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Medidas em Física

Física Experimental I

Teoria do Erro

Diretas:
leitura de uma magnitude mediante o uso de instrumento de

medida, ex: Comprimento de uma régua, a corrente que passa por um
resistor,...

Indiretas:
resulta da aplicação de uma relação matemática que vincula a

grandeza a ser medida com outras diretamente mensuráveis, ex: a área
de um campo de futebol, a velocidade, ...

Medidas FísicasMedidas Físicas

Ao medir precisamos estabelecer a confiança que o valor encontrado para
a medida representa.

Medir é um ato de comparar essa comparação envolve erros:
do operador, dos instrumentos, do processo de medida, influência do
meio ambiente,...
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Classificação de Erros
Erros Sistemáticos:

Causados por fontes identificáveis, e, em princípio, podem ser eliminados ou
compensados.
Ao instrumento que foi utilizado, ex; erro de zero do instrumento
Ao método de observação utilizado, ex: medir o instante da ocorrência de um
relâmpago pelo ruído do trovão
A efeitos ambientais, ex: a medida do comprimento de uma barra de metal,
que pode depender da temperatura ambiente
A simplificações do modelo teórico utilizado, ex: não incluir o efeito da
resistência do ar numa medida da aceleração da gravidade

Fazem com que as medidas estejam consistentemente acima ou
abaixo do valor real, prejudicando a exatidão da medida.

Erros Aleatórios ou Acidentais:

São devidos a causas diversas e incoerentes, bem como a causas temporais
e imprevisíveis que variam durante observações sucessivas. Podem ter varias
origens, entre elas:
Os instrumentos de medida que podem ser afetados pela rede elétrica.
Pequenas variações das condições ambientais (pressão, temperatura,
umidade, fontes de ruídos, etc).
Fatores relacionados com o próprio observador sujeitos a flutuações, em
particular a visão e a audição.

Erros Grosseiros:

Causados pela distração do operador ou pela falta de pratica (imperícia).
Ex: podemos citar a escolha errada de escalas, erros de calculo, etc.. Devem
ser evitados!
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Medida Precisa: os erros acidentais são pequenos.

Medida Exata: os erros sistemáticos são nulos ou desprezíveis. 

Precisão e Exatidão

Teoria de ErrosTeoria de Erros
Ocupa-se do tratamento estatístico de medidas com erros aleatórios

(b) Medindo N vezes a mesma grandeza x, sob as mesmas condições
físicas. Os valores medidos x1; x2; :::; xN não são geralmente iguais entre si;
Neste caso, o resultado da medida e expresso como:

A medida direta de uma grandeza x com seu erro :

(a) Medindo apenas uma vez a grandeza x: neste caso, a estimativa de
erro na medida, x, e feita a partir do aparelho utilizado (mínima leitura /2); o
resultado é escrito na forma:

onde xm e o valor médio das N medidas
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Como determinar o erro ou a incerteza de uma medida?

Erro absoluto:

Desvio Padrão:
Expressa quantitativamente a dispersão de um conjunto de medidas.

• Conjuntos de medidas com desvio padrão baixo são mais precisas do que
quando o desvio padrão é alto.

• O desvio padrão caracteriza o intervalo dentro do qual há 68% de probabilidade
de ocorrência de um valor medido.

Erro padrão da média:
Indicativo da precisão do valor médio

Δxm = σ / (N -1)1/2 xm ± Δxm

Erro relativo ou erro porcentual:

δ = (Δxm / xm) x 100

Ex: O tempo de queda de um meteorito foi medido por dois experimentadores e obtiveram os
seguintes resultados:

Determine: O valor médio, o erro absoluto, o desvio padrão, o erro padrão da média e o erro
relativo, de cada conjunto de medidas. O que você pode concluir de sues resultados.

Medida Experimentador 1 Experimentador 2

tempo (s) tempo(s)

1 436,5 436,2

2 437,3 435,9

3 435,9 436,1

4 436,4 435,8

5 436,9 436,0
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Erros em Medidas Indiretas - Propagação de Erros

Soma e subtração de grandezas afetadas por erros:

Multiplicação e divisão de grandezas afetadas por erros:

A = Am ± ΔAm B = Bm ± ΔBm

Zm = Am ± Bm

ΔZm =  [ (ΔAm)2 + (ΔBm)2 ]1/2

Definimos uma medida indireta como Z = A + B ou Z = A - B, então:

Z = Zm ± ΔZm

Seja A e B o resultado de duas medidas diretas:

Definimos uma medida indireta como Z = A . B ou Z = A / B, então:

ΔZm / Zm = [ (ΔAm / Am)2 + (ΔBm / Bm)2 ]1/2

Zm = Am . Bm Zm = Am /  Bmou

Seja Z uma medida indireta definida por uma lei do tipo:

Z = k An ,   onde A = Am ± ΔAm , é uma medida direta,
k e n são constantes

Então, o erro da medida Z é determinado através do erro relativo, isto é:

Zm = k (Am)n

ΔZm / Zm = n (ΔAm / Am)

Z = Zm ± ΔZm


