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TEORIA DE ERROS 

INTRODUÇÃO 

 O ato de medir é, em essência, um ato de comparar, e essa comparação envolve 
erros de diversas origens (dos instrumentos, do operador, do processo de medida etc.). 
Pretende-se aqui estudar esses erros e suas conseqüências, de modo a expressar os 
resultados de dados experimentais em termos que sejam compreensíveis a outras 
pessoas. 
 Quando se pretende medir o valor de uma grandeza, pode-se realizar apenas 
uma ou várias medidas repetidas, dependendo das condições experimentais 
particulares ou ainda da postura adotada frente ao experimento. Em cada caso, deve-
se extrair do processo de medida um valor adotado como melhor na representação da 
grandeza e ainda um limite de erro dentro do qual deve estar compreendido o valor 
real. 
 

1 - ERROS E DESVIOS 

 
 Algumas grandezas possuem seus valores reais conhecidos e outras não. 
Quando conhecemos o valor real de uma grandeza e experimentalmente encontramos 
um resultado diferente, dizemos que o valor obtido está afetado de um erro. 
 

ERRO é a diferença entre um valor obtido ao se medir uma grandeza  
e o valor real ou correto da mesma. 

Matematicamente :    erro =  valor medido  −−−−  valor real 
 
Exercício: Mediu-se os ângulos internos de um quadrilátero e obteve-se 361,4°. Qual é 
o erro de que está afetada esta medida? 
 
 Entretanto, o valor real ou exato da maioria  das grandezas físicas nem sempre 
é conhecido. Quando afirmamos que o valor da carga do elétron é 1,60217738 x 10-19 
C, este é, na verdade, o valor mais provável desta grandeza, determinado através de 
experimentos com incerteza de 0,30 partes por milhão. Neste caso, ao efetuarmos uma 
medida desta grandeza e compararmos com este valor, falamos em desvios e não 
erros. 
 

DESVIO é a diferença entre um valor obtido ao se medir uma grandeza 
e um valor adotado que mais se aproxima do valor real.  

Na prática se trabalha na maioria das vezes com desvios e não erros. 
 
 
1.1 - DESVIO MÉDIO/VALOR MÉDIO 
 

Quando um mesmo operador efetua uma série de medidas de uma grandeza, 
utilizando um mesmo instrumento, as medidas obtidas terão valores que poderão não 
coincidir na maioria das vezes, isso devido aos erros experimentais inerentes a 
qualquer processo de medida. A teoria demonstra que o valor que mais se aproxima do 
valor real da grandeza é a média aritmética dos valores ( a  ), denominado valor médio. 
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Suponha que um experimentador 
realize 10 vezes a medida do comprimento 
L de uma barra. Essas medidas foram 
realizadas com uma régua cuja menor 
divisão era 1 cm, de modo que os 
milímetros foram avaliados (é costume 
fazer estimativas com aproximações até 
décimos da menor divisão da escala do 
instrumento).  

Em qualquer das medidas efetuadas 
encontraram-se, como comprimento da 
barra, 5 cm completos mais uma fração 
avaliada da menor divisão, de modo que as 
flutuações, neste caso, residem nas 
diferentes avaliações da menor divisão. A 
tabela ao lado mostra os valores obtidos 
nas dez medidas realizadas. 

 

Calculando-se a média aritmética das medidas efetuadas tem-se 

L =  
L

N
=  

5,7 +5,8 +5,5+5,6 +5,5 +5,7 +5,8 +5,7 + 5,9 +5,8

10
=  

57

10
=  5,7 cm

n∑               

que é o valor mais provável para o comprimento da barra. 

 O valor médio é mais preciso e exato quanto maior for o número  N  de medidas. 

 Define-se o desvio de uma medida do conjunto pela diferença entre o valor 
medido (Ln ) e o valor médio (L ). 

∆Ln =  (Ln − L ) 

 O desvio de cada medida, no caso do exemplo, está indicado na tabela. Desse 
conjunto deve-se extrair a incerteza que afeta o valor adotado ( valor médio ). 
Considera-se, para esse fim, a média aritmética dos valores absolutos dos desvios 
denominada desvio médio ( ∆L ) : 

∆
∆

L
L

=
∑

 
N

=  
(0,0 + 0,1+ 0,2 + 0,1+ 0,2 + 0,0 + 0,1 + 0,0 + 0,2 + 0,1)

10
cm =

1,0

10
cm = 0,1 cm

n  

 Esse desvio significa que o erro que se comete ao adotar o valor médio (L= 5,7 
cm) é de 0,1 cm. Em outras palavras, o valor real deve estar entre 5,6 e 5,8 cm. Dessa 
maneira, o comprimento da barra pode ser expresso como: 

L = (L L ou seja L cm± = ±∆ ) ( , , )5 7 0 1  

 
1.2 - DESVIO AVALIADO OU INCERTEZA 
 
 Se o experimentador realiza apenas uma medida da grandeza, o valor medido 
evidentemente será o valor adotado, já que não se tem um conjunto de dados para ser 
analisado, como no caso anterior. Aqui, também, o valor adotado representa a 
grandeza dentro de certo grau de confiança. 
 Não existe uma regra definida para determinar a incerteza de uma única 
medida, pois esta depende de vários fatores como: o instrumento utilizado, as 
condições em que a medida se realiza, o método utilizado na medida, a habilidade do 
experimentador, a própria avaliação do último algarismo (fração avaliada da menor 
divisão da escala do instrumento) etc... 
  

Tabela 1.1 

n Ln  (cm) ∆Ln =  (Ln − L) 
(cm) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

5,7 
5,8 
5,5 
5,6 
5,5 
5,7 
5,8 
5,7 
5,9 
5,8 

 0,0 
+ 0,1 
− 0,2 
− 0,1 
− 0,2 
0,0 

+ 0,1 
0,0 

+ 0,2 
+ 0,1 

 

N =  
10 

ΣLn = 57 
cm 

Σn ∆Ln =  1,0 cm 
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 Contudo, é costume tomar a incerteza de uma medida como sendo a  metade da 
menor divisão da escala do instrumento utilizado,  denominando-a  desvio avaliado ou 
incerteza. 
  
 Convém salientar que a avaliação da incerteza da medida depende, sobretudo, 
do bom senso do experimentador. 
 

1.3- DESVIO RELATIVO 

 O desvio relativo é igual ao quociente entre a incerteza e o valor adotado e é, 
frequentemente expresso em termos percentuais. 

a) Caso uma medida única: 
medido valor

avaliado desvio
 =relativo Desvio   

b) Caso uma série de medidas: 
médio valor

médio desvio
 =relativo Desvio   

 

 O desvio relativo percentual é obtido, multiplicando-se o desvio relativo por 
100%. 

 O desvio relativo nos dá, de uma certa forma, uma informação a mais acerca da 
qualidade do processo de medida e nos permite decidir, entre duas medidas, qual a 
melhor. Isto é, quanto menor o desvio relativo, maior a precisão da medida. 

Exercício :Indicaremos a seguir algumas grandezas físicas mensuráveis. Verifique 
quais que poderão estar afetadas de erro ou desvio: (Assinale com um  ××××  a alternativa 
correta) 

a) medida da soma dos ângulos formados pela interseção de duas retas quaisquer; - �  
erro - �  desvio  

b) medida da temperatura do corpo humano; - �  erro - �  desvio 
c) medida de um determinado intervalo de tempo; - �  erro - �  desvio 
d) medida da temperatura de fusão do gelo sob pressão normal; - �  erro - �  desvio 
e) medida da densidade da água; - �  erro - �  desvio 
f)  medida de determinada massa; - �  erro - �  desvio 
g)  medida do diâmetro de uma esfera. - �  erro - �  desvio 
 

2 -  ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS 

Quando se realiza uma medida, como foi feito em cada uma das dez medidas do 
comprimento da barra em exemplo anterior, verifica-se que em cada medida tem-se 
um número completo de unidades (no caso 5 cm) acrescido de uma fração avaliada 
dessa unidade. 

Medindo-se com uma régua centimetrada, tem sentido avaliar décimos (isto é, 
milímetros), mas é discutível avaliar frações menores. Geralmente, em medições, é 
possível fazer estimativas com aproximação até décimos da menor divisão da escala do 
instrumento. Assim, na medida do comprimento da barra, o dígito 5 é isento de dúvida, 
ou seja, a dúvida ou incerteza da medida reside na avaliação do dígito correspondente 
à fração avaliada da menor divisão da escala. 

Denominam-se algarismos significativos de uma medida os algarismos exatos 
acrescidos de um único algarismo duvidoso. 

Algarismos significativos  =   Algarismos exatos  +  um único algarismo duvidoso 
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Portanto, nas dez medidas efetuadas na determinação do comprimento da barra, 
tem-se dois algarismos significativos: 

 

Apresentando-se o resultado de uma medida através do valor médio, é preciso 
escrevê-lo com um número correto de algarismos significativos. De maneira geral, para 
se considerar o número de algarismos significativos do valor médio, é conveniente, em 
primeiro lugar, considerar o desvio médio com apenas um algarismo significativo; este 
irá então precisar com quantos algarismos significativos deverá ser escrito o valor 
médio da grandeza. 

 

Exemplo :Foram efetuadas 8 medidas 
do diâmetro (D) de um cabo, como 
mostra a tabela ao lado. Com esse 
conjunto de medidas, obtém-se o valor 
médio e o desvio médio. 

Valor Médio:   D =  
D

N
= =12,2125 mm

n∑ 97 7

8

,  

Desvio Médio:  

∆
∆

D  
D

N
=  

55,00 x 10

8
mm =  0,06875 mm 0,07 mm

n
-2

= ≅
∑

 

O valor da grandeza é  D =  (12,2125 ± 0,06875). No entanto, observa-se que a 
incerteza no valor médio, isto é, o desvio médio, afeta a segunda casa decimal desse 
valor. Assim, os outros algarismos posteriores perdem o significado e não são 
significativos, já que entre os algarismos significativos é admitida a presença de um 
único algarismo duvidoso. No entanto, esses algarismos presentes tanto no valor 
médio quanto no desvio médio devem ser considerados para efeito de cálculo, devendo 
ser desprezados na apresentação final . Escreve-se o resultado final da seguinte 
maneira: 

D = (12,21 ±  0,07) mm 

 Normalmente, ao serem feitas aproximações, como no caso acima, é costume, 
quando o primeiro algarismo desprezado for maior ou igual a cinco, acrescentar uma 
unidade ao último algarismo mantido. 

Exemplo :Suponha-se que um processo de medidas e cálculos tenha originado para a 
resistividade por uma unidade de área de material o valor médio de 32,765 Ω/m com 
um desvio médio de 0,0241 Ω/m. 

Tem-se então:       m/)02,077,32(
A

m/)0241,0765,32(
A

Ω
ρ

Ω
ρ

±=⇒±=  

Deve-se notar que o valor médio pode apresentar um número de algarismos 
significativos maior que as medidas individuais. Esse resultado, aparentemente sem 
sentido, é explicável já que está se tratando estatisticamente um conjunto de dados, e 
as medidas individuais deixam de ter importância, prevalecendo o conjunto como um 
todo, ou seja, o valor médio. 

  
 
 
 
 

N Dn (mm) ∆Dn (10
−2 mm) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

12,2 
12,3 
12,1 
12,2 
12,2 
12,1 
12,4 
12,2 

 - 1,25 
+ 8,75 
- 11,25 
- 1,25 
- 1,25 

- 11,25 
+ 18,75 
- 1,25 

 

N= 8 ΣDn = 
97,7mm 

Σ∆Dn = (55,00×10-2 )mm 
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Exemplo: O resultado de uma experiência forneceu o valor médio e o desvio médio 
iguais a: 
 
m =  (13,4258 ± 0,0342) g    →   m =  (13,43 ± 0,03) g =  (1,343 ± 0,003) x 10 g 
 
m =  (7836,6 ± 12,8) g          →   m =  (784 ± 1) x 10 g =  (7,84 ± 0,01) x 103 g 
 
 
 Ao se trabalhar com algarismos significativos, não se deve esquecer de que os 
zeros à esquerda não são significativos, mas os da direita o são. Portanto, são 
significativos todos os números isentos de dúvida, a partir do primeiro não nulo, e 
também o primeiro algarismo duvidoso e mais nenhum. 
 
 
3 -  OPERAÇÕES  COM ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS  −  REGRAS ADOTADAS 
 
a)   Na adição e subtração - faz-se a operação normalmente e no final reduz-se o 

resultado, usando critério de arredondamento, para o número de casas decimais da 
grandeza menos precisa. Exemplos: 

 

Adição  -  (12.441 + 57,91 + 1,987 + 0,0031 + 119,20) =  12.620,1001 = 12.620 

 

Subtração  -  (12.441,2 − 7.856,32) =  4.584,88 =  4.584,9 

 

b)  Na multiplicação e divisão - o resultado deverá ter igual número de algarismos (ou 
um algarismo a mais) que a grandeza com menor quantidade de algarismos 
significativos que participa da operação. Exemplos: 

 

Multiplicação  -  (12,46 x 39,83) =  496.2818 =  496,28 

 

Divisão  -  (803,407 / 13,1) =  61,328 =  61,33 

 

c)  Na potenciação e radiciação o resultado deverá ter o mesmo número de algarismos 
significativos da base (potenciação) ou do radicando (radiciação): 

 

Potenciação  -  (1,52 x 103)2 = 2,31 x 106 

 

Radiciação  -  (0,75 x 104)1/2 = 0,87 x 102 
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5 -  CLASIFICAÇÃO DOS ERROS 
 
5.1- Erros grosseiros: são aqueles provenientes de falhas grosseiras do operador, 
como: 
  
 1. Engano na leitura de medidas – o operador lê 10 no lugar de 100. 
 2. Troca de unidades.  
      
       A maneira de eliminar este tipo de erro é sendo cuidadoso ao realizar as medidas. 
 
5.2- Erros sistemáticos: este tipo de erro deva-se a falhas nos métodos empregados ou 

dos instrumentos de medida, como: 
 

1. Um instrumento mal calibrado ou usado a uma temperatura diferente daquela em 
que foi feita a sua   calibração. Por exemplo: um relógio descalibrado que sempre 
adianta ou sempre atrasa. 

2.  O tempo de resposta de um operador que sempre se adianta ou se atrasa nas 
observações. 

 3.  O operador que sempre superestima ou sempre subestima os valores das 
medidas. 
 
 Por sua natureza estes erros têm amplitudes constantes, e afetam os resultados 
num mesmo sentido, ou para mais, ou para menos. 
 
5.3-  Erros acidentais ou aleatórios: 
 
 Como vimos, por mais perfeito que seja o operador ou o processo de medição de 
uma grandeza, nunca deixaremos de contar com os fatores acidentais que afetam uma 
ou mais medidas. Os principais fatores que implicam no aparecimento dos erros 
acidentais ou ao acaso são: 
 
1. Defeitos não sistemáticos de leitura (imperícia do operador). 
2. Variação da capacidade de avaliação, com o número de medidas efetuadas 

(cansaço). 
3. Variação da capacidade de avaliação ou da perícia, no caso da observação de uma 

mesma grandeza por vários observadores. 
4. Condições próprias dos aparelhos de medidas (certos aparelhos dão erros de 

paralaxe que variam com o tamanho da grandeza).  
5. Reflexos variáveis do operador (por exemplo no caso de apertar um cronômetro). 
6. Dificuldades na obtenção de certas medidas (ajuste do zero de uma escala, 

aplicação de um aparelho a uma peça em diferentes posições). 
7. Interesse do operador em obter medidas em situações diferentes para obtenção de 

um valor mais representativo de uma grandeza. 
8. Outros fatores não intencionais, tais que não possam ser considerados como falta 

grave de operação. 
 
Os erros acidentais ou aleatórios podem ser minimizados pela perícia do operador, mas 
jamais eliminados por completo. Aos erros acidentais ou aleatórios são aplicados a 
teoria dos erros. 
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m240,2
N

L
L

n =
∑

=

m02,0
N

|LL|
L n =

∑ −
=∆

m)02,024,2()LL(L ±=±= ∆

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
 
1) Determinar o desvio avaliado nos seguintes casos: 
 
 a) régua milimetrada:  0,5 mm 
 b) régua com escala graduada em centímetros:  0,5 cm 
 c) balança com precisão de 0,1 g:  0,05 g 
 d) cronômetro com precisão de 0,2 s:  0,1 s 
 e) amperímetro com escala graduada em 0, 2, 4, 6, 8, 10 ampères ( A ):  1 A 
 f) dinamômetro com escala graduada de 5 em 5 newtons ( N ):  3N 
 g) voltímetro com fundo de escala de 10 volts dividida em 20 partes:  0,3 V 
 
 
 
2) Dadas as medidas e seus respectivos desvios, escrever os resultados corretamente, 

em termos de algarismos significativos. 
 

 (a) (b) (c) (d) (e) 
m 32,75 g 72,19 cm 4,189 g 12314 m 82372 h 

∆m 0,25 g 2,3 cm 0,0219 g 276 m 28 h 
 

(a) ( 32,8 ± 0,3 ) g (b) ( 72 ± 2 ) cm  (c) ( 4,19 ± 0,02 ) g 
(d) ( 123 ± 3 )x10 2 m (e) ( 8237 ±  3 )x10 h   

 
3) Numa experiência, a medida do comprimento de uma barra, repetida 5 vezes ( N = 5 
), forneceu a tabela: 
 

n 1 2 3 4 5 
Ln (m) 2,21 2,26 2,24 2,22 2,27 

 
a) Encontrar o valor médio:   
 
 
b) Encontrar o desvio médio:   
 
 
d)  Escrever o resultado final em termos de algarismos 

significativos:  
 
4) Efetuar as seguintes operações: 

 
a) (231,03 ± 0,02) – (12,8 ± 0,5) =  
 

 
 
b)  [(2,14 ± 0,03) kg/(1,4 ± 0,1) m3] = 


