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Instrumento indispensável em práticas laboratoriais e cuja 

sensibilidade é considerada elevada, a balança de alta precisão auxilia 

na medição de massa – de sólidos ou líquidos – com elevada 

acuracidade. Este equipamento possui diversos graus de precisão, 

basicamente divididos entre modelos semianalíticos (Figura 1-a) ou 

analíticos (os quais são mais precisos, Figura 1-b). Porém a atividade 

que garante a efetividade destes instrumentos é a calibração. 

Figura 1 - Balança da Adam Equipament Inc.: a) semianalítica modelo 

Core; b) analítica modelo Equinox. Fonte: Adam Equipment, 2018. 

 

Calibrar um documento é o ato de aplicar um instrumento em 

condições de uso por meio de comparação com valores das medições 

fornecidos anteriormente pelo próprio objeto. Este ato normalmente está 

associado à prática de novas balanças, principalmente pelo fato de que 

os fabricantes indicam esta atividade como fundamental para o bom 

funcionamento do produto. 
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Entretanto, ao considerar o pleno e frequente uso da balança, a 

prática de calibração regular se torna crítica. Isso ocorre porque variações 

de temperatura, umidade, correntes de ar, exposição direta à luz e à 

vibração podem gerar significativos erros ao longo da leitura – tanto que 

se indica o uso de balanças de alta precisão em ambientes fechados e 

neutros. Até mesmo mudanças de temperatura e pressão da sala podem 

modificar a precisão dos instrumentos. Por exemplo, o processo de 

deslocamento tende a alterar a precisão da balança devido à mudança do 

campo gravitacional. 

Para tanto, vale lembrar que a gravidade não é constante em todo 

planeta, visto que sua não perfeita órbita. Desta forma, todos os locais na 

terra estão posicionados diferentemente para o norte magnético. Estas 

variações resultam de pequenas divergências na aceleração gravitacional 

(modificando a força da gravidade), as quais tendem a acontecer, 

mediante a variação da distância entre o ponto de análise e o centro da 

terra. Ou seja, quanto mais próximo do núcleo, maior será a aceleração 

gravitacional, assim, como os polos da terra se encontram levemente mais 

próximos do centro do planeta, as regiões mais próximas da linha do 

equador tendem a ter menores forças gravitacionais. De forma análoga, 

compreende-se que regiões de maior atitude são submetidas a 

acelerações gravitacionais de menor magnitude quando se comparam a 

regiões a nível do mar. 

Sob análise de ação em relação à balança, deve-se reparar que o 

instrumento age a partir da medição da força gravitacional que puxa a 

massa em direção ao centro da terra. Logo, quanto maior a precisão da 

balança, mais elevada será a diferença resultante por pequenas variações 

do campo gravitacional. Por conseguinte, medições de alta ou altíssima 

precisão exigem constantemente a calibração, visto que, por mais 

insignificante que sejam, pequenas mudanças podem determinar grandes 

diferenças nos resultados. Para que se evitem tamanhas disparidades, 

existem variados tipos de calibração. Algumas balanças são equipadas 

com calibração motorizada interna, algo que é conveniente e útil, porém 

que faz com que o equipamento se torne mais caro. Considerando que a 

calibração interna é reconhecidamente mais fácil, os usuários tendem a 

calibrar com maior frequência. A maioria das balanças que possuem 

calibração interna também são equipadas de forma a fazê-la 

externamente, o que requer maior esforço do usuário. 
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Durante a calibração externa, um peso pré-determinado, como 

vemos na Figura 2, é sempre usado para ajustar os parâmetros da 

balança, garantindo resultados satisfatórios. Neste contexto, inteira-se que 

diferentes pesos padrões utilizados para calibração podem provocar 

distintas leitura do equipamento. Sendo assim, as massas utilizadas para 

calibrar a balança posterior a compra nunca são iguais àquelas de fábrica, 

utilizadas no início do uso, o que pode trazer algumas divergências no 

resultado. 

Figura 2 - Uso de peso pré-determinado para calibração. Fonte: 

Malagutti, 2018. 

 

Em casos específicos, as balanças precisam apresentar 

requerimentos determinados por propostas ISO, além da possibilidade de 

ter que seguir regulações específicas de uso. Nestas situações, faz-se 

necessária a certificação por calibração rastreada. Ela acontece a medida 

que se certifiquem os pesos utilizados no procedimento de ajuste da 

balança. A Tennessine possui um time de técnicos qualificados para 

calibração certificada de balanças de todos os modelos e fabricantes. Com 

o auxílio dos nossos serviços, é possível alcançar o resultado ótimo com 

precisão e garantia de consistência na medição. 

Desta forma, alcança-se a eficiência no uso do equipamento, 

trazendo maior confiabilidade na prática por ele realizada e, por 

conseguinte, nos procedimentos que envolvem seu uso. Isto pode 

apresentar uma contribuição direta nos custos e prejuízos dos processos 

laboratoriais, trazendo diversos benefícios aos usuários.  
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