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Grandezas de base e grandezas derivadas
O resultado de uma medição de uma grandeza física exprime-se, em geral por um
número e respectiva unidade. Exemplos de grandezas físicas são a massa, o volume, a
aceleração, etc. Por acordo internacional estabeleceu-se o Sistema Internacional de Unidades.
O SI baseia-se num conjunto de unidades de base e de unidades derivadas. As
grandezas que se exprimem nas unidades de base chamam-se grandezas de base e as grandezas
que se exprimem em unidades derivadas chamam-se grandezas derivadas.

As unidades derivadas obtêm-se a partir das unidades de base, dividindo-as ou
multiplicando-as. A velocidade, por exemplo, é uma grandeza derivada, cuja unidade SI, o
metro por segundo (símbolo m/s ou m s-1), se obtém dividindo a unidade metro pela unidade
segundo.

Medições e incertezas associadas
1- Medição e medida
Nas ciências experimentais, como a Química e a Física, são muito importantes as
actividades experimentais realizadas em laboratório, quer para confirmação de teorias, quer para
relacionar resultados de outras experiências que medem a mesma grandeza ou prever resultados.
As actividades experimentais são, por isso, um meio de resolver problemas que envolve a
observação de fenómenos e a medição das grandezas que os representam.
A estas grandezas atribuímos um valor numérico a partir da comparação com outro que
tomámos como padrão. Por exemplo, quando medimos o comprimento de um dos lados do
tampo de uma mesa com uma fita métrica estamos a comparar o valor de uma característica da
mesa - um comprimento - com uma unidade padrão previamente definida - neste caso, o metro.
A medição consiste, pois, na operação de comparar o valor de uma dada grandeza com a
respectiva unidade padrão. Numa actividade laboratorial dizemos, muitas vezes, quando
realizamos medições, que estamos a recolher dados experimentais. A medida é o resultado da
medição.
As medições podem ser directas ou indirectas. As medições de um comprimento, de
uma massa ou de um tempo, por exemplo, são medições directas porque comparamos
directamente o valor da grandeza com a unidade padrão, uma vez que há instrumentos de
medição que o permitem fazer (neste caso, uma fita métrica, uma balança, um cronómetro,
respectivamente). No entanto, se quisermos a medida do perímetro do tampo de uma mesa ou da
massa volúmica de uma substância, precisamos previamente de fazer medições directas (neste
caso de comprimentos e de uma massa e de um volume, respectivamente) e relacionar
matematicamente essas medidas para obter a medida final pretendida.
Há a convicção de que numa actividade laboratorial deve chegar-se a uma resposta
«exacta» para o problema que originou a realização dessa actividade. No entanto, há que ter em
conta que qualquer medição depende das condições de realização da experiência e, por isso, é

apenas uma estimativa, ou seja, é uma aproximação ao verdadeiro valor da quantidade medida.
Mesmo quando as condições em que a experiência é realizada são as melhores possíveis, há
sempre uma incerteza associada à medida uma vez que há erros inerentes ao processo de
medição. Por isso, o resultado de uma medição, ou seja, a medida, deve não só conter o valor
numérico estimado como também a incerteza que lhe está associada e a unidade respectiva (ou
sem unidade no caso das grandezas adimensionais, como é o caso da densidade relativa). Isto é,
uma medida deve conter a seguinte informação:
medida = (valor numérico+/-incerteza) unidade
Por exemplo, faz-se uma única medição de um comprimento com uma fita métrica
graduada em milímetros e obtém-se a medida (5,67 +/- 0,05) cm. O número 5,67 foi obtido do
seguinte modo: os algarismos 5 e 6 são exactos porque a graduação da escala permite
determiná-los sem incerteza, uma vez que a menor divisão é o milímetro, mas o algarismo 7 foi
lido por estimativa, pois a escala não contém décimas de milímetro e o comprimento a medir
não coincide com nenhum traço na escala. Como a menor divisão da escala é o milímetro,
convenciona-se tomar como incerteza metade da menor divisão da escala, ou seja, neste caso,
0,5 mm. Por isso, a medida dá o valor mais provável por medição directa com a fita métrica
mais a incerteza associada à escala. O resultado (5,67 +/- 0,05) cm significa que a medida do
comprimento estará compreendida entre (5,67 + 0,05) cm = 5,72 cm e (5,67 +/- 0,05) cm= 5,62
cm.
Questões - Parte 1:
1. Classifique as seguintes frases como verdadeiras e falsas, justificando:
A - Numa medição obtêm-se sempre medidas exactas.
B - Numa medição é possível melhorar os resultados obtidos se melhorarmos as condições em
que se efectua a experiência.
C - A medição de um tempo e de uma densidade são medições directas.
2. Mediu-se o comprimento de um lápis com uma régua graduada em milímetros, obtendo-se
7,52 cm.
a) A medição efectuada é directa ou indirecta? .
b) Qual é a menor divisão da escala da régua? E a incerteza associada à leitura da escala?
c) No valor obtido na medição, todos os algarismos serão exactos? Justifique.
d) Podemos afirmar que o comprimento do lápis é 7,52 cm? Porquê?
e) Apresente correctamente o resultado da medição.
f) Em que intervalo de valores é que está compreendida a medida do comprimento do lápis?
2-Determinação de incertezas quando se faz apenas uma medição
Numa actividade experimental feita em laboratório é tão importante manusear os
instrumentos e efectuar os procedimentos com correcção como fazer o tratamento dos dados
experimentais recolhidos. É o tratamento dos dados experimentais que conduz à interpretação
do fenómeno em estudo e às respectivas conclusões.
É importante fazer uma estimativa dos erros inerentes à experiência para que possamos
chegar a um resultado final afectado de uma certa incerteza, pois o valor numérico dessa
incerteza pode ser crucial quando se pretende validar teorias ou comparar resultados.
Por isso, sempre que efectuamos uma medição no laboratório devemos também registar
a incerteza associada à medida. E como determinar essa incerteza?

Chama-se incerteza absoluta de leitura ao erro máximo razoável que podemos
cometer ao ler uma escala. Normalmente adopta-se a seguinte regra:
. Se o aparelho for analógico (o valor da medida é indicado pela posição de um ponteiro que se
desloca continuamente sobre uma escala) - toma-se como incerteza absoluta de leitura metade
da menor divisão da escala. O resultado da medida deve indicar: um valor até às décimas da
menor divisão da escala, a incerteza absoluta de leitura e a respectiva unidade. Exemplo:
medição de um comprimento l com uma régua cuja menor divisão da escala é o milímetro
l = (25,7 +/- 0,5) mm ou 1= (2,57 +/-0,05) cm
Note-se que as formas 1= 2,57 cm +/- 0,5 mm ou 1= (2,57 +/- 5 x 10-2) cm não devem
ser utilizadas. Os dois números devem estar nas mesmas unidades e com o mesmo número de
casas decimais.

. Se o aparelho for digital fornece directamente a medida, indicando medidas com variações
descontínuas - toma-se como incerteza absoluta de leitura o menor valor lido no aparelho (o
«salto» observado na escala).
O resultado da medida deve indicar: o valor tal e qual é apresentado no aparelho, a
incerteza absoluta de leitura e a respectiva unidade. Exemplo: medição de uma massa m numa
balança digital em que o menor valor da escala é a décima de grama: m = (20,6+/- 0,1) g.
Questões - Parte 2:
1. Fez-se apenas uma única medição para o valor da intensidade de corrente que atravessa um
circuito. Para isso, utilizou-se um amperímetro analógico em que o valor da menor divisão da
escala era 1 mA. Leu-se na escala o valor de 20 mA.
a) Qual é a incerteza associada à leitura na escala?
b) Os resultados registados por alguns alunos para essa medição foram:
A - 1= (20 +/-1) mA
B - l = (20 +/- 0,5) mA
C - 1= (20,0 +/- 0,5) mA
D - 1= (20,0+/-0,5) x 10-3 mA
Qual ou quais dos resultados estão representados correctamente? Justifique.
2. Utilizou-se um voltímetro analógico para medir a tensão entre dois pontos de um dado
circuito e um cronómetro digital para medir um dado intervalo de tempo. Os resultados obtidos
foram: U = (26,50 +/- 0,05) V e t = (0,250 +/- 0,001) s. Qual é o valor da menor divisão da
escala do voltímetro? E o menor valor que é possível ler-se no cronómetro?
3. Efectuaram-se duas medições: a medição A, da massa de um corpo, e a medição B, do
volume de um corpo. A massa foi medida com uma balança digital, em que o menor valor
possível de ler era 0,001 g, obtendo-se 5,234 g. O volume foi medido com uma proveta
graduada de 50 mL, em que a menor divisão da escala era 0,1 mL, obtendo-se 13,25 mL. Para
cada medição:
a) Indique os algarismos exactos e o algarismo avaliado por estimativa.
b) Apresente correctamente os resultados das medições.
3-Determinação de incertezas quando se fazem várias medições
Quando repetimos várias medições da mesma grandeza em iguais condições,
verificamos que se obtêm diferentes valores para essa grandeza, o que revela que se cometeram
erros acidentais. Um modo de controlar este tipo de erros é efectuar várias medições e fazer o
tratamento estatístico dos dados experimentais.
Suponhamos que os resultados das medições se representam por x1, x2, x3 ..., xn e n é o
número de medições. Tomamos como valor mais provável para a medida o valor médio x:
x =1/n( x1 + x2 + x3 +...+ xn)
Verificamos que a maioria dos resultados das medições são diferentes do valor médio.
Então, define-se desvio de uma medida di como a diferença entre cada valor xi e o valor médio
x:
di = xl - x
Toma-se como incerteza o módulo do maior dos desvios calculados dmax, ou seja, o
desvio absoluto máximo.Esta incerteza é designada por incerteza absoluta de observação. Deste
modo, e se esta incerteza for superior à incerteza absoluta de leitura, a medida resultante das
várias medições é dada por:
x = x +/- dmax
ou seja, o intervalo para o valor da medida é [x - dmax , x + dmax ].
Em todos os casos, deve tomar-se sempre a maior das incertezas absolutas (de leitura ou
de observação) para o resultado da medida.
Nem sempre a incerteza absoluta é urna quantidade que indica claramente os erros
associados à medição.
A importância da incerteza de uma medição é revelada quando comparada com o valor
mais provável medido. Por exemplo, se o resultado de uma medição de um comprimento fosse
0,56 cm com uma incerteza associada de 0,05 cm estávamos a cometer maior erro do que se
fosse 6400 km e a incerteza associada 100 km. No primeiro caso, a percentagem da incerteza
associada seria 0,05/0,56 = 0,09 = 9% e, no segundo caso, 100/6400 = 0,0156 = 1,56%.

Ou seja, verificamos que nem sempre uma incerteza absoluta mais pequena indica uma
melhor medição: tudo depende do tipo de aparelho de medida que se utilizou. Por isso se define
incerteza relativa como o quociente entre a incerteza absoluta e o valor mais provável: dmax /x
Apresenta-se, normalmente, este valor em percentagem.
Exactidão e precisão
Em ciências experimentais os termos exactidão e precisão têm significados diferentes.
A exactidão indica a proximidade entre os valores medidos e o valor verdadeiro, ou
seja, uma medida é muito exacta se estiver próxima do valor verdadeiro. Na maior parte das
vezes não se conhece o valor verdadeiro da grandeza que se pretende medir e, por isso,
raramente se pode falar em exactidão de uma medida. Apenas o podemos fazer quando há um
valor tabelado. Por exemplo, há valores tabelados para a densidade de certas substâncias; neste
caso, é possível determinar experimentalmente uma densidade e fazer essa comparação. Se
tivermos várias medidas, a medida mais exacta é aquela que estiver mais próxima do valor
verdadeiro.
A precisão traduz a concordância entre os vários valores medidos para a mesma
grandeza nas mesmas condições, ou seja, a repetibilidade da medida. Se tivermos várias
medidas, há uma grande precisão quando há pouca dispersão dos valores (valores muito
próximos entre si) e a mais precisa é aquela cujo desvio é menor, ou seja, a que está mais
próxima do valor médio. Uma pequena incerteza relativa significa que as medidas estão muito
próximas entre si, isto é, há muita precisão. Como a precisão e a exactidão são características
diferentes, é natural que possa haver uma exactidão reduzida (figura A), exactidão razoável
(figura B), precisão reduzida (figura C) ou precisão e exactidão elevadas (figura D).

Questões - Parte 3:
Uma bola de borracha foi deixada cair de uma dada altura e um grupo de alunos mediu a altura
do primeiro ressalto. Para isso realizaram sete medições utilizando uma fita métrica graduada
em milímetros. Os valores que obtiveram foram, em centímetros:
72,5

73,4

69,5

69,9

70,1

74,2

72,1

a) A representação dos valores das várias medições está correcta? Justifique.
b) Qual é o valor mais provável para a altura de ressalto?
c) Qual é o desvio associado a cada medida?
d) Qual é o desvio absoluto máximo?
e) Qual é a incerteza absoluta associada à medição da altura?
f) Apresentar correctamente o resultado da medição da altura.
g) Qual é a incerteza relativa associada à medição da altura, expressa em percentagem?
h) Qual das medidas é a mais precisa? Justifique.
i) Se a altura, calculada teoricamente, fosse 72 cm, o resultado obtido seria muito ou pouco
exacto? Justifique.
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