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Resumo. Este artigo tem por objetivo introduzir conceitos que são usados em laboratórios de 
ensino. Para tal foi feito um trabalhoapresentando vários tipos de instrumentos de medição que são 
utilisados em Mecânica. Suas incertezas, métodos utilizados para medição, experimentos onde são 
utilizados e uma oficina, onde o aluno pode brincar de construir um experimento voltado para a 
área espacial. 
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1. Introdução 
 

No nosso dia-a-dia, encontramos objetos de vários tamanhos e formas. Qualquer que seja o 
tamanho precisa-se de uma unidade de medição e do instrumento adequado para isto. 

As medições podem ser diretas e indiretas. Denominam-se medições diretas aquelas obtidas por 
comparação com instrumentos construídos por especialistas, tais como, escalas milimetradas, 
trenas, paquímetros, cronômetros, etc. As medições indiretas são aquelas relacionadas com as 
medições diretas através de relações algébricas (INMETRO ,1995). 
 
 
2. Instrumentos de medição 
 

Apresentamos a seguir alguns instrumentos de medição imprescindíveis para o uso no 
laboratório (Apostila de Laboratório de Fis13, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2004). 
 
 
2.1. Escala milimetrada 
 

A figura abaixo mostra um objeto h, de comprimento 4,7cm, sendo medido com uma escala 
milimetrada. 
 

 
 

 
Figura 1. Escala Milimetrada. 
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2.1.2. Incerteza do instrumento 
 

A incerteza de uma escala milimetrada é a metade da menor divisão, como nessa escala a divisão é 
em milímetros, a incerteza será de 0,5mm, logo: 

 
h = (46,9 ± 0,5) mm 

 
 
2.2. Paquímetro 
 

Freqüentemente, necessitamos medir comprimentos, diâmetros de vergalhões, diâmetros 
internos de tubos e profundidades com precisão de décimos de milímetros. Desde que as medições 
máximas não superem 20cm, podemos utilizar um instrumento chamado paquímetro. 
 
 
2.2.1. Descrição 
 

O corpo do paquímetro contém duas escalas principais graduadas uma em polegadas e outra em 
milímetros. O cursor possui duas escalas secundárias em correspondência às escalas principais. A 
escala secundária do cursor é parte muito importante do instrumento, pois permite que se façam 
leituras de frações da unidade da escala principal, aumentando deste modo a precisão da medição. 
As escalas auxiliares são conhecidas por nônio ou vernier. 

 

 
 

Figura 2. Paquímetro. 
 

O funcionamento do nônio baseia-se no fato de que o seu comprimento corresponde a um 
número inteiro de N divisões da escala principal. Seja n o número de divisões e u o comprimento de 
cada divisão do nônio. Então, se U é o comprimento de cada divisão da escala principal, resulta: 

 
n u  =  N U       

 
isto é,  
 

u  =  N
n   U. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 3. Nônio. 
 

No nônio acima, 10 divisões correspondem a 9 mm da escala principal. Assim, cada divisão do 
nônio corresponde a 9/10 da divisão da escala principal e, desta forma, ao fazermos medidas, o 
primeiro traço à esquerda do nônio serve de referência para se contar os milímetros e o próximo 
traço do nônio que coincidir com qualquer traço da escala principal determinará a fração de 
milímetro. 

 

 
 

Figura 4. Divisões. 
 

Define-se como aproximação do nônio a diferença entre o comprimento de uma divisão da 
escala principal e o comprimento de uma divisão do nônio: 

 
A = U - u = (1 -  N/n) U 

 
nônio*: escala cujo comprimento seja exatamente igual a nove divisões da escala principal, dividida 
em 10 partes iguais. 

Quando a escala auxiliar não é dividida em 10 partes costuma-se denominá-la vernier. No 
vernier n divisões da escala auxiliar correspondem a (n-1) divisões da escala principal. Cada divisão 
do vernier corresponde a (n-1)/n = (1 – 1/n) da escala principal. Portanto a divisão do vernier é (1/n) 
menor que a da escala principal. A quantidade (1/n) é a menor leitura do vernier. 
 
 
2.2.2 – Modo de medição 
 

A medição em milímetros é feita através da leitura na escala principal, situada na parte inferior 
da haste, doo menor número que mais se aproxima do traço indicativo do cursor.  

A medição em décimos de milímetros é feita através da leitura direta na escala do nônio que 
corresponde à divisão que coincide com uma divisão qualquer da escala principal (abaixo a seta 
indica a coincidência do nônio com a escala principal). 

 
 
 
 
 



 
 

Figura 5. Medição ≈ 22,00 mm 
 

 
 

Figura 6. Leituras. 
 

Leitura em milímetros ≈ 22,00 mm 
Leitura em milímetros ≈ 0,60 mm 
Medição ≈ 22,60 mm 
 
 
2.2.3. Utilizações do paquímetro 
 
 
2.2.3.1 Medição externa 
 

 
 

Figura 7. Medição externa. 
 
 
 
 
 



2.2.3.2. Medição Interna 
 

 
 

Figura 8. Medição interna. 
 
 
2.2.3.2. Medição de profundidade e de ressaltos 
 

  
 

Figura 9. Medição de profundidade. 
 
 
2.3. Incerteza do paquímetro 
 

A incerteza do paquímetro já vem definida de fábrica (0,05mm) logo, a medição completa do 
paquímetro será: 

 
Medição = (22,60 ± 0,05) mm. 

 
 

3. Micrômetro 
 

O micrômetro ou palmer, embora não seja de uso tão generalizado como o paquímetro, é 
indispensável em medições de maior precisão. Dentre as inúmeras aplicações, destacam-se as 
medições de diâmetros de fios, espessuras de chapas delgadas, etc. Em qualquer caso, a dimensão 
máxima a ser medida com o micrômetro não pode ultrapassar 25mm. 
 
 
3.1 – Descrição 
 

A peça principal do micrômetro é um parafuso micrométrico que faz com que a espera móvel se 
mova para frente e para trás, permitindo um ajuste suave com o objeto a ser medido. Quando se faz 
o parafuso micrométrico girar uma volta completa, ele sofre um deslocamento longitudinal igual à 
distância entre dois filetes consecutivos de sua rosca. 



Esta distância entre dois filetes consecutivos da rosca de um parafuso é conhecida por passo. O 
passo do parafuso micrométrico, utilizado na construção dos micrômetros, é usualmente de 0,5mm. 

Ao parafuso micrométrico, e do outro lado da espera móvel, adapta-se uma catraca, que permite 
um ajuste fino entre a espera móvel e o objeto a ser medido. O ajuste grosso se faz girando a peça 
ranhurada de maior diâmetro que se situa mais próximo à catraca. 

Envolvendo o parafuso micrométrico há um tambor, no qual está gravada uma escala horizontal 
paralela ao eixo do parafuso, com 50 divisões iguais, correspondendo a 0,5mm. Sobre o tambor, 
superpõe-se a manga, peça centrada paralelamente ao eixo do parafuso, que possui uma escala 
circular dividida também em 50 partes iguais. A borda circular da manga serve de índice para a 
escala horizontal. Uma volta completa da manga do parafuso altera a distância entre as esperas. Esta 
variação é exatamente igual a 0,5mm. Assim, se a rotação da manga corresponder a uma divisão da 
escala circular, a variação de distância entre as esperas será: 

 
(1/50) x 0,5mm = 0,01mm 

 

 
 

Figura 10. Micrômetro 
 

O objeto a ser medido é colocado entre a espera fixa e a espera móvel e esta é movida até quase 
tocar o objeto. Quando atinge esta posição, deve-se prosseguir o avanço do parafuso, fazendo uso 
da catraca. A catraca é um dispositivo de segurança que impede o avanço do parafuso toda vez que 
a força entre a extremidade do parafuso e a superfície do objeto com que está em contato, atinge um 
determinado valor. Quando esta força é atingida a catraca continua girando, porém, sem acarretar o 
deslocamento do parafuso.  

 
 

3.2. Leituras com o micrômetro 
 

 
Figura 11. Medição ≈ 7,37 mm 

 



 
 

Figura 12. Medição ≈ 7,87 mm 
 
 
3.3. Incerteza do micrômetro 
 

A incerteza do micrômetro já vem definida de fábrica (0,01mm), logo a medição completa do 
micrômetro será: 

 
Medição = (7,87± 0,01) mm. 

 
 
4. Balança 

 
Medições de massa podem ser feitas através de uma balança de braços iguais, conforme 

mostrado na figura abaixo. 
 

1. Travessão  
2. Cutelo 
3. Porcas contra-peso  
4. Coluna 
5. Fiel 
6. Escala 
7. Prato 
8. Base 
9. Suporte do cutelo 

 
O fiel da balança, de ponta necessariamente delgada, oscila ao redor de uma pequena escala 

colocada na coluna e próxima da base. As porcas contra-pesos móveis sobre parafusos fixos às 
extremidades do travessão permitem o ajuste da posição de equilíbrio do fiel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 13. Balança 
 
 
5. Valor Médio de uma grandeza 
 

Se medirmos n vezes uma grandeza, o seu valor médio será: 
 

Xmédio = (X1 + X2 + X3 +..........+ Xn)  /n 
 
 

6. Experimento 
 

Quatro instrumentos de medição serão utilizados nesta experiência: a escala milimetrada, o 
paquímetro, o micrômetro e uma balança. 
 
 
6.1. Objetivo 

 
O objetivo desse experimento é a familiarização com instrumentos de medição e calcular o 

volume e a densidade de uma barra de metal. 
 
 
 
 



6.2. Parte experimental 
 
a.  Determine a espessura da barra em 5 pontos diferentes, utilizando o micrômetro. 
b.  Determine a largura da barra em 5 pontos diferentes, utilizando o paquímetro 
c.  Determine o comprimento da barra em 5 pontos diferentes, utilizando a escala milimetrada.  
d.  Verifique como travar e destravar a balança. Com ela destravada verifique se está zerada. 
Caso contrário ajuste o zero através do parafuso que serve para nivelar. Trave a balança toda vez 
que for colocar ou retirar massas e ajustar os cavaleiros. Faça 5 medições da massa da barra e do 
cilindro. Zere novamente a balança a cada repetição. 
e.  Tabele todas as medições realizadas assim como os seus respectivos valores médios. 
f. Calcule o volume médio e a densidade da barra de metal e do cilindro. 
 
 
7. Relatório 
 

Na Tab. 1 serão colocados os valores encontrados nas medições que serão feitas. A seguir, serão 
feitos os cálculos do volume e massa específica nos espaços marcados. Coloquem os seus 
resultados com as incertezas pedidas utilizando os dados na apostila de Teoria de Erros, Propagação 
de Incertezas (Vuolo, 1995). Os valores encontrados deverão ser grifados e dentro de retângulos. 

 
        Tabela 1. Cálculo da dos valores obtidos. 
 

 (C ± 0,5) mm (L± 0,05) mm (E ± 0,01) mm (M ± 0,01) g 
1     
2     
3     

Xmédio     
 
 
7.1. Cálculos dos valores médios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Cálculo do volume e da massa específica 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Oficina.   Carro Movido a Energia Gravitacional  
 
 
8.1. Objetivo 
 

Constatar a conversão da energia potencial em cinética. Modelo de uma estrutura capaz de 
armazenar energia mecânica em planetas que tenham gravidade maior ou igual que a da Terra.  
 
 
8.2. Montagem 
 

No experimento ilustrado na Fig. 14, usamos uma placa de folha de alumínio (0,4 mm de 
espessura) de (20x14) cm, palitos de churrasco, um jogo de rodas (botões), pau-de-laranjeira 
(eixos), bandeja de isopor, pesos de pesca, cordonê de algodão e pequeno gancho fechado. 
 
 
8.3. Detalhes da montagem 
 

Após desenhar o molde (Fig.15) sobre a folha de alumínio, com uma tesoura, elimine a região 
pontilhada. A seguir faça os furos no centro das abas dianteira e traseira (com vazadores) e dobre as 
lapelas; a dos cantos para baixo e as centrais para cima. Monte os eixos, passando o pau de 
laranjeira pelos orifícios dos lados e coloque as rodas. Fixe a estrutura dos palitos de churrasco nas 
laterais com fita crepe e coloque a estrutura de isopor (quatro tiras de 2cmx14cm) na parte de cima 
centralizada (Fig.14), onde será colocado o gancho no centro para suportar o peso de pescaria de 
mais ou menos 40g, amarrado ao eixo traseiro. 

 

 
 

Figura 14. Estrutura montada 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 15. Montagem 
 
 
8.4. Procedimento 
 

Enrole o cordel no eixo traseiro, suspendendo com isso o peso de chumbo. Segure o carrinho, 
com os dedos travando as rodas. Abandone o sistema a partir do repouso. Anote a massa e a altura 
do peso. Estude a conversão da energia potencial armazenada no peso em energia cinética do 
conjunto todo. Determine a velocidade do sistema após o final da descida do bloco; use técnicas já 
conhecidas da cinemática. Analise os efeitos físicos envolvidos. 
 
 
8.5. Desafios 
 

O carro funcionaria na Lua? E numa Estação espacial em órbita? Em que planeta do sistema 
solar ele conseguiria maior velocidade? Num sistema ideal, sem atrito interno, mas com atrito 
externo entre rodas e piso e com a ponta do fio presa ao cilindro, o que você acha que aconteceria? 
Dados: Gravidade nos planetas (m/s2): 
Mercúrio: 2,78; Marte: 3,72; Netuno: 11,0; Júpiter: 22,88; Saturno: 9,05; Urano: 7,77; Plutão: 0,4; 
Vênus: 8,87; Terra: 9,78; Lua: 1,62. 
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• Professora de Física e Coordenadora do Laboratório de Física do 1o ano de Engenharia do 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA - CTA), São José dos Campos - SP. 
• Coordenadora da Escola Avançada de Física. do ITA 
• Coordenação do Laboratório de Física do 1o ano de Engenharia do ITA 
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10.3 Área de Atuação Em Pesquisa 

 
• Atuação na área de Ensino através da Escola Avançada de Física. Um curso voltado para alunos 

do terceiro ano do ensino médio que participam de Olimpíadas, com o intuito de preparação 
para as seguintes olimpíadas de Física: Internacional, Ibero-Americana, Brasileira, Estaduais e 
Regionais. 

• Confecção de Experimentos para as Oficinas do Projeto AEB-Escola, para alunos do Ensino 
Fundamental e médio, com o intuito de despertar o interesse dos mesmos para a área Espacial. 

• Desenvolvimento de Laser C02 – TEA 
• Interação Laser-Plasmas 
• Simulação e Extração de íons em plasmas 
• Simulação de um Laser de elétrons livres - FEL 
• Estudo de Descargas em Plasmas 
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