
 
 

MECÂNICA DA PARTÍCULA - LABORATÓRIO 

PROFESSOR: Demetrius dos Santos Leão 

ROTEIRO 1 – PAQUÍMETRO 

“A Ciência moderna aceita o erro como seu destino. Ela não exige verdade de seus praticantes, apenas honestidade.” 
Alder Ken 

Introdução 

O paquímetro é um instrumento usado para medir com precisão as dimensões lineares internas, 

externas, de profundidade e de ressaltos de um objeto. As superfícies do paquímetro são planas e polidas, 

e o instrumento geralmente é feito de aço inoxidável. O grau de precisão do instrumento é de décimos ou 

centésimos de milímetro. Consiste em uma régua graduada sobre a qual movimenta o nônio. 

O nônio (designação dada pelos portugueses em homenagem ao Pedro Nunes, a quem é atribuída 

sua invenção) é dotado de uma escala auxiliar. Essa escala permite a leitura de frações da menor divisão da 

escala fixa. Observe a figura abaixo das partes que compõe o paquímetro. 

 

 
Objetivo: 

• Determinar o módulo de uma grandeza física (comprimento); 

• Determinar o erro associada a uma medida direta e indireta; 

• Definir o desvio avaliado para medidas feitas com a régua milimetrada e o Paquímetro. 

Material: 

• Régua milimetrada 

• Paquímetro 

• Cilindro. 

Procedimentos: 

1. Antes de efetuar as medições, limpar: as mãos, a régua milimetrada, o paquímetro e as faces de contato 

do cilindro, evitando choques mecânicos com o paquímetro. 

1. Orelha fixa 8. Encosto fixo 
2. Orelha móvel 9. Encosto móvel 
3. Nônio (pol.) 10. Bico móvel 
4. Parafuso de trava 11. Nônio (mm) 
5. Cursor 12. Impulsor 
6. Escala fixa de pol. 13. Escala fixa em mm 
7. Bico fixo 14. Haste de profundidade 



2. Usando a régua milimetrada, cada elemento do grupo mede o comprimento do cilindro (C) duas vezes. 

Anote os valores na Tabela 1. 

Tabela 1: Medidas do comprimento do cilindro. 
Comprimento (m) 

C1 = C6 = 
C2 = C7 = 
C3 = C8 = 
C4 = C9 = 
C5 = C10 = 

 

3. Calcule o valor mais provável do comprimento do cilindro no SI. Vp = _   

4. Calcule o desvio padrão do comprimento do cilindro no SI. dP =    

5. Expresse o resultado da medição da grandeza física na forma R = (Vp ± dP) unidade de medida. 

Devemos escrever as grandezas medidas em Notação Científica e no SI. 

R =    

6. Usando o paquímetro, cada elemento do grupo mede o comprimento do cilindro (C) duas vezes. Anote 

os valores na Tabela 2. 

Tabela 2: Medidas do comprimento do cilindro. 
Comprimento (m) 

C1 = C6 = 
C2 = C7 = 
C3 = C8 = 
C4 = C9 = 
C5 = C10 = 

 

7. Calcule o valor mais provável do comprimento do cilindro no SI. Vp = _   

8. Calcule o desvio padrão do comprimento do cilindro no SI. dP =    

9. Expresse o resultado da medição da grandeza física na forma R = (Vp ± dP) unidade de medida. 

Devemos escrever as grandezas medidas em Notação Científica e no SI. 

R =    

10. Concluídas as medidas, feche o paquímetro e guarde-o na capa plástica. 

11. Compares os dois resultadas das questões 5 e 9, que instrumento proporcionou o resultado mais 

preciso (régua milimetrada ou paquímetro)? Por quê?    

12. Inclua aqui as suas observações, impressões acerca dos experimentos realizados nesta experiência e 

discutir seus resultados levando em consideração os erros propagados. 


