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INTRODUÇÃO

Volumes pequenos com pipetas de vidro



INTRODUÇÃO

Micropipetas



INTRODUÇÃO

Evolução das balanças



OBJETIVO

• Comparar os resultados de calibrações de microvolume nos pontos 0,1 mL,
0,2 mL e 0,5 mL realizadas em balanças com resoluções de 0,01 mg e de
0,001 mg, utilizando o método gravimétrico

• Discutir a rastreabilidade metrológica, considerando que o menor peso-
padrão regulamentado no Brasil é o de 1 mg



MATERIAIS

Condições ambientais

• Termômetro – 0,1 °C
• Higrômetro – 1 %
• Barômetro – 0,1 hPa

Medição

• Termômetro – 0,1 °C
• Picnômetro Gay-Lussac 50 mL
• Balanças com resolução de 0,01 mg e 0,001 mg



MÉTODO

• Calibração pelo método gravimétrico nos pontos 0,1 mL, 0,2 mL e 0,5 mL

• Medição do volume por diferença de massa entre a vidraria vazia e a
vidraria com o líquido dispensado pela micropipeta, considerando o valor
total como referência para correção da medição e para contribuição da
incerteza de medição

• Sem utilizar a função “tara” o valor da medição é maior que a faixa de
pesagem mínima da balança, assim como minimiza a possibilidade de
usar o “valor líquido” da medição.

• Lembrando que se utilizar apenas o “valor líquido”, o valor de massa
medido será menor do que 1 mg – não provendo rastreabilidade
metrológica



MÉTODO

Equação do volume

IL = Valor de massa do recipiente de pesagem com água, (unidade de medida – g)
IE = Valor de massa do recipiente de pesagem sem água, (unidade de medida – g)
rw = Massa específica da água utilizada na calibração (unidade de medida – g/ml)
ra = Massa específica do ar na medição (unidade de medida – g/ml)
rb = Massa específica do peso-padrão utilizado na calibração da balança (unidade 
de medida – g/ml)
g = Coeficiente de expansão térmica do material que o instrumento calibrado é 
feito (unidade de medida – °C-1)
t = temperatura da água usada na medição (unidade de medida – °C)

Equação 1: Cálculo do volume – ISO 4787/2010



MÉTODO

Incerteza do volume

Equação 2: Incerteza combinada – Euramet CG 19 - V03



RESULTADOS

Valor Nominal 

(µL)
Valor Médio (µL) k U (µL) U (%) neff

0,1 0,14 2,25 0,006 6 % 11

0,2 0,24 2,23 0,004 2 % 12

0,5 0,54 2,23 0,006 1,2 % 12

Valor Nominal 

(µL)
Valor Médio (µL) k U (µL) U (%) neff

0,1 0,12 2,00 0,032 32 % 866

0,2 0,23 2,01 0,034 17 % 342

0,5 0,54 2,00 0,032 6,4 % 798

Tabela 2: Resultado da calibração – balança com resolução de 0,001 mg

Tabela 1: Resultado da calibração – balança com resolução de 0,01 mg



RESULTADOS

Valor Nominal u(M) u(rw) u(ra) u(rb) u(α) u(T) u(Sv) u(∂op)

0,1 mL 94,95% 0,000001% 0,00000002% 0,00000001% 0,00001% 0,00001% 5,04% 0,004%

0,2 mL 85,15% 0,000002% 0,00000008% 0,00000004% 0,00002% 0,00002% 14,84% 0,015%

0,5 mL 93,79% 0,000013% 0,00000048% 0,00000027% 0,00013% 0,00015% 6,11% 0,1%

Tabela 3: Contribuição relativa de cada fonte de incerteza para incerteza combinada – balança com 
resolução de 0,01 mg

Valor Nominal u(M) u(rw) u(ra) u(rb) u(α) u(T) u(Sv) u(∂op)

0,1 mL 2,14% 0,0003% 0,000001% 0,000001% 0,00001% 0,00005% 97,69% 0,17%

0,2 mL 5,22% 0,0018% 0,000009% 0,000004% 0,00007% 0,00033% 93,18% 1,59%

0,5 mL 2,42% 0,0041% 0,000020% 0,000010% 0,00016% 0,00075% 93,12% 4,45%

Tabela 4: Contribuição relativa de cada fonte de incerteza para incerteza combinada – balança com 
resolução de 0,001 mg



DISCUSSÃO

• Com os resultados apresentados na Tabela 1 e na Tabela 2, é possível
verificar que com a utilização da balança com resolução de 0,001 mg o valor
da incerteza expandida é significativamente menor quando comparado com
a utilização da balança com resolução de 0,01 mg

• Na Tabela 3 é possível verificar que a fonte de incerteza que mais contribuiu
para expressão da incerteza expandida na calibração utilizando balança com
resolução de 0,01 mg foi referente a massa, sendo esta composta pela taxa
de evaporação, resolução e pela incerteza da balança

• Na Tabela 4 é possível verificar que a fonte de incerteza que mais contribuiu
para expressão da incerteza expandida na calibração utilizando balança com
resolução de 0,001 mg foi referente a repetibilidade



CONCLUSÃO

• A metodologia utilizada neste artigo foi adequada ao propósito e
possibilitou medições e resultados esperados

• A utilização da balança com resolução de 0,001 mg e sua respectiva
incerteza são os principais fatores para obtenção de incertezas medição
menores para valores abaixo de 1 mL
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