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Aula 03 –Representação e interpretação de resultados 

experimentais 
 

Objetivos 
 

• Analisar a medida de uma grandeza e sua representação; 

• Realizar operações matemáticas com algarismos significativos; 

• Interpretar resultados experimentais a partir da elaboração de gráficos e tabelas. 

 

Introdução 
 

 O trabalho no laboratório de Química envolve a medida de grandezas físicas. O 

tratamento e análise dos resultados experimentais são feitos a partir do levantamento e 

registro correto dos dados obtidos. Para isso, precisamos estar atentos a alguns elementos 

que são muito importantes para a apresentação de um resultado, por exemplo: a medição 

das grandezas, a precisão das medidas e os instrumentos empregados. Esses pontos são de 

extrema relevância e deverão ser considerados nas aulas posteriores, em conformidade 

com as normas descritas nesta prática. 

 Do ponto de vista quantitativo, uma propriedade da matéria está associada a um 

número juntamente com a unidade de medida da grandeza. O “Sistema Internacional de 

Unidades (SI)” é amplamente utilizado em medidas científicas e uma tradução para o 

português pode ser encontrada em: 

http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/si_versao_final.pdf. O SI tem sete 

unidades básicas das quais todas as outras são derivadas, como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1: Unidades básicas do SI 

Grandeza Nome da unidade Símbolo da 

unidade 

Comprimento metro m 

Massa kilograma kg 

Tempo segundo s 

Temperatura Kelvin K 

Corrente elétrica ampere A 

Quantidade de substância mol mol 

Intensidade luminosa candela cd 

Fonte: https://www.bipm.org/en/measurement-units 

  

Prefixos são frequentemente empregados para expressar magnitudes muito grandes 

ou pequenas, que envolvem números e são usados para indicar frações ou múltiplos 

decimais das unidades. Por exemplo, a distância entre o Sol e Plutão (6000000000000 m) 

pode ser expressa por 6 Tm (terametros). Outros prefixos do SI são mostrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Prefixos do SI 

Fonte: http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/si_versao_final.pdf  

 

 Dois outros exemplos podem ser também citados. A massa do próton é 

0,00000000000000000000000167252 g  e a circunferência da Terra é aproximadamente 
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40000000 m. Para expressar esses números de forma mais conveniente, mais compacta, 

utilizamos a notação científica. Nesta notação, o número é representado por A × 10n, onde 

A é um número contendo um único digito diferente de zero à esquerda da vírgula e n é um 

número inteiro. Assim, a massa do próton pode ser expressa por 1,67252 × 10-24 g e a 

circunferência da Terra por 4 × 107 m. 

Um aspecto importante da notação científica é a comparação da ordem de grandeza 

de dois números. Por exemplo, a massa do próton (1,67252 × 10-24 g) é quase quatro ordens 

de grandeza maior do que a massa do elétron (9,10938 × 10-28 g). 

A magnitude de uma grandeza é determinada por instrumentos de medidas, mas, 

dependendo do instrumento, os valores podem ser mais ou menos precisos. Os algarismos 

corretos e o algarismo duvidoso constituem os chamados “algarismos significativos”. O 

algarismo duvidoso está sempre na casa decimal em que se encontra o limite de erro do 

aparelho de medida utilizado. Por exemplo, em uma proveta de 50 mL, cuja menor divisão 

seja 1 mL, o limite de erro corresponde à metade deste valor (± 0,5 mL). Então quando 

medimos um volume de 26,0 mL nesta proveta, o algarismo 0 corresponde ao algarismo 

duvidoso. 

 

 

 

 

 

Arredondamento de números 

 

 Muitas vezes, a resposta de uma operação matemática contém mais algarismos do 

que os significativos. Nesse caso, devemos seguir as regras de arredondamento segundo a 

Norma ABNT NBR 5891 e aplicá-las apenas no resultado final dos cálculos. 

 Quando o algarismo seguinte ao último a ser mantido é menor que 5, os algarismos 

indesejados são descartados e o último número é mantido. Por exemplo: arredondando o 

0,00001234000

Zeros à esquerda 

do primeiro dígito 

diferente de zero 

após o ponto 

decimal não são 
significativos

Todos os números 

diferentes de zero 

são significativos

Os zeros após o 

primeiro dígito 

diferente de zero em 

um decimal são 

significativos
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número 9,8124 para três algarismos significativos, teremos 9,81. Por outro lado, quando o 

algarismo seguinte ao último for ≥ 5, o último número é aumentado de 1 e os algarismos 

indesejados são descartados. Por exemplo: arredondando o número 9,8164 para três 

algarismos significativos, teremos 9,82. 

Quando o algarismo seguinte ao último número a ser mantido é um 5 seguido de 

zeros ou é somente um 5, há duas possibilidades: (i) se o último algarismo a ser mantido 

for par, ele é inalterado - ex: para se arredondar 5,450 para dois algarismos significativos, 

obtém-se 5,4 e ao se arredondar 8,105 para três algarismos significativos, obtém-se 8,10; 

(ii) se o último algarismo a ser mantido for ímpar, ele é aumentado de 1 - ex: ao se 

arredondar 9,855 para três algarismos significativos, obtém-se 9,86. 

 

Operações aritméticas com algarismos significativos 

 

Adição e Subtração: o resultado deve ser representado com o mesmo número de 

casas decimais da parcela de menor número de casas decimais. 

  128,5 

 +   31,69    100 

      3,257         ̶    2,33 

  163,447   = 163,4   97,67    = 98 

 

Multiplicação e Divisão: o resultado deverá ser apresentado com o mesmo número 

de algarismos significativos do componente de menor número de algarismos significativos. 

3,49 × 8,2 = 28,618 = 29 

3,49 : 4,602 = 0,758365... = 0,758 

 Quando realizamos uma medida precisamos estabelecer a confiança que o valor 

encontrado para a medida representa. Para representar corretamente a medida realizada 

devemos utilizar os algarismos significativos. Em uma balança analítica digital, onde o 

fundo de escala é 0,0001 g, o limite de erro é igual à menor divisão. Veja alguns exemplos 

a seguir:  
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 As medidas experimentais são sempre acompanhadas de erros, mesmo as medidas 

feita de maneira “correta”, ou seja, o “erro” da medida nem sempre é resultado de um 

erro do “operador”. O erro da medida é consequência de inúmeros fatores que incluem o 

limite de precisão do instrumento de medida ou método e as influências aleatórias. Os 

erros podem ser classificados como erros sistemáticos (erros determinados) e erros 

aleatórios (erros indeterminados). 

 Os erros sistemáticos são aqueles que podem ser detectados e eliminados, possuem 

um valor definido. Estes erros podem ser originados por exemplo, da leitura incorreta de 

escala, erros operacionais, erro de metodologia, má calibração de equipamentos ou uso de 

reagentes contaminados. 

 Os erros aleatórios apresentam valores positivos ou negativos e decorrem de 

limitações do ser humano ao fazer medidas experimentais. Estas variações seguem uma 

distribuição gaussiana ou alguma outra lei estatística. Este tipo de erro está sempre 

presente, não pode ser medido nem completamente eliminado. 

 Como erros sempre estão presentes nas medidas experimentais, o melhor que pode 

ser feito é repetir medidas diversas vezes usando um instrumento de medida e um método 

confiável. 

• A precisão da medida refere-se ao grau de concordância dos resultados individuais 

dentro de uma série de medidas (reprodutibilidade da medida). 

• A exatidão da medida refere-se ao grau de concordância do valor experimental com 

o valor verdadeiro (fidelidade da medida). 
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Podemos elevar a precisão de uma medida aumentando o número de determinações 

(a medida de várias determinações merece mais confiança do que uma só determinação), 

enquanto a exatidão só pode ser alcançada, eliminando-se os erros sistemáticos. 

O erro absoluto é a diferença entre o valor verdadeiro (exato) da grandeza (VV) e o 

seu valor determinado experimentalmente (VE). 

𝐸𝑎𝑏𝑠 = |𝑉𝑉 − 𝑉𝐸| 

O erro relativo: expressa a incerteza da medida. Se conhecermos o valor verdadeiro, 

podemos calcular facilmente o erro da medida (erro percentual ou erro relativo) que é 

expresso em porcentagem e é adimensional. 

𝐸𝑟(%) = |
𝑉𝑉 − 𝑉𝐸

𝑉𝑉
| × 100 

Se o valor teórico não for conhecido, deve-se medir várias vezes e por diferentes 

métodos a mesma grandeza, para se ter uma ideia da exatidão. A reprodutibilidade de uma 

medida usando sempre o mesmo método permite avaliar a precisão da mesma. Por meio 

de tratamento estatístico adequado dos resultados, calcula-se o chamado desvio padrão da 

medida. 
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Representação de dados experimentais 

Os resultados experimentais necessitam ser organizados de forma racional para 

auxiliar na interpretação qualitativa e quantitativa dos dados. Existem duas formas 

importantes de apresentá-los: tabelas e gráficos, que nos trabalhos acadêmicos devem 

seguir as normas da ABNT. 

Tabelas 

Uma Tabela pode conter os seguintes elementos: legenda, cabeçalho e corpo; pode 

conter uma coluna indicadora e rodapé. A legenda deve conter uma descrição sucinta do 

que está contido na Tabela. O cabeçalho é a parte superior da Tabela e apresenta 

informações sobre o conteúdo de cada coluna. A coluna indicadora está sempre presente à 

esquerda e especifica o conteúdo das linhas, mas nem sempre a Tabela contém uma coluna 

indicadora. O corpo da Tabela é o espaço abaixo ao cabeçalho e à direita da coluna 

indicadora, onde se encontram os dados apresentados. 

As Tabelas sempre devem ser delimitadas nas partes superior e inferior, utilizando 

traços na horizontal que podem ser um pouco mais fortes do que os traços utilizados nas 

linhas da parte interna. Jamais se deve utilizar traços verticais para delimitar a tabela e 

utilize sempre traços horizontais para delimitar o cabeçalho. 

 

 

 

 

Fonte: http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170662 

Gráficos 

Um gráfico é uma maneira de se representar como uma grandeza varia em função 

de uma outra. Normalmente um gráfico tem dois eixos onde são representados os valores 

de cada uma das grandezas. O eixo horizontal é chamado de abscissa, onde geralmente se 

representa a variável independente (aquela cujo valor é controlado no experimento). O 

eixo vertical é denominado ordenada e representa a variável dependente (cujo valor é 
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determinado no experimento). Os gráficos devem conter um título ou legenda 

apresentando uma breve descrição. 

Para traçar um bom gráfico, é necessário que todos os pontos caibam no gráfico e 

que as escalas na ordenada e na abscissa ocupem a maior porção da área escolhida para o 

gráfico, tanto em um papel milimetrado como na tela de um computador. A escala deve 

ser legível, deve ser possível localizar qualquer valor na escala. A distância entre o menor 

e o maior valor deve ser de pelo menos 75% do tamanho total do eixo. Os pontos 

experimentais devem estar legíveis e indicados por símbolos como um círculo, por exemplo. 

Os nomes e símbolos das unidades básicas das grandezas devem ser indicados em cada eixo 

cartesiano. 

Quando for ajustar uma média dos pontos experimentais, faça de tal modo que passe 

pela maioria dos pontos. Se não for possível, faça com que cada lado da reta tenha 

praticamente o mesmo número de pontos e o mais próximo possível. No caso de ter um 

ponto muito fora da curva, repita a medida ou então despreze este ponto ao traçar a média 

(mas indique-o no gráfico). 

Na Figura abaixo, temos um exemplo de gráfico onde o objetivo principal é 

extrapolar os dados experimentais para a temperatura de -273 oC e, por isso, a escala foi 

expandida. Nem sempre é necessário representar a origem nos gráficos. 

Gráfico 1: Volume de um gás em um sistema fechado em função da temperatura à 

pressão constante. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brown, TL; LeMay Jr, HE; Bursten, BE e Burge, JR, Química: a ciência central, 9a ed, Pearson, 2005. 
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Parte prática 
 

Procedimento 1: Medida de volume em diversas vidrarias 
 

Materiais e reagentes 

 
01 béquer (50 mL)     01 proveta (25 mL) 
01 erlenmeyer (125 mL)   01 pipeta graduada (10 mL) 
01 bastão de vidro    água destilada  
01 proveta (50 mL)    Pipetador de 3 vias (pera) 
 

Procedimento experimental 

 

• Medir 50,0 mL de água destilada utilizando uma proveta de 50 mL. 

• Transferir todo o líquido para um béquer de 50 mL. Verificar o volume obtido no béquer. 

• Em seguida, transferir o líquido contido no béquer para um erlenmeyer de 125 mL. 

Verificar o volume obtido. 

 

Os volumes são coincidentes? Explique. 

 

 

 

• Pipetar com auxílio de uma pipeta graduada 10 mL de água destilada e transferir o 

conteúdo para uma proveta de 25 mL. 

Observe os volumes em cada caso. Os volumes são coincidentes? Explique. 

 

 

 

Identifique dentre as vidrarias acima àquelas que não possuem precisão e as que possuem 

precisão.  

Vidrarias sem precisão: 

Vidrarias de precisão: 
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Para as vidrarias proveta e pipeta graduada, anote a forma correta de representar a medida do 
volume. Quantos algarismos significativos possuem estas medidas? 
 

 

 

Procedimento 2: Determinação da densidade de soluções de sacarose em função 

da concentração 
 

Materiais e reagentes 

 

Béqueres (50 mL)       Pipetador de 3 vias (pera) 
Pipetas volumétricas (10 mL)    Termômetro 
Soluções de sacarose: 4,0; 6,0; 8,0; 12; 16 e 20%  Balança digital 
 

Procedimento experimental 

 

• Pesar um béquer de 50 mL e anotar a sua massa. 

• Pipetar, com o auxílio de uma pipeta volumétrica, 10 mL da solução de sacarose 4%. 

• Pesar o conjunto (béquer + solução) e anotar a massa 

• Repetir o procedimento para todas as soluções de sacarose. 

• Complete a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Determinação da massa de 10 mL de solução de sacarose 

Solução de 
sacarose 

(%) 

Massa do béquer  
(g) 

Massa total  
(g) 

Massa da solução  
(g) 

4,0    
6,0    
8,0    
12    
16    
20    

 
• Medir e anotar a temperatura de cada solução. 

 

Temperatura = ______________oC 

 

• Usando os dados da Tabela 1, calcule a densidade das soluções de sacarose e complete a 

Tabela 2. 
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Tabela 2: Densidade de soluções de sacarose a _____ ºC 

 
Concentração de 

sacarose (%) 
Densidade 

(g/mL) 

4,0  
6,0  
8,0  
12  
16  
20  

• Construa um gráfico, em papel milimetrado, com os dados representados na Tabela 2. Não 

se esqueça de indicar o título do gráfico, as grandezas e unidade nos eixos. Faça o mesmo 

procedimento utilizando-se de um programa de computador, como o Excel. 
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Determinação da concentração “X” de uma solução de sacarose 

 

• Pesar um béquer de 50 mL e anotar a sua massa.    m = _______________ 

• Pipetar, com auxílio de uma pipeta volumétrica, 10 mL da solução de sacarose de 
concentração “X” e transferir para o béquer. Anotar a massa total (béquer + 
solução). m = _________________ 

Calcular a densidade desta solução. 
 
 
 
 

• A partir do gráfico, determine a concentração “X” da solução. 
 
Concentração = _____________% 
 

Em sites de banco de dados de propriedades químicas, como pubchem 
(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/) e chemspider (http://www.chemspider.com/), 
consulte: 
A densidade da sacarose pura e da água (solvente) e compare com as densidades obtidas 
para as soluções utilizadas no experimento. Os resultados estão coerentes? Por quê? 
 
 
 
 
 

 

Quais erros experimentais podem ter ocorrido no procedimento 2? 
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Exercícios para autoavaliação 
 

1) Qual o número de algarismos significativos em cada uma das medidas de grandeza? 
(a) 0,00458 m 
(b) 1,0003 g 
(c) 978,0 L 
(d) 1,5890 × 10-4 kg. 

 

2) Faça as seguintes operações e expresse sua resposta com o número apropriado de 
algarismos significativos: 
 
(a) 35,489 + 0,25 

(b) 5,48947 × 45,78 

(c) 0,098689/82,5 

 
3) Um termômetro de álcool (em oC) é mostrado a seguir. Qual a temperatura marcada? 

Quantos algarismos significativos existem na medida? Qual o limite de erro? 
 

 
 

4) Dois estudantes determinaram a porcentagem de ferro em uma amostra. Os 

resultados dos estudantes para três determinações foram: 

Estudante 1: 54,86 %; 55,69 % 55,23 % 

Estudante 2: 56,25%; 56,26%; 56,23% 
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A porcentagem real é 55,23 %. 

a) Calcule a porcentagem média para cada conjunto de dados e diga qual conjunto é 

mais exato, baseado na média. 

b) Qual dos dois conjuntos é mais preciso? Justifique sua resposta. 

 


