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INSTRUÇÕES PARA CONTROLE DE TERMÔMETROS E BALANÇAS 

 

1. Introdução 

Este documento foi elaborado pela equipe do LASO/LANAGRO/MG para auxiliar os 

laboratórios de análise de sementes sob a sua supervisão. Nele são apresentadas alternativas 

consideradas adequadas pela equipe do LASO/LANAGRO/MG para a calibração e verificação de 

termômetros, balanças e massas de referência (pesos padrões) com base em sua experiência 

como laboratório acreditado na ISTA desde 2009 e nos workshops da ISTA que abordaram o 

assunto. Não é um documento normativo, mas sim um documento orientativo para auxiliar com 

as dificuldades mais frequentes dos laboratórios quanto a esses assuntos.  

Sabemos que as informações dadas aqui não esgotam o tema. Sabemos, também, que 

existem outras alternativas possíveis, bem como variações do que é apresentado neste 

documento e que também atendem à norma ISO/IEC 17.025:2005. Ainda assim, esperamos ter 

contribuído para um maior entendimento pelos profissionais dos laboratórios credenciados sob 

nossa supervisão de algumas das alternativas disponíveis para o controle adequado de 

termômetros, balanças e massas de referência. 

 

2. Termômetros 

O monitoramento da temperatura de equipamentos críticos, que interferem 

diretamente nos resultados das análises (germinador, BOD, banho-maria, etc.) é fundamental 

para garantir a confiabilidade dos resultados gerados por um laboratório. Dessa forma, é de 

grande importância o conhecimento da qualidade metrológica dos termômetros utilizados 

nesses controles, através de calibrações e verificações dos equipamentos. 

Alguns ambientes também são críticos, pois afetam não só os resultados das análises 

(câmaras de germinação), mas também garantem a preservação da qualidade da amostra 

durante o período de armazenamento (sala de arquivo) e, portanto, também necessitam de um 

controle rigoroso de temperatura. 

 

2.1 Calibração 

A primeira etapa para esse controle é a utilização de termômetros calibrados, 

apresentando certificados de calibração emitidos por empresas pertencentes à Rede Brasileira 

de Calibração (RBC). Essas empresas acreditadas podem ser encontradas através do site: 

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/. 

O laboratório pode adotar dois procedimentos para a calibração dos termômetros: 
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1) Calibração de todos os termômetros, de forma que todos tenham seu próprio certificado de 

calibração; 

2) Calibração apenas do(s) termômetro(s) de referência, de forma que os demais termômetros 

sejam verificados a partir do(s) equipamento(s) calibrado(s). 

 

Um critério que deve ser considerado na escolha de um laboratório de calibração, é a 

incerteza da medição desse laboratório. Antes de contratar o serviço, é necessário verificar se a 

incerteza da medição é baixa o suficiente para o uso proposto do equipamento, uma vez que o 

limite de variação de temperatura estabelecido pela legislação é ± 2,0 °C (p.163, RAS/2009) e a 

incerteza não deve exceder 1/10 desse valor, ou seja, ± 0,2 °C, pois nesses casos ela pode ser 

desconsiderada. Idealmente, deve-se buscar laboratórios de calibração capazes de oferecer 

incertezas inferiores a ± 0,2 °C. 

Para definir os pontos nos quais o termômetro será calibrado, deve-se levar em 

consideração as temperaturas que são normalmente utilizadas no laboratório, sendo as mais 

comuns 20°C, 25°C, 30°C e 35°C.  

A calibração nas temperaturas de utilização dos termômetros facilita a análise crítica 

e utilização dos mesmos. 

 

2.2 Análise crítica do certificado de calibração 

Após a calibração e o recebimento do certificado de calibração, o laboratório terá que 

fazer a análise crítica do certificado. Nesse documento constarão os erros de medição e 

incertezas associadas a cada temperatura de calibração, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Exemplo de resultados para a calibração de um termômetro. 

Temperatura de 

referência (°C) 

Temperatura medida 

pelo equipamento (°C) 

Erro de medição 

(°C) 

Incerteza de 

medição (°C) 

20,0 20,5 +0,5 ± 0,2 

25,0 24,4 -0,6 ± 0,2 

30,0 30,9 +0,9 ± 0,2 

35,0 35,2 +0,2 ± 0,2 

 

O erro de medição não pode ser desprezado, independente da magnitude desse erro 

em relação à temperatura de referência. Considerando a situação hipotética dos resultados de 

calibração de um termômetro apresentados na Tabela 1, todas as medições devem levar em 

consideração o erro associado à respectiva temperatura.  
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Essa correção pode ser feita de duas maneiras: corrigindo o valor no momento da 

leitura ou corrigindo o que chamamos de “faixa conforme”. 

 

a) Correção da temperatura no momento da leitura: 

Esse método tem a desvantagem de exigir que o analista faça cálculos a cada leitura, o 

que é mais uma oportunidade de erro. Há o risco também de que o analista se esqueça de aplicar 

a correção. Por essa razão, a ISTA enfatiza o uso da correção da faixa conforme para os 

termômetros de trabalho, apresentado no item b). Para os termômetros de referência, 

entretanto, o uso do método de correção da temperatura no momento da leitura é 

indispensável. 

Se o termômetro da Tabela 1 estiver sendo utilizado em um germinador à 25 °C e no 

momento da leitura o display indicar 25,3 °C, a temperatura real do germinador é 25,3°C + 0,6 

°C = 25,9 °C. Lembrar que para a correção da leitura deve somar o valor indicado pelo display ao 

erro com sinal contrário.  

Para que não seja necessário recorrer aos valores dos erros no certificado de calibração 

toda vez que for feita uma leitura, pode-se colar uma etiqueta no termômetro ou no germinador 

no qual ele está sendo utilizado, indicando a temperatura e as correções necessárias. Essa 

etiqueta deve estar indexada ao sistema de gestão do laboratório e, pode ser feita conforme 

modelo abaixo: 

 

Tabela 2: Modelo de etiqueta para aplicação das correções. 

Temperatura de utilização (°C) Temperatura real (°C) 

20,0 VI – 0,5 

25,0 VI + 0,6 

30,0 VI – 0,9 

35,0 VI – 0,2 

Onde VI = valor indicado pelo termômetro. 

 

b) Correção da faixa conforme: 

Com a correção da faixa aceitável de temperatura, não é necessário corrigir o valor 

indicado pelo termômetro, mas apenas o intervalo permitido para uma determinada 

temperatura, considerando a tolerância de ± 2,0 °C. 

Um germinador à 30,0°C, por exemplo, pode variar de 28,0 °C à 32,0°C, considerando-

se a tolerância de ± 2,0 °C. O erro de medição do termômetro nessa temperatura é de +0,9 °C, 

portanto soma-se esse erro aos dois extremos da faixa. Dessa forma, ao invés de se utilizar a 

faixa de 28,0 - 32,0°C, a faixa conforme para esse germinador será de 28,9 - 32,9°C.  
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Considerando os valores dos erros de medição da Tabela 1, obtêm-se as seguintes 

faixas conforme para o termômetro em questão: 

 

Tabela 3: Exemplo de correções das faixas conforme. 

Temperatura (°C) Erro de medição (°C) Faixa conforme 

20,0 +0,5 18,5 – 22,5 °C 

25,0 -0,6 22,4 – 26,4 °C 

30,0 +0,9 28,9 – 32,9 °C 

35,0 +0,2 33,2 – 37,2 °C 

 

Da mesma forma que a correção anterior, a tabela com a faixa conforme pode ser 

utilizada como uma etiqueta, devidamente controlada pelo sistema de gestão do laboratório, e 

colada no termômetro ou no equipamento no qual ele está sendo utilizado. 

 

2.3  Verificação de termômetros de trabalho a partir de um termômetro de referência 

Conforme já mencionado, o laboratório pode calibrar apenas um termômetro e usá-lo 

como referência para verificar os outros termômetros de trabalho.  

Para realizar essa verificação, o termômetro de referência deve ser colocado junto com 

o termômetro a ser verificado em um determinado equipamento ou ambiente com temperatura 

controlada. Considerando o termômetro de referência com os erros de medição da Tabela 1, a 

comparação pode ser feita da seguinte maneira: 

 

Tabela 4: Verificação de um termômetro a partir de um termômetro de referência. 

Termômetro referência 
Temperatura 

real (°C) 

Termômetro a ser verificado 

Temperatura (°C) Erro de medição (°C) 
Temperatura 

(°C) 

Erro de 

medição (°C) 

20,3 +0,5 19,8 20,2 +0,4 

24,9 -0,6 25,5 25,0 -0,5 

30,5 +0,9 29,6 30,3 +0,7 

34,6 +0,2 34,4 34,8 +0,4 

 

A partir do erro de medição determinado, os procedimentos para a correção desses 

erros nas leituras podem ser feitos das duas formas já explicadas anteriormente. 
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2.4 Observações 

− Os critérios e tolerância estabelecidos pelo laboratório, quais termômetros serão calibrados 

e como serão aplicados os erros de medição deverão estar claramente descritos nos 

procedimentos apropriados.  

− O laboratório deve ter formulários para registrar as verificações realizadas a partir do 

termômetro de referência. 

− Se utilizadas etiquetas nos termômetros e/ou equipamentos, estas devem estar previstas no 

procedimento; entretanto não é aconselhável colocar os valores de correção ou faixa 

conforme no procedimento pois, dessa forma, a cada calibração do equipamento seria 

necessária uma nova revisão do procedimento. 

− O laboratório deve tomar providências caso a temperatura atual, máxima ou mínima estejam 

fora do limite ou da faixa conforme ou justificar (e registrar essa avaliação) porque foi 

considerado que essa variação não prejudicou os resultados dos testes em andamento 

naquele momento.   

− Se utilizada uma temperatura diferente dos pontos calibrados, o laboratório pode adotar o 

erro de medição do ponto calibrado mais próximo, desde que a diferença da temperatura 

não seja muito grande. Por exemplo, utilizando uma BOD à 37°C, é razoável adotar o erro de 

medição que o termômetro apresenta à 35°C. 

− Quando optar pelo uso de um termômetro de referência, selecionar para essa finalidade um 

termômetro com erros próximos a zero. Como limite, sugerimos que os erros do termômetro 

de referência não sejam maiores que 0,5 °C. E, mesmo para os erros pequenos, corrigir as 

leituras do termômetro de referência conforme demonstrado na Tabela 4. Note que o 

termômetro de referência exemplificado na Tabela 4 não é ideal para as temperaturas de 25 

e 30 °C, para as quais o seu erro é maior que 0,5 °C. 

− Para o controle da temperatura no arquivo de amostras, onde a temperatura máxima 

permitida é de 20°C, quanto mais baixa a temperatura, melhor a conservação das amostras, 

portanto basta corrigir o limite superior. Por exemplo, para os valores apresentados na 

Tabela 3, a temperatura máxima permitida para o arquivo seria de 20,5°C, não sendo 

necessário a preocupação com limite inferior, pois qualquer leitura abaixo de 20,5 °C estará 

conforme.  

− O mesmo vale para o controle da umidade no arquivo de amostras, que quanto mais baixa, 

melhor.  É recomendável que a umidade relativa no arquivo de amostras seja inferior a 60%, 

então basta assegurar que esse limite superior, com o respectivo erro, não seja excedido. 

Exemplo: um termo higrômetro em cujo certificado de calibração conste um erro de +2% 
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para a UR de 60%, então para esse equipamento, no monitoramento de um arquivo de 

amostras, qualquer leitura abaixo de 62% estará conforme. 

 

3. Balanças 

 

3.1 Pesos-padrão 

A disponibilidade de pesos-padrão no laboratório é um requisito básico para a 

realização de verificações nas balanças. Assim como os termômetros, os pesos-padrão também 

devem ser calibrados por uma empresa RBC acreditada para essa atividade, podendo ser 

encontrada através do seguinte site: http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/.   

Para selecionar quais pesos-padrão serão utilizados em uma determinada balança, é 

necessário considerar a faixa de utilização da mesma. Não é necessário a verificação com um 

número excessivo de pesos, porém os valores selecionados devem estar bem distribuídos por 

toda a faixa de utilização do equipamento. 

É importante ressaltar que a faixa de utilização não precisa ser igual aos limites mínimo 

e máximo do equipamento, uma balança que tenha limites de 0,0 à 3200,0 g, o laboratório pode 

estabelecer que o equipamento será utilizado apenas entre 0,0 à 1000,0 g e esse intervalo será 

a sua faixa de utilização. 

Uma vez feita a calibração, o certificado dos pesos-padrão apresentará os resultados 

conforme modelo abaixo: 

 

Tabela 5: Exemplo de resultados para a calibração de um conjunto de pesos-padrão. 

Valor nominal (g) Valor medido (g) Erro (g) 
Incerteza de 

medição (g) 

10 9,984 -0,016 ±0,0003 

50 50,002 +0,002 ±0,0005 

200 200,011 +0,011 ±0,0008 

500 500,042 +0,042 ±0,0008 

 

 Com base nos resultado obtidos, o laboratório deve definir qual o impacto do erro 

obtido para cada peso-padrão na verificação de uma balança, conforme a sua resolução. 

 Por exemplo, o peso-padrão de 200 g apresenta um erro de +0,011 g. Se esse peso for 

utilizado para a verificação de uma balança com 1 casa decimal (0,0), o erro não atingiria a 

resolução da balança, de forma que o valor a ser considerado seria 200,0 g. Por outro lado, se 
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esse mesmo peso fosse utilizado para a verificação de uma balança com 2 casas decimais (0,00), 

o erro passa a ser significativo e o valor a ser considerado seria 200,01 g. 

 Portanto, sempre que o erro estiver na mesma casa decimal que a resolução da balança, 

o mesmo deve ser considerado na verificação e somado ao valor nominal do peso-padrão a fim 

de se obter o valor exato do peso-padrão. Por exemplo, para a verificação de uma balança de 1 

casa decimal e outra de 2 casas decimais utilizando-se os pesos-padrão da Tabela-5, os pesos a 

serem considerados como referência seriam os seguintes:   

 

Tabela 6: Pesos de referência com base na resolução da balança. 

Valor nominal (g) Erro (g) 
Peso de referência (g) 

(1 casa decimal) 

Peso de referência (g) 

(2 casas decimais) 

10 -0,016 10,0 9,98 

50 +0,002 50,0 50,00 

200 +0,011 200,0 200,01 

500 +0,042 500,0 500,04 

    

 Quanto à incerteza de medição, o ideal é que ela seja desprezível para a resolução da 

balança em que o peso padrão será utilizado, como ocorre nos dados das Tabelas 5 e 6. Na 

Tabela 5, a incerteza de medição pode afetar até a terceira casa decimal para os valores acima 

de 0,0005, mas pode ser desprezada para balanças com resolução de 0,1 g ou 0,01 g. A massa 

de 10 g poderia ser usada em balança de resolução de 0,001 g considerando a incerteza como 

desprezível, mas as outras massas não seriam as mais indicadas para uma balança de resolução 

0,001 g, pois a incerteza apresentada poderia afetar os resultados. 

 

3.2 Calibração de balanças 

A verificação realizada pelo próprio laboratório em uma balança utilizando-se pesos-

padrão calibrados não se trata de uma calibração, mas apenas de uma verificação. Somente uma 

empresa RBC acreditada poderá efetuar o procedimento de calibração em uma balança, 

fornecendo um certificado com os erros apresentados pelo equipamento e os ajustes que foram 

necessários. Conforme já mencionado, esse serviço pode ser encontrado através do site: 

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/.   

O certificado de calibração de uma balança de 2 casas decimais com sua faixa de 

utilização de 10,00 à 250,00 g, por exemplo, apresentará os resultados conforme modelo abaixo: 
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Tabela 7: Exemplo de resultados para a calibração de uma balança. 

Valor Nominal 

(g)  

Valor Medido 

(g) 

Tendência 

 (g) 
k 

Incerteza expandida 

(g) 

10,004 10,00 0,00 2,00 0,0022 

50,003 50,03 +0,03 2,00 0,0019 

100,005 100,07 +0,07 2,00 0,0032 

250,002 250,28 +0,28 2,00 0,0042 

 

O laboratório deve definir um critério para aceitação da balança e confrontar o mesmo 

com os valores de erro (tendência) apresentados no certificado de calibração. O erro máximo 

admitido deve levar em consideração a resolução da balança e, ou, o valor da massa de 

referência (peso padrão). Os critérios que podem ser adotados são os seguintes: 

 
ǀ����	��	���	çã�ǀ < 	 × 	������çã�	��	�����ç�	��	�, �%	��	�����	(�	���	���	��	��) 

 
Aplicando esses critérios aos valores apresentados na Tabela 7, obtêm-se os seguintes 

resultados: 

 
Tabela 8: Cálculos para aceitação da balança com resolução de 2 casas decimais. 

Valor 

Nominal (g) 

Tendência 

(g) 

Critério 1: 

5 x resolução 

Critério 2: 

0,1% massa 
Situação 

10,004 0,00 0,05 0,01 OK 

50,003 +0,03 0,05 0,05 OK 

100,005 +0,07 0,05 0,10 OK 

250,002 +0,28 0,05 0,25 Reprovada 

 

Com base na comparação do critério com os erros máximos obtidos, o laboratório deve 

definir qual será a faixa de utilização da balança. Para o resultado apresentado na Tabela 8, o 

peso de 250,0 g não passou nos critérios estabelecidos, dessa forma a balança estaria apta para 

uso apenas na faixa de 10,00 à 100,00 g. 

Uma maneira de definir a faixa de utilização da balança e os pontos a serem calibrados, 

pode ser feita a partir da seguinte regra (p.95, RAS/2009): 

 
Tabela 9: Peso mínimo para as balanças  

Resolução da balança 
Peso mínimo (g) 

(Amostras de trabalho) 

4 casas decimais (0,0000) ≥ 0,0000 

3 casas decimais (0,000) ≥ 1,000 

2 casas decimais (0,00) ≥ 10,00 
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1 casa decimal (0,0) ≥ 100,0 

Nenhuma casa decimal (0) ≥ 1000 

 

Por exemplo, uma balança de 2 casas decimais é recomendada para pesagens em 

amostras de trabalho entre 10,00 g e 99,99 g, portanto os pontos a serem calibrados devem 

contemplar essa faixa de valores, caso a balança seja de fato destinada ao uso nessa faixa.  

O laboratório deve definir a faixa de utilização da balança, de forma que a resolução 

da mesma atenda no mínimo ao estabelecido pela Tabela 9. O limite máximo a ser pesado em 

uma balança pode ir até o limite de carga da mesma, desde que toda a faixa em que ela será 

utilizada esteja compreendida pelos pontos utilizados na calibração e que ela seja aprovada em 

todos os pontos com base no critério do laboratório. 

 

3.3 Verificação de balanças 

O laboratório deve monitorar a qualidade metrológica da balança durante todo o 

período da validade da sua calibração através da realização de verificações intermediárias. A 

periodicidade para esse procedimento deve ser definida considerando o número de análises 

realizadas pelo laboratório e o impacto que seria causado pela utilização de uma balança não-

conforme. 

Para um laboratório que tem uma rotina grande de análises, é recomendável que 

sejam feitas verificações mensais (com um número maior de pesos, por exemplo, 3) e diárias 

(com um peso apenas). Para laboratórios com períodos bem definidos sem análises, essas 

verificações podem ser realizadas apenas nos períodos em que há atividades. 

 

3.3.1 Verificação mensal  

A verificação mensal tem como objetivo controlar a qualidade da balança ao longo de 

toda a faixa de utilização, durante o período de validade da calibração. Os pesos utilizados para 

a realização dessa verificação devem ser definidos com base na faixa de utilização da balança, 

de preferência utilizando valores de peso que estejam compreendidos dentro da faixa de 

utilização da balança. Para uma balança de 3 casas decimais, por exemplo, é recomendável a 

verificação com pesos padrão entre 1,000 à 9,999 g, ao invés de utilizar um peso de 200 g, por 

exemplo. 

Também deve ser definido o critério para aceitação para o resultado da verificação. 

Dois critérios diferentes podem ser empregados para estabelecer a tolerância:  

1) A variação máxima deve ser de ± 0,1% do peso de referência (ISTA Handbook on Moisture 

Determination, 2007);  
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2) A variação máxima deve ser menor que 5x a resolução da balança. Dessa forma a tolerância 

ficaria da seguinte forma, considerando os dois critérios (pode-se usar o maior dos dois valores 

para cada massa): 

 

Tabela 10: Verificação mensal de balanças. 

Resolução da 

balança 

Faixa de Utilização 

(g) 

Pesos Utilizados 

(g) 

Tolerância (g) 

Critério 1 Critério 2 

4 casas decimais 

(0,0000) 
0,0000 à 0,9999 

0,1000 

0,5000 

1,0000 

± 0,0001 

± 0,0005 

± 0,001 

± 0,0005 

3 casas decimais 

(0,000) 
1,000 à 9,999 

1,000 

3,000 

10,000 

± 0,001 

± 0,003 

± 0,01 

± 0,005 

2 casas decimais 

(0,00) 
10,00 à 99,99 

20,00 

50,00 

100,00 

± 0,02 

± 0,05 

±0,1 

± 0,05 

1 casa decimal (0,0) 100,0 à 999,9 

100,0 

200,0 

500,0 

± 0,1 

± 0,2 

± 0,5 

± 0,5 

 

A verificação mensal deve ser feita com pelo menos 3 pesos padrão e, de preferência, 

respeitando a faixa do “Peso recomendável” da Tabela 10. Caso isso não seja possível, pode-se 

utilizar pesos acima da faixa, porém próximos da mesma. 

Se o laboratório desejar uma maior precisão nos resultados da verificação mensal, 

podem ser feitas 10 medições para cada peso utilizado e, a partir da média dos desvios obtidos 

para cada peso, confrontar com a tolerância estabelecida.  

Essa verificação deve ser devidamente registrada em formulário apropriado e, se o 

peso indicado pela balança estiver fora do limite estabelecido pela tolerância, o laboratório deve 

tomar as medidas necessárias para investigar o motivo da variação excessiva. Se não for 

detectado o motivo da variação, o laboratório pode restringir a faixa de utilização da balança de 

forma a mesma não ser utilizada no peso não conforme ou realizar uma manutenção corretiva 

e a seguir uma nova calibração do equipamento. 

 

3.3.2 Verificação diária 

A verificação diária tem como objetivo verificar a qualidade da balança rapidamente 

antes da sua utilização, portanto pode ser utilizado apenas um peso padrão para a sua 

realização.  
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Assim como na verificação mensal, é recomendável que seja utilizado um valor de peso 

que esteja próximo da metade da faixa de medição da balança em questão e, se possível, 

diferente dos empregados na verificação mensal. Os mesmos critérios de tolerância da 

verificação mensal podem ser adotados, conforme exemplo a seguir: 

 

Tabela 11: Verificação diária de balanças. 

Resolução da 

balança 

Faixa de Utilização 

(g) 

Peso utilizado 

(g) 

Tolerância (g) 

Critério 1 Critério 2 

4 casas decimais 

(0,0000) 
0,0000 à 0,9999 0,5000 ± 0,0005 ± 0,0005 

3 casas decimais 

(0,000) 
1,000 à 9,999 5,000 ± 0,005 ± 0,005 

2 casas decimais 

(0,00) 
10,00 à 99,99 50,00 ± 0,05 ± 0,05 

1 casa decimal (0,0) 100,0 à 999,9 500,0 ± 0,5 ± 0,5 

 

A verificação diária deve ser devidamente registrada em formulário apropriado e, se o 

peso indicado pela balança estiver fora do limite estabelecido pela tolerância, o laboratório deve 

tomar as medidas necessárias para investigar o motivo da variação excessiva. Uma alternativa é 

mostrar que se trata apenas de um erro pontual através do histórico de verificação da balança, 

repetição da verificação diária ou procedendo uma verificação mensal para garantir a qualidade 

da balança. Se for confirmado o erro acima da tolerância, a balança deve ser sinalizada como 

FORA DE USO e encaminhada para manutenção corretiva. 

 

 


