O efeito do empuxo na pesagem
The buoyancy effect on weighing
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Resumo: O efeito do empuxo na pesagem pode introduzir erros maiores que 1000
ppm para amostras com densidade abaixo de 1000 kg/m³ e até 100 ppm para amostras
com densidade acima de 5000 kg/m³. O presente trabalho, com base nas normas e
recomendações nacionais e internacionais, apresenta um método para corrigir o efeito
do empuxo na pesagem e sua respectiva incerteza. Também são apresentados os
conceitos de massa convencional, ajuste e suas respectivas relações com o empuxo.
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Abstract: The buoyancy effect on weighing might introduce errors greater than 1000
ppm for samples with a density below 1000 kg/m³ and up to 100 ppm for samples with
a density above 5000 kg/m³. The present work, based on national and international
standards and recommendations, presents a method to correct the buoyancy effect on
weighing and its respective uncertainty. The concept of conventional mass and
adjustment are also presented with their respective relationship with the buoyancy
effect.
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1. INTRODUÇÃO
A medição de massa é necessária em diversos
campos da indústria, comércio e serviços,
principalmente nas áreas da química, medicina,
meio ambiente e pesquisa. A determinação da
massa de uma amostra pode ser realizada por
comparação a um peso padrão ou indiretamente
pela indicação de um instrumento de pesagem
não automático de auto indicação [1] (daqui por
diante denominado de “balança”).

A balança fornece uma indicação em resposta
a uma força aplicada em seu receptor e os
resultados são expressos em unidades de massa.
O valor indicado pela balança é afetado
principalmente pela gravidade local e as
densidades da amostra e do ar circundante [1].
As balanças são amplamente utilizadas em
pesagens pela alta precisão e facilidade de
operação, assim como todo instrumento de
medição, precisam estar devidamente calibradas
para garantir a rastreabilidade dos resultados. No
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entanto, as pesagens estão sujeitas ao efeito do
empuxo que influencia o ajuste da balança e os
resultados das medições e deve ser levado em
consideração.

incerteza padrão podem ser calculadas pelas
equações (2) e (3) a seguir [1, 2]:

2. EFEITO DO EMPUXO

𝑢2 (𝜌𝑎) = (𝜌𝑎 ∙ 2 ∙ 10−4 )2 + (

Todo o corpo imerso em um fluido está sujeito a
uma força de empuxo cuja intensidade é
proporcional à massa deslocada do fluido. A
força do empuxo possui mesma direção que a
força peso, mas sentido oposto.

(

A força exercida por uma amostra de massa
( 𝑚 ) e densidade ( 𝜌 ) pesada sob um ar de
densidade (𝜌𝑎 ), considerando o efeito do empuxo,
é descrita pela equação 1 abaixo [1, 2].
𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑔 (1 −

𝜌𝑎
)
𝜌

(1)

Onde 𝑔 é o valor da aceleração da gravidade
no local de instalação da balança.
Como a força exercida pela amostra ao
receptor da balança sofre uma redução devido o
efeito do empuxo, a indicação da balança não
reflete perfeitamente a massa da amostra
(dependendo da incerteza relativa que se pretende
para a pesagem). Este fenômeno fica evidenciado
nos exemplos a seguir, onde duas amostras de
densidades diferentes são pesadas:
a) Duas amostras de mesma massa podem
exercer forças diferentes na balança e,
portanto a balança indicaria valores
diferentes para amostras de mesma massa.
b) Duas amostras de massas diferentes podem
exercer forças iguais na e, portanto a balança
indicaria valores iguais para amostras de
massas diferentes.
3. DENSIDADE DO AR DURANTE A
MEDIÇÃO
Para efetuar corretamente a correção do empuxo,
a densidade do ar durante a medição deve ser
conhecida. A densidade do ar e sua respectiva

𝜌𝑎 =

0,34848∙𝑝−0,009∙ℎ𝑟∙𝑒 (0,061𝑡)
273,15+𝑡

(2)
0,34848
273,15+𝑡

−0,009∙𝑒 (0,061𝑡)
273,15+𝑡

2

∙ 𝑢(𝑝) ) +

2

∙ 𝑢(ℎ𝑟) ) +

−0,009∙ℎ𝑟∙[0,061∙𝑒 (0,061𝑡) ]∙(273,15+𝑡)
−
(273,15+𝑡)2

[(

0,34848∙𝑝−0,009∙ℎ𝑟∙𝑒 (0,061𝑡)
)∙
(273,15+𝑡)²
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𝑢(𝑡) ] (3)

Onde 𝑝 é a pressão atmosférica, ℎ𝑟 a umidade
relativa do ar e 𝑡 a temperatura ambiente.
4. MASSA CONVENCIONAL
Com o intuito de minimizar os efeitos das
condições ambientais na medição de massa, a
Organização Internacional de Metrologia Legal
(OIML) difundiu o conceito de massa
convencional, de modo que uma pesagem
executada em condições ambientais específicas
não necessite de correções relacionas ao empuxo
[2, 3].
A massa convencional, para um peso a 20 °C
de massa (𝑚) densidade (𝜌) é a massa do peso de
referência (𝑚𝑐 ) de densidade 𝜌𝑐 = 8000 kg/m³
que o equilibra no ar de densidade 𝜌0 = 1,2
kg/m³ a esta mesma temperatura [2-4].
𝜌

𝑚𝑐 ∙ (1 − 𝜌0 ) = 𝑚 ∙ (1 −
𝑐

𝜌0
)
𝜌

(4)

5. AJUSTE DE BALANÇAS
O ajuste de balanças, muitas vezes designado
como “calibração interna ou externa”, é realizado
por meio de um peso padrão (interno ou externo)
de massa convencional conhecida, de forma que
os efeitos da gravidade local e do empuxo sobre o
peso de ajuste sejam incluídos no fator de ajuste.
A indicação de uma balança após o ajuste (𝑊)
é descrita pela equação (5) abaixo [1, 5]:
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𝜌

𝑊 =𝑚∙

𝜌
(1− 0 )
(1− 𝑎 )
𝑔
𝜌𝐶𝑎𝑙
𝜌
∙
∙
𝑔𝑐𝑎𝑙 (1−𝜌0) (1−𝜌𝑎 𝐶𝑎𝑙 )
𝜌
𝑐

mais preciso da massa convencional da amostra
pode ser obtido pela equação (8), também é
possível derivar o valor de massa real da amostra
por meio da equação (7) [1, 5].

(5)

𝜌𝐶𝑎𝑙

Onde 𝑔𝑐𝑎𝑙 é a aceleração da gravidade durante
o ajuste, 𝜌𝐶𝑎𝑙 é a densidade do peso utilizado
para realizar o ajuste e 𝜌𝑎 𝐶𝑎𝑙 a densidade do ar
durante o ajuste.

1

𝑐

1

𝑐

As incertezas relativas associadas às equações
(7) e (8) podem ser estimadas pelas equações (9)
e (10) respectivamente [1]:

𝑔𝑐𝑎𝑙 ≅ 𝑔; 𝜌𝑎 𝐶𝑎𝑙 ≅ 𝜌𝑎

𝑢(𝑚) 2

(

O ajuste deve ser realizado com pesos padrão
ajustados a valores de massa convencional. Pesos
padrão conforme os requisitos da OIML R111-1,
possuem valores de densidade preferencialmente
próximos de 8000 kg/m³ [2]. Neste caso a
seguinte aproximação é válida [1, 5]:

(

𝑐

𝑢(𝑚𝑐 ) 2
𝑚𝑐

𝑢2 (𝜌)

1

1 2

𝜌

𝜌𝑐

) = 𝑢2 (𝜌𝑎 ) ∙ ( −

𝜌4

) + (𝜌𝑎 − 𝜌0 )2 ∙

(9)

𝑢2 (𝜌)
𝜌4

(10)

5.2. ANÁLISE DAS CORREÇÕES

Com as considerações acima a equação (5)
torna-se a equação (6) [1, 5]:

O gráfico 1 mostra os valores das correções em
função da densidade da amostra para a densidade
do ar igual a 1,0 kg/m³, 1,2 kg/m² e 1,4 kg/m³
enquanto o gráfico 2 mostra as componentes da
incerteza da correção, considerando as incertezas
da densidade do ar e da amostra iguais a 1%.

𝜌
(1− 𝑎 )
𝜌

𝑚

1 2

1

) = 𝑢2 (𝜌𝑎) ∙ (𝜌 − 𝜌 ) + 𝜌𝑎 2 ∙

Onde 𝑢(𝜌𝑎) é a incerteza padrão da densidade
do ar e 𝑢(𝜌) a incerteza padrão da densidade da
amostra.

𝜌𝐶𝑎𝑙 ≅ 𝜌𝑐

𝜌
(1− 𝑎 )

1

𝑚𝑐 = 𝑊 ∙ [1 + (𝜌𝑎 − 𝜌0 ) (𝜌 − 𝜌 )] (8)

Caso a balança não seja movimentada e as
condições ambientais não variem após o ajuste,
as seguintes aproximações são válidas [1, 5]:

𝑊 =𝑚∙

1

𝑚 = 𝑊 ∙ [1 + 𝜌𝑎 (𝜌 − 𝜌 )] (7)

(6)

𝜌𝑐

5.1. CORREÇÕES DAS INDICAÇÕES
A indicação da balança é uma estimativa do valor
de massa convencional da amostra [1]. Um valor
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Gráfico 1.Correções.
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Gráfico 2. Incerteza relativa das correções.
6. CONCLUSÕES
A equação (6) mostra que o ajuste das balanças
minimiza o efeito do empuxo sob as medições.
Quanto menor a diferença entre a densidade da
amostra e o valor convencional (8000 kg/m³),
menor será a diferença entre a indicação da
balança e a massa real (ou convencional) da
amostra, além disso, se a pesagem for realizada
sob um ar de densidade 1,2 kg/m³ a indicação da
balança será igual à massa convencional da
amostra, independente de sua densidade.
Vale ressaltar que estas conclusões são validas
apenas se a densidade do ar e a aceleração da
gravidade durante o ajuste forem iguais às no
momento da medição. Além disso, o ajuste dever
ser realizado com pesos padrão em conformidade
com os requisitos da OIML R111-1 e devem ter
classe compatível com a balança [2].
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