter a performance, durabilidade, aparência, utilidade, 

conformidade e confiabilidade esperadas pelo cliente. Empresas que não priorizam a 

qualidade como o seu maior valor vêm, sistematicamente, perdendo mercado que é 

cada vez mais globalizado.   

A transição entre a teoria e a prática se dá de forma a materializar as 

unidades e grandezas. Em relação à medição, consta no informe publicado pela 

Confederação Nacional de Indústrias (CNI, 2002,pág.8) que: 

 

Medir uma grandeza é compará-la com outra denominada unidade. O 
número que resulta da comparação de uma grandeza com uma unidade 
recebe o nome de valor numérico da grandeza. A trena ou régua será a 
materialização física da unidade. Com base no resultado da medição 
conseguiremos saber quantas vezes o comprimento do tubo contém a 
unidade metro. 
 

Nesse sentido, pode-se concluir ser o serviço de calibração essencial para  

que o resultado dessa materialização atinja os objetivos esperados.  

 

2.2 METODOLOGIAS DE CALIBRAÇÃO 

 

Conforme constante do vocabulário internacional de metrologia, a calibração 

pode ser entendida como um conjunto de operações, as quais estabelecem, em 

condições específicas, a relação entre os valores representados  por uma medida 

materializada, um material de referência ou os correspondentes das grandezas 

estabelecidas por padrões, e aqueles valores indicados por um instrumento 

denominado calibrador ou um sistema de medição (INMETRO, 2012, pág.16) 
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Assim, metodologia de calibração dos instrumentos utilizada em diversos 

procedimentos na área industrial é fundamental para a qualidade do produto. Nesse 

sentido, é fundamental a continua modernização desses métodos, a fim de gerar 

maior qualidade nos trabalhos a serem executados. Diante da evidente ligação entre 

a qualidade e o processo de medição, se destaca a necessidade em se estudar em 

profundidade a metodologia de calibração de instrumentos de medição 

De acordo com Silva Neto (2012), as operações de calibração são baseadas 

na comparação dos instrumentos padrão de modo determinar a sua exatidão e 

verificar se essa exatidão continua de acordo com a especificação de fabricante. 

Assim, se apresenta como uma ferramenta básica para assegurar a confiabilidade 

de um instrumento de medição, sua comparação com o padrão rastreado ao 

Sistema Internacional.  

Já Kobayoshi (2012), define um instrumento de medição como um dispositivo 

para realizar medições, que pode ser utilizado individualmente,  ou associado a um 

ou mais dispositivos suplementares. Portanto, o controle de um processo produtivo 

só pode ser significativo quando forem utilizados instrumentos de medição com 

garantia de exatidão. Assim, no caso de os instrumentos não estarem devidamente 

calibrados, pode haver desvio ou uma variação sistemática.  

Existem alguns requisitos para a utilização de um instrumento de medição: a 

exatidão, estabilidade, repetitividade e reprodutibilidade. Tais requisitos se 

apresentam como genéricos, independentemente do tipo de instrumento a ser 

calibrado. 

Pode-se concluir, de acordo com SENAI (2004), que o procedimento de 

calibração pode ser definido como uma operação estabelecida em etapas: na 

primeira, sob condições especificadas, é estabelecida uma relação entre os valores 

e as incertezas de medição fornecidos por padrões e as indicações correspondentes 

com as incertezas associadas. Já na segunda etapa, essa informação é utilizada 

para estabelecer uma relação visando à obtenção de um resultado de medição a 

partir de uma indicação. Por sua vez, verificação metrológica pode ser definida como 

o prover evidências objetivas de que um determinado item atende a requisitos 

anteriormente especificados. 
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3. PROCESSOS DE CALIBRAÇÃO 

 

3.1 PROCESSO DE CALIBRAÇÃO DA TRENA 

 

De acordo com Silva Neto (2012), a trena é um instrumento de medição que 

pode ser produzido em aço, tecido ou fibra, o qual enrola e desenrola do interior de 

um estojo quando sua extremidade é puxada. Em geral, possui duas escalas: uma 

em milímetros e outra em polegadas fracionárias. No caso da escala em milímetros, 

sua divisão, normalmente, é de 1 mm. A escala em polegadas pode possuir divisão 

de 1”/16. Em regra, as trenas costumam ser utilizadas em medições em que não há 

exigência de alto grau de exatidão.  

 

Figura 1 – Trena Starret 

 
Fonte: Starret (2018) website: www.starrett.com.br 
 

De acordo com NBR 10123 (ABNT, 2004), o método mais utilizado para 

calibração de uma trena consiste na comparação com uma régua graduada. Tal 

assertiva também consta do procedimento E-QP-ECD-069, da Petrobrás, que 

estabelece um padrão de execuçãode calibração, conforme anexo 1 do presente 

trabalho.  

Para a calibração, se faz necessária a utilização de um suporte de calibração, 

no qual são fixadas a régua graduada, a trena e o peso padrão, conforme figuras 

que seguem: 
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Figura 2 – Suporte de calibração 

 
Fonte: E-QP-ECD-069 – 26 set. 2007,pág 05. 
 

Nesse processo, os dados referentes aos equipamentos envolvidos na 

calibração são dados por:  objeto a ser calibrado, resolução, faixa de Indicação, 

padrões de referência (resolução e incerteza expandida), lupa graduada, 

temperatura durante a calibração e a faixa de indicação.  

No quadro abaixo temos o exemplo um processo realizado pela Estatcamp1 

na calibração de uma trena de fita de aço de 5m, de modo a  demonstrar os cálculos 

a serem desenvolvidos no referido processo.   

 

Quadro 1: Cálculo da incerteza de uma trena  
Objeto a ser calibrado: trena de fita de aço (5 m). 

Resolução: mm.  

Faixa de Indicação (faixa nominal): mm . 

Padrão de referência 1: régua graduada. 

Resolução: mm. 

Incerteza expandida:  

Padrão de referência 2: lupa graduada. 

                                                           

1 Consultoria Estatística e Qualidade e por DIGUP - Desenvolvimento de Sistemas e Consultoria 
Estatística – disponível em <http://www.portalaction.com.br/incerteza-de-medicao/38-calculo-de-
incerteza-de-uma-trena>, em 23/10/2018. 
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Resolução: mm. 

Incerteza expandida:  

Temperatura durante a calibração: . 

Faixa de indicação (faixa nominal):  

Equação de medição:  

 

 Fontes de Incerteza 

 ε: Repetitividade - Tipo A; 

 ResT: Resolução da trena; 

 ResR: Resolução da régua graduada; 

 ResL: Resolução da lupa graduada; 

 R: Incerteza herdada do padrão 1 (régua graduada); 

 L: Incerteza herdada do padrão 2 (lupa graduada); 

Nesta aplicação, foi tomado o ponto de 2000 mm. Desta forma, observe a 

seguinte tabela. 

  

  

Assim, através da equação de propagação da incerteza, temos que a 

expressão da incerteza combinada para a trena da seguinte forma. 
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A seguir, vamos calcular a incerteza de cada fonte. 

Repetitividade (ε) 

Incerteza do Tipo A. 

 

em que: 

s: representa o desvio padrão da faixa de medição; 

n: representa o número de pontos de calibração. 

Incerteza Herdada da Régua Graduada Padrão (u(R))  

Distribuição: Normal.  

 

Incerteza Herdada da Lupa Graduada Padrão (u(R))  

Distribuição: Normal.  

 

Resolução da Régua Graduada Padrão (u(ResR)) e da Lupa Graduada 

Padrão (u(ResL)) 

Distribuição: Retangular. 

  

Resolução da Trena (u(ResT)) 

Distribuição: Retangular. 

 

 Com isso, a incerteza combinada é dada por: 

 

Após, os graus de liberdade efetivo foram calculados da seguinte forma: 

 

Logo a incerteza expandida é dada por: 
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Fonte:: Estatcamp (2018). 
 

Portanto, o procedimento de calibração da trena é realizadode forma ótica, 

com determinação dos pontos de medição em 20%, 40%, 60%, 80% e 100% da 

faixa de medição da trena. 

Após, os resultados são transferidos para um relatório de calibração, a partir 

do qual será emitido um parecer técnico de conformidade do equipamento. 

 

3.2 PROCESSO DE CALIBRAÇÃO DO PAQUÍMETRO 

 

O paquímetro é definido como sendo um instrumento usado para medir com 

precisão as dimensões de pequenos objetos (NBR NM 216, 2000). Trata-se de um 

instrumento de medição composto por uma régua graduada, com encosto fixo, sobre 

a qual desliza um cursor. Nele há dois bicos de medição, um desses ligado à escala 

e o outro ao cursor. Em suma, para realizar a medição basta aproximar o objeto do 

bico superior e deslizar o cursor até que a peça fique justa.  
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O paquímetro possui normalmente uma graduação em centímetros e outra 

em polegadas, e o seu cursor móvel tem uma escala de medição que se denomina 

nônio ou vernier.  

 

Figura 3 – Tipos de paqímetros 

 
Fonte: SENAI (2018) 
 
No quadro abaixo temos o exemplo um processo realizado pela Estatcamp2 

na calibração de um paquímetro, de modo a  demonstrar os cálculos a serem 

desenvolvidos no referido processo.   

 

Quadro 2: Cálculo de incerteza de um paquímetro 

                                                           

2 Consultoria Estatística e Qualidade e por DIGUP - Desenvolvimento de Sistemas e Consultoria 
Estatística – disponível em <http://www.portalaction.com.br/incerteza-de-medicao/38-calculo-de-
incerteza-de-um-paquímetro>, em 23/10/2018. 
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Considere o processo de calibração de um paquímetro digital de alcance 20 

mm e resolução de 0,01 mm.  Esta calibração é realizada por comparação 

utilizando-se um calibrador de paquímetros e blocos padrões de referência. Em 

cada patamar do ensaio obtemos um desvio de calibração ΔL que é a diferença 

entre indicado pelo instrumento a calibrar e o valor convencionalmente verdadeiro 

do padrão de referência. Dado pela seguinte equação: 

 

em que 

 L: representa a leitura obtida pelo paquímetro; 

 LS: representa o comprimento do bloco padrão para uma temperatura 

de 20ºC. 

Um outro fator determinante nesta equação de medição é a temperatura, 

com isso a correção devido à temperatura é dada por: 

 

 

em que, 

  e : correspondem aos coeficientes de expansão térmica do 

paquímetro (escala) e do bloco padrão utilizado na medição, respectivamente; 

  e : correspondem a diferença de temperatura do paquímetro e o 

bloco padrão, em relação a 20ºC, respectivamente. 

modelo matemático 

A leitura, do comprimento do bloco, obtida no paquímetro é dada por 

 

 

Multiplicando e dividindo por , obtemos 
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Simplificando a equação acima em relação aos termos desprezíveis, 

podemos aproximar o valor do bloco padrão, por 

 

 

Ao denotarmos a diferença entre as temperaturas do paquímetro e do bloco 

padrão, por 

 

 

e a diferença entre os coeficientes de expansão térmica do paquímetro e do 

bloco padrão, por 

 

 

obtemos que 

 

 

Os desvios obtidos  apresentam as seguintes fontes de incerteza 

 

 

em que, 

ΔL : representa a diferença observada no comprimento do bloco 

padrão  (repetitividade); medida do paquímetro - medida do bloco padrão; 

Res : representa a resolução do paquímetro; 

Ep : representa o paralelismo do paquímetro. 

Assim, a equação matemática do comprimento do bloco é: 

 

 

fontes de incerteza 

 Resolução (Res): A resolução do paquímetro é de 0,01mm. Esta 

variável é considerada com média zero e limites de variação definido pela 
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resolução do equipamento; 

 Incerteza herdada do bloco padrão (LS): Esta variável tem média 

dada pelo valor do padrão com desvio padrão definido pela incerteza 

combinada, ambos declarados no certificado de calibração (U=0,0008 mm, k=2); 

 Paralelismo  (Ep): O paralelismo entre as faces é considerada uma 

variável com média zero e limites de variação de ±0,0025mm (resultado obtido 

como a máxima diferença entre as leituras com os blocos padrão em pontos 

distintos nas hastes de medição); 

 Correções de temperatura: Antes da calibração, tomamos cuidado 

para assegurar que o jogo de bloco padrão e o micrômetro estejam à mesma 

temperatura ambiente da sala de medição; 

1. Diferença de temperatura entre o micrômetro e o  bloco padrão 

(δθ): diferença máxima de ±0,2ºC, com média zero; 

2. Coeficiente de expansão térmico do bloco padrão (αs): média de 

11,5×10-6ºC-1com limite de ±2×10-6ºC-1; 

3. Diferença entre os coeficientes de expansão térmica (δα): 

média zero com limites  ±2×10-6ºC-1; 

4. Diferença entre a temperatura do paquímetro e a 

temperatura  de referência tr=20ºC (θ): limites de ±0,2ºC. 

Além disso, as fontes de incerteza θ, δα, δθ e αs  são assumidas não 

correlacionadas. Através da equação (*), leitura obtida no paquímetro para o 

comprimento do bloco, observamos que o valor estimado para comprimento é dado 

por 

 

 

OBS: Esta equação é a estimativa da medição do paquímetro que é obtida 

desconsiderando as variáveis que tem média zero. 

Avaliação da Incerteza Combinada (uc(L)) 

Através da equação de propagação da incerteza, temos que 

 

 

em que os coeficientes de sensibilidade avaliados no ponto da média são 
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dados por: 

 ; 

 ; 

  (Média de  é igual a zero); 

  (Média de  é igual a zero); 

 ; 

 . 

Com isso, a expressão incerteza combinada é dada por 

 

 

Cálculo da Incerteza Padrão das grandezas de entrada 

A seguir, vamos calcular a incerteza de cada fonte. 

  

Padrão de referência (LS) 

Distribuição: Normal 

 

 

  

Paralelismo (Ep) 

Distribuição : Retangular 

 

 

  

Resolução do paquímetro (Res) 

Distribuição: Retangular 
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Diferença entre os coeficientes de expansão térmico ( ) 

Distribuição: Retangular 

 

  

Diferença entre a temperatura do paquímetro e a temperatura de 

referência t0=20ºC (θ) 

Foi registrado uma temperatura média de 20,2ºC, resultando em θ=20,2-20 

=0,2ºC. 

  

Diferença de temperatura entre o paquímetro e o bloco padrão (δθ) 

Distribuição: Retangular 

 

 

  

Coeficiente de expansão térmica ( ) 

Média de 11,5 x 10-6 ºC-1. 

  

Cálculo da Incerteza do tipo A  u(ΔL) 

A seguir, vamos calcular a repetibilidade (incerteza do tipo A) 
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 Tabela 3.2.3: Cálculo da incerteza tipo A. 

A incerteza do tipo A é calculada da seguinte forma: 

 

 

Agora, vamos calcular aplicando o Action. 

  

 

  

  

Incerteza combinada 

  

Com isso, a incerteza combinada é dada por 

 

 

 

 

 

 

Assim, temos que 

 

 

 

Graus de liberdade efetivo 

  

 

 

Através da tabela t-Student encontramos k =2 
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Incerteza Expandida (U(L)) 

  

 

 

 

Assim, resumimos os resultados do cálculo de incerteza no ponto de 200 mm 

a seguir 

 

 

Fonte:: Estatcamp (2018). 
 

Observa-se, assim, que o procedimento de calibração de um paquímetro 

envolve um modelo matemático complexo, com diversas fontes de incerteza, as 

quais interferem diretamente no resultado a ser obtido. 

 

3.3 PROCESSO DE CALIBRAÇÃO DO MICRÔMETRO 
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Em comparação com a trena e o paquímetro, o micrômetro é usado para 

medir peças onde seja exigida maior precisão nos resultados ou para medir 

pequenos objetos. 

As principais partes do micrômetro são denominadas de arco, isolante 

térmico, parafuso micrométrico, faces de medição, bainha, tambor, porca de ajuste, 

catraca e trava. Eles são altamente sensíveis a choques térmicos ou mecânicos, o 

que exige de seus usuários cuidados especiais ao guardá-los, com sua manutenção 

em locais com temperatura ambiente, para que não descalibrem. 

 
Figura 4 – Micrômetro 

 
Fonte: SENAI (2018) 

 

Assim como foi feito nos demais instrumentos,  abaixo temos o exemplo um 

processo realizado pela Estatcamp3 na calibração de micrômetro externo, de modo a  

demonstrar os cálculos a serem desenvolvidos no referido processo.   

 

Quadro 3: Cálculo de incerteza de um micrômetro externo 

Considere o processo de calibração de um micrômetro externo digital de 

resolução de 0,001mm.  Esta calibração é realizada por comparação utilizando-

se um jogo de blocos padrão. O resultados são apresentados na tabela 3.2.1. 

                                                           

3 Consultoria Estatística e Qualidade e por DIGUP - Desenvolvimento de Sistemas e Consultoria 
Estatística – disponível em <http://www.portalaction.com.br/incerteza-de-medicao/38-calculo-de-
incerteza-de-um-micrometro>, em 23/10/2018. 
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Método de Medição 

A leitura de um bloco padrão corresponde a diferença entre seus 

comprimentos 

 

 

onde, 

 l: representa a leitura obtida pelo micrômetro; 

 lS: representa o comprimento do bloco padrão para uma temperatura 

de 20ºC. 

A correção devido a variação de temperatura é dada por 

 

 

onde, 
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  e : correspondem aos coeficientes de expansão térmica do 

micrômetro (escala) e do bloco padrão utilizado na medição, respectivamente; 

   e : correspondem a diferença de temperatura do micrômetro e o 

bloco padrão, em relação a , respectivamente. 

  

Modelo Matemático 

A leitura, do comprimento do bloco, obtida no micrômetro é dada por 

 

 

Mutiplicando e dividindo por ( ), obtemos 

 

 

 

 

Simplificando a equação acima em relação aos termos desprezíveis, 

podemos aproximar o valor do bloco padrão, por 

 

 

Ao denotarmos a diferença entre as temperaturas do micrômetro e do bloco 

padrão, por 

 

 

e a diferença entre os coeficientes de expansão térmica do micrômetro e do 

bloco padrão, por 

 

 

obtemos que 

 

 

Os desvios obtidos  apresentam as seguintes fontes de incerteza 
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em que, 

Δl : representa a diferença observada no comprimento do bloco 

padrão  (repetitividade); medida do micrômetro - medida do bloco padrão; 

Res : representa a resolução do micrômetro; 

Ep : representa o paralelismo do micrômetro. 

Assim, a equação matemática do comprimento do bloco é: 

 

 

  

Fontes de incerteza 

 Resolução (Res): A resolução do micrômetro é de 0,001mm. Esta 

variável é considerada com média zero e limites de variação definido pela 

resolução do equipamento; 

 Incerteza herdada do bloco padrão (lS): Esta variável tem média 

dada pelo valor do padrão com desvio padrão definido pela incerteza combinada, 

ambos declarados no certificado de calibração; 

 Paralelismo  (Ep): O paralelismo entre as faces é considerada uma 

variável com média zero e limites de variação de  (resultado obtido 

via um paralelo óptico); 

 Correções de temperatura: Antes da calibração, tomamos cuidado 

para assegurar que o jogo de bloco padrão e o micrômetro estejam à mesma 

temperatura ambiente da sala de medição; 

  

1. Diferença de temperatura entre o micrômetro e o  bloco padrão (

): diferença máxima de , com média zero; 

2. Coeficiente de expansão térmico do bloco padrão ( ): média 

de  com limite de    ; 

3. Diferença entre os coeficientes de expansão térmica ( ): média 

zero com limites  ; 

4. Diferença entre a temperatura do micrômetro e a 
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temperatura  de referência  : limites de , onde foi 

observado a temperatura do micrômetro em . 

Além disso, as fontes de incerteza  são assumidas não 

correlacionadas. Através da equação (3.2.1), leitura obtida no micrômetro para o 

comprimento do bloco, observamos que o valor estimado para comprimento é dado 

por 

 

 

OBS: Esta equação é a estimativa da medição do micrômetro que é obtida 

desconsiderando as variáveis que tem média zero. 

  

Avaliação da Incerteza Combinada (uc(l)) 

  

Através da equação de propagação da incerteza, temos que 

 

 

Onde os coeficientes de sensibilidade avaliados no ponto da média são dados 

por: 

 ; 

 ; 

 ; 

 ; 

 ; 

 . 

 Com isso, a expressão incerteza combinada é dada por 

 

 

  

Cálculo da Incerteza Padrão das grandezas de entrada 

  

A seguir, vamos calcular a incerteza de cada fonte. 
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Padrão de referência (lS) 

  

 

Paralelismo (Ep) 

Distribuição : Retangular 

 

  

Resolução do micrômetro (Res) 

Distribuição: Retangular 

 

  

Diferença entre os coeficientes de expansão térmico ( ) 

Distribuição: Retangular 

 

  

Diferença entre a temperatura do micrômetro e a temperatura de 
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referência  

Foi registrado uma temperatura média de , resultando 

em . 

  

Diferença de temperatura entre o micrômetro e o bloco padrão ( ) 

Distribuição: Retangular 

 

  

Coeficiente de expansão térmica ( ) 

Média de . 

  

Cálculo da Incerteza do tipo A~(  

 

cálculo dos coeficientes de sensibilidade 
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cálculo para a incerteza 

 

Incerteza Combinada ( ) 
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Planilha de Cálculo de Incerteza 

A incerteza combinada é dada por: 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela (acima), calculamos a incerteza combinada para cada ponto de 

calibração. 

  

Graus de liberdade efetivo 
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Através da tabela t-Student encontramos k =2,31 

  

Incerteza Expandida (U(l)) 

 

 

Assim, resumimos os resultados do cálculo de incerteza no ponto de 25mm 

na Tabela (3.2.7) 

 

Avaliação da incerteza 

Suponha que este equipamento seja utilizado para medir uma tolerância 

de 0,02 mm. 

Considerando J=10, temos que 
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Portanto, para o ponto de 25 mm, foi aprovada. 

 

Fonte: Estatcamp (2018). 

 

Na esteira dos demais procedimentos verificados, constata-se que o 

procedimento de calibração de um micrômetro envolve maior complexidade, de 

modo que só pode ser feito por um laboratório acreditado pelo Inmetro. 

Inobstante a calibração, segundo Silva Neto (2012), os procedimentos de 

medição com micrômetros exigem cuidados especiais, diante da sensibilidade 

desses instrumentos, já que quaisquer anormalidade em seu manuseio podem afetar 

a exatidão desse instrumento. Assim, ganha total relevância o armazenamento e o 

treinamento adequado do usuário, já que o micrômetro não deve sofrer queda nem 

entrar em contato com outras ferramentas, sob pena de ter sua calibração 

comprometida e, consequentemente, sua exatidão. 
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4 PONTOS CRÍTICOS DO PROCESSO DE CALIBRAÇÃO 

 

Diante da variedade de instrumentos de medição, estabelecer regras que 

determinem os intervalos de calibração é uma tarefa difícil. Entretanto, algumas 

diretrizes foram traçadas, as quais consideram fatores como: recomendação do 

fabricante, extensão e severidade de uso, influência do ambiente, exatidão 

pretendida pela medição e dados de tendências históricas, obtidos a partir de 

registros de calibração anteriores (THEISEN, 1997).  

Assim, no decurso do tempo foram desenvolvidos alguns métodos, os quais 

consistem em fórmulas, tabelas e instruções para manter, reduzir ou aumentar a 

periodicidade de calibração, dentre os quais podemos destacar o método A1, 

método A2, método A3, método A, método de Schumacher e RP-1.  

 Método A1: a periodicidade das calibrações é ajustada levando em 

consideração a condição de conformidade do instrumento na calibração e o grau de 

confiabilidade de medição (PORTELA, 2003).  

Para o estabelecimento do ajuste, quando o grau de confiabilidade for 

estabelecido para ser de aproximadamente 95%, existem duas situações possíveis 

de conformidade: • Situação A: Quando o instrumento é calibrado e os desvios 

apresentados estão dentro da tolerância especificada, o intervalo de calibração 

aumentará em 10%; • Situação B: Os desvios apresentados estão fora da tolerância 

especificada, o intervalo de calibração será reduzido em 55 %.  

 Método A2: também é definido em função da conformidade do 

instrumento, porém o seu ajuste leva em consideração o quanto o resultado desviou 

em relação à tolerância do processo estabelecido (NOVASKI; FRANCO, 2000).  

Assim, o intervalo de calibração é ajustado de acordo com o fator, sendo esse 

determinado em função do grau de especificação dos desvios. 

 Método A3: O novo intervalo de calibração será estabelecido após 

analisada a condição de conformidade da situação atual mais o das duas últimas 

calibrações (PORTELA, 2003).  

Através do estado da conformidade obtido com relação às tolerâncias 

estabelecidas, o dispositivo é classificado como dentro ou fora em função desses 

resultados, para tomar as seguintes ações: continuar, aumentar, reduzir ou reduzir 
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drasticamente o período das calibrações, com os percentuais de 50%, 10% e 50%, 

respectivamente (DUNHAM; MACHADO,2008).  

 Método Schumacher: nesse método os instrumentos serão 

classificados conforme o status de conformidade em que se encontram, levando em 

consideração o histórico do status, de duas ou três calibrações anteriores, que 

receberão a indicação conforme as letras: A (equipamento com avaria que impedia o 

seu funcionamento), F (equipamento funcionava, porém, fora das tolerâncias 

estabelecidas) e C (instrumento funcionava dentro das tolerâncias estabelecidas) 

(NOVASKI; FRANCO, 2000).  

 Método RP-1: este método parte do princípio de que se o equipamento 

apresenta um histórico de conformidade há uma maior tendência de que esta 

conformidade mantenha nas calibrações futuras. O novo intervalo será dado por: NI= 

CI . (W1 x X + W2 x Y + W3 x Z) Fonte: RP-1, 2010 Onde NI = novo intervalo, CI= o 

atual intervalo de calibração, W1, W2 e W3 os pesos, X = multiplicador referente ao 

resultado da última calibração, Y = multiplicador referente ao resultado da penúltima 

calibração e Z = multiplicador referente ao resultado da antepenúltima calibração. 

(NOVASKI; FRANCO, 2000). 

Como pode ser observado, os métodos utilizados para calibração de 

instrumento foram se aperfeiçoando com o tempo, a fim de proporcionar uma 

otimização no processo de produção e gerar maior qualidade nos trabalhos a serem 

executados. 

Contudo, há uma pluralidade de metodologias que podem ser utilizadas, além 

de a legislação regulamentar se encontrar esparsa na literatura, o que contribui para 

que não seja adotado um padrão procedimental que possa ser utilizado a nivel 

internacional, e, consequentemente, impossibilita a intercambialidade entre as 

instituições, conforme declarado por  Silva Neto (2012): 

 

A análise de erros é uma tarefa sempre trabalhosa e, como mesmo os 
grandes especialistas podem deixar de considerar algum fator, nunca é 
aceito um resultado de grande importância sem que tenha sido verifi cado 
experimentalmente em mais de um laboratório. Os valores das constantes 
fundamentais usadas em Metrologia devem ser homologados por três 
laboratórios específi cos de diferentes países. Até que ponto pode -se confi 
ar em valores e aparelhos fornecidos por terceiros? Essa questão não tem 
resposta. Pode- se afi rmar apenas que, quanto mais critérios aplicarmos 
para verifi car os resultados, mais certos estaremos deles. Sobre os 
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aparelhos, convém dizer que, além da confi abilidade de sua origem, as 
mudanças geradas pelo transporte e pela diversidade de ambiente podem 
ser sufi cientes para invalidar os testes realizados antes do embarque. A 
incerteza de medição é, portanto, a indicação quantitativa da qualidade dos 
resultados de medição, sem a qual os mesmos não poderiam ser 
comparados entre si, com os valores de referência especifi cados ou com os 
valores padrão. Ela pode ser expressa em termos de incerteza padrão 
combinada – uc(y), ou incerteza expandida – U. É importante que se adote 
um procedimento único para a determinação da incerteza dos resultados de 
medição, tendo em vista a necessidade do intercâmbio entre instituições 
nacionais e internacionais. 
 

Ademais, outro fator importante destacado na literatura revisada, foi de que a 

preocupação se limita ao status da calibração, ou seja, considera-se apenas o status 

de aprovado ou reprovado do instrumento, sem a análise do resultado de erros totais 

dos pontos calibrados, dentro da faixa de tolerância do instrumento nesse mesmo 

histórico, o que pode comprometer a qualidade do produto final.  

Ainda, de acordo com a pesquisa realizada por Fragoso et al. (2018), pela 

Faculdade de Engenharia de Minas Gerais: 

 

 O intervalo de calibração quando bem determinado estimula a prática da 
melhoria contínua, pois tende a contribuir para a redução da taxa de refugo 
ou retrabalho de produtos, desprender menores gastos com a manutenção 
corretiva dos instrumentos de medição, aumentar a disponibilidade do 
instrumento na fábrica, dentre outros. Vale destacar que a tomada de 
decisão quanto a adoção do intervalo de calibração do instrumento deve 
sempre priorizar o nível de confiabilidade dos resultados sob margem de 
segurança e com a menor variabilidade possível de erro e incerteza.   
 

 Por fim, percebe-se que a importância da calibração de instrumentos de 

medição tem recebido especial atenção, com a associação do sistema metrológico à 

garantia do produto, além do avanço tecnológico na área, o que faz com que o 

sistema seja constantemente aprimorado, em busca da confiabilidade e a redução 

da variabilidade das operações. 

É válido lembrar, ainda,  que, segundo Silva Neto (2012), diversos fatores 

influenciam na variabilidade das calibrações, como: fatores humanos, condições 

ambientais, equipamentos, manuseio de objetos e rastreabilidade de medição, de 

modo que assume importância vital o adequado treinamento dos usuários dos 

instrumentos, além do adequao armazenamento desse, a fim de evitar que os 

instrumentos levem o processo a erro, fazendo com que produtos sejam 

retrabalhados ou refugados. 
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Ademais, conforme ressaltado por Fragoso et al. (2018),  em caso de a 

necessidade de medição em alguma etapa do processo produtivo, com a definição 

do instrumento de medição, se esse necessita de calibração serão definidos, com 

auxílio do manual do fabricante, normas nacionais e internacionais, especificação do 

cliente ou experiência do técnico, os parâmetros metrológicos para o instrumento: 

faixa a ser calibrada, periodicidade exatidão requerida e pontos a calibrar. Todos 

estes dados deverão constar na ficha individual de instrumento e enviado para a 

área de metrologia.  Após obter todos os parâmetros metrológicos, o instrumento 

deve ser calibrado internamente ou externamente, com a geração do laudo de 

calibração com todos os erros e incertezas de medição, os quais serão analisados 

pela área de metrologia.   

Por fim, Fragoso et al (2018) ressalta que, caso os resultados do laudo não 

sejam satisfatórios, deve-se definir o motivo da não conformidade do instrumento e 

tentar sanar toda causa do problema, ocasião em que o instrumento poderá ser 

disponibilizado para uso e, em caso de persistir a não conformidade, será devolvido 

ao fabricante. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o estudo da literatura revisada, foi possível verificar que havia grande 

preocupação apenas com o status da calibração do instrumento, o qual era 

considerado aprovado ou reprovado, motivo pelo qual surgiu a necessidade da 

elaboração de um método que, além de considerar o histórico de calibração e o 

status do instrumento, também verificasse o resultado de erros totais dos pontos 

calibrados, dentro da faixa de tolerância do instrumento nesse mesmo histórico.  

A necessidade da evolução da metodologia aplicada ao processo de 

calibração se tormou imprescindível, visto que decisões importantes são tomadas 

em função dos resultados das medições realizadas. Devido a sua importância, a 

adoção do método adequado de calibração estimula a prática da melhoria contínua, 

pois tende a contribuir para a redução da taxa de refugo ou retrabalho de produtos, 

além de desprender menores gastos com a manutenção corretivas dos instrumentos 

de medição, aumentar a disponibilidade do instrumento na fábrica, dentre outros.  

Ademais, também foi possível constatar que alguns pontos críticos têm sido 

combatidos com a modernização da metodologia, com a inclusão de variáveis que 

anteriormente eram descartadas, além da inclusão do histórico de calibração do 

instrumento e a adoção do intervalo de calibração do instrumento como fator 

determinante para  manter o nível de confiabilidade dos resultados, sob margem de 

segurança e com a menor variabilidade possível de erro e incerteza.   

Por fim, foi possível concluir que o avanço tecnológico na área tem feito com 

que o sistema seja constantemente aprimorado, em busca da confiabilidade e a 

redução da variabilidade das operações. Contudo,  o  treinamento superficial de 

pessoal, a falta de adoção de um padrão procedimental e a normatização esparsa 

do tema  ainda contribuem para o uso inadequado do instumento, o que acaba por 

comprometer a calibração e, consequentemente, a qualidade do produto final, o que 

prejudica a intercambiabilidade dos produtos. 
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