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1. OBJETIVOS

a. Utilizar corretamente o paquímetro.
b. Utilizar corretamente o micrômetro.
c. Efetuar medidas de diferentes grandezas utilizando a teoria dos erros.

2. PAQUÍMETRO

É um instrumento que serve para medir comprimentos, diâmetros internos, externos e profun-
didades. É constituído de uma régua metálica graduada (corpo do paquímetro) e de um nônio ou
vernier, que é o dispositivo que permite a leitura da menor divisão de uma régua. O nônio dos
paquímetros existentes em nosso Laboratório possue 10 divisões que correspondem a 9 divisões da
escala principal ou 20 divisões que correspondem a 19 da escala principal. Natureza do nônio: é a
diferença entre a primeira divisão da régua principal imediatamente posterior à primeira divisão do
nônio e esta.

3. MICRÔMETRO

É um instrumento que serve para medir espessuras de lâminas e diâmetros. A escala principal é
dividida em intervalos iguais a 0, 5 mm cada e sobre esta, está uma peça cilíndrica, chamada manga
ou tambor dividido em 50 ou 100 partes iguais. A manga ou tambor se desloca através de movimento
de rotação, e uma volta completa deste tambor recebe o nome de “passo”.
A natureza do micrômetro é o menor comprimento medido pelo instrumento e calculada pela

expressão: N =
P

n
, onde : n = número de divisões do tambor e P = passo do parafuso.

3. MATERIAL NECESSÁRIO

- Paquímetro
- Micrômetro
- Cilindro oco
- Cilindro maciço
- Esferas

4 . ATIVIDADES EXPERIMENTAIS

a) Com a ajuda do paquímetro tire 05 (cinco) medidas dos diâmetros interno e externo do cilindro
oco e coloque em uma tabela.
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b) Tire 05 (cinco) medidas da altura do cilindro oco e anote na tabela.

c) Utilize a teoria de erros e calcule o intervalo de incerteza das medidas.

d) Calcule a área desse cilindro.

e) Repita a atividade (a) a (c) para o cilindro maciço.

f) Calcule os volumes dos cilindros oco e maciço.

g) Com a ajuda do micrômetro tire 05 (cinco) medidas do diâmetro da esfera e coloque em uma
tabela.

h) Utilize a teoria dos erros e calcule o intervalo de incerteza.

i) Calcule o volume dessa esfera.

j) Leve a esfera a uma balança e calcule a massa (faça pelo menos 3 medidas e use a teoria dos
erros).

l) Calcule a densidade da esfera.

Operador Medidas (M) Desvio Absoluto (∆M) Desvio Relativo (δM)
Operador 1
Operador 2
Operador 3
Operador 4
Operador 5
Média
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