
Roteiro 2 - Medidas de comprimento, massa e densidade

A Física  é  uma ciência  experimental  quantitativa  e  como tal  é  uma ciência  de 
medidas.  Muitos instrumentos de medida de grande acurácia,  além dos já  existentes, 
estão sendo desenvolvidos para atingir as exigências dos laboratórios de Física.

OBJETIVOS
1. Medir as dimensões de vários objetos utilizando diferentes instrumentos de medida 

(régua, paquímetro e micrômetro)
2. Determinar de forma indireta o volume dos diferentes objetos, realizando a medição 

direta de suas dimensões
3. Analisar o número de algarismos significativos e os erros associados a cada medida.
4. Medir a massa de objetos
5. Calcular a densidade de objetos.
6. Trabalhar com a propagação de erros nos cálculos de volume e densidade.

PREPARAÇÃO
• O que é uma medida?
• Quais são os tipos de erros presentes em uma medida?
• Como se determinam estes erros? De que maneira podemos reduzi-los?
• Qual a diferença entre exatidão e precisão?
• Qual é o significado do desvio padrão?
• Como se calculam volume e densidade a partir das dimensões e massa dos 
objetos?
• O que é um paquímetro? Como se utiliza este instrumento de medida? E um 
micrômetro?
• Quais grandezas você terá que medir neste experimento? Quais você deverá 
calcular?
• Qual  é  a equação de propagação de erros  do volume e da densidade dos 
objetos que você irá medir? (esfera, cilindro, cubo)
• O que é média ponderada? Qual a equação para obtê-la?
• Qual a equação da incerteza na média ponderada?

Para responder as perguntas acima e se preparar bem para aula, consulte o capítulo de 
introdução ao cálculo de incertezas e/ou outra bibliografia complementar. 

MATERIAIS
• Kit de objetos a serem medidos
• Régua calibrada em milímetros
• Paquímetro
• Micrômetro
• Balança

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Recomendações:

•  Em todas as medidas estar atento ao número de algarismos significativos que 
serão registrados. Especialmente no caso do micrômetro, verificar o se o equipamento 
está na posição zero do instrumento.
•  Pense  nas  tabelas  que  deverão  ser  montadas  para  anotação  das  medidas  e 
cálculos.
•  Apresentar todos os resultados com seus respectivos erros e unidades.



•  Anotar o erro do instrumento de medida.
•  Mostrar em anexo o cálculo dos erros.
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2 Pratica 1 – Medidas diversas
1) Com uma régua comum:

Medir os diâmetros interno e externo de diferentes objetos.

2) Com o paquímetro:
Medir  os  diâmetros  interno e  externo dos mesmos objetos  utilizados no item acima. 
Apresente o resultado em metros e polegadas (medir em polegadas utilizando a escala 
superior do paquímetro!).

Medir a espessura de diferentes fios metálicos.

3) Com o micrômetro:
Medir a espessura de uma folha de papel sulfite ou uma folha de seu caderno. Em 

seguida, junte um bloco de 20, 30 ou 40 das mesmas folhas, cuidadosamente contadas,  
meça a espessura do bloco, com o mesmo micrômetro e ache o valor da espessura de 
uma folha. Na divisão devem-se levar em conta as regras para operações com algarismos 
significativos.

Medir o diâmetro da grafite de uma lapiseira.
Medir os diâmetros de fios de cabelo dos integrantes de sua equipe.

1)  Questões:
a)  Compare os valores dos diâmetros internos e externos obtidos com a régua e com o 
paquímetro e comente as diferenças.
b)  Existe diferença entre os dois valores da espessura do papel,  medidos das duas 
maneiras acima? A que se deve isso?
c)  Quanto ao diâmetro da grafite, existe diferença entre o valor medido e o valor nominal  
(valor fornecido pelo fabricante)? Por quê?
d)  Quanto aos diâmetros dos fios de cabelo, expresse-os em nanômetros (1nm=10 -9m) e 
em Angstrom (1Å=10-10m). Estaria correto expressar o resultado nestas ordens? (analise 
em termos dos algarismos significativos)

3 Prática 2 – Medidas indiretas de volume e densidade
1) Medidas:

a) Medir  as dimensões de um dos objetos (cilindro, esfera ou cubo)  utilizando o 
paquímetro e o micrômetro. 
      Repetir a medição 10 vezes com cada instrumento e anotar todos os valores.
      Calcular os valores médios. 

b)  Medir  a  massa  do(s)  objeto(s)  utilizado(s)  no  item anterior.  Repetir  10  vezes. 
Calcular o valor médio e seu respectivo erro.

2) Cálculos:
a) Calcular o volume do objeto medido usando o valor médio das 10 medidas realizadas.
Fazer a propagação de erros no volume e apresentar o referido erro.

Observação:
Para calcular o volume, utilizar as equações com o diâmetro (D), ao invés do raio 

(R) como é feito usualmente. A divisão de D por 2 para achar o R, pode gerar alguma 
aproximação de cálculo, que por sua vez poderá gerar erros. Por exemplo, para o caso do 
volume da esfera, deve-se utilizar:



b)  Com os valores do volume e da massa calcular a densidade dos objetos e fazer a 
propagação de erros necessária.
c)  Calcular a média ponderada  e sua incerteza utilizando os resultados finais obtidos 
para o volume e densidade com o paquímetro e com o micrômetro.  Ver  item X.7 do 
capítulo de introdução ao cálculo de incertezas.

3) Questões:
a. Comente  a  diferença  entre  os  valores  e  número  de  algarismos  significativos 

encontrados  para  os  valores  das  medidas  da  esfera  com o  paquímetro  e  com o 
micrômetro.

b. Na medida dos objetos, qual foi medido com maior precisão, a massa ou o volume 
(diâmetro e/ou comprimento)

c. Qual resultado você considera como mais preciso para o volume e/ou densidade, o 
valor obtido da média ponderada, ou o valor obtido com o paquímetro,  ou o valor 
obtido com o micrômetro? Explique.

d. Expresse  os  valores  das  massas  no  sistema  de  unidades  CGS  e  no  sistema 
internacional (SI).

e. Busque em uma tabela de densidades identificar o elemento de que é feito o objeto 
medido.

f. Escreva os valores de densidade em g/cm3 e kg/m3.
2
QUESTÕES
1. Por que são realizadas várias repetições das medidas?
2. Qual  a menor parte  de um centímetro que pode ser estimada com uma régua 
comum?  Qual  a  menor  parte  de  um  centímetro  pode  ser  estimada  com  um 
paquímetro? E com um micrômetro?
3. Na medida do diâmetro e comprimento do cilindro, qual dimensão deve ser medida 
com maior cuidado? Por quê? Lembre-se que estas medidas são feitas para calcular o 
volume.
4. Qual o volume em centímetros cúbicos do cilindro medido? Qual seu volume em 
litros? Qual sua massa em quilogramas?
5. Qual é o significado do desvio padrão? E do desvio padrão da média?
6. Qual a finalidade de calcular a média ponderada?
7. Poderia a medida de um objeto com o micrômetro, mudar o número de algarismos 
significativos  no  volume  de  um  objeto  medido  inicialmente  com  o  paquímetro? 
Explique.
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