
 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro                                                                                  

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 

METROLOGIA BÁSICA APLICADA AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM 

QUÍMICA: UM ESTUDO DE CASO.  

Matheus S. Pimentel¹ (IC), Carla N. Barbato¹ (PQ), Fernanda F. Martins¹ (PQ)*.  

*fernanda.martins@ifrj.edu.br  

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 

 

Palavras Chave: Ensino de Química, Química Analítica, Metrologia Química, Estudo de Caso. 

 

Introdução 

Atualmente acredita-se que há uma “crise de 

reprodutibilidade” em resultados científicos de 

diversas áreas. Mesmo sendo explicitado que a 

área da química tem um aceitável índice de 

confiabilidade e reprodutibilidade, ainda existem 

periódicos que debatem estes dois conceitos diante 

de um baixo olhar crítico e estatístico dos resultados 

expostos.¹ 

Ter resultados e medidas confiáveis é a base 

essencial para o desenvolvimento de métodos 

laboratoriais. Sendo assim, faz-se necessário pôr 

em prática os conceitos da Metrologia Química, um 

ramo da Metrologia entendido como o agrupamento 

de métodos e protocolos voltados para 

regularização da forma de “medir” em ensaios 

químicos.2 Não somente aplicar técnicas voltadas 

para a Metrologia Química como também estar 

pautado nas diretrizes de Boas Práticas 

Laboratoriais buscando minimizar a frequência de 

erros experimentais, tais como: amostragens 

equivocadas, operações errôneas em instrumentos 

de medição, contribuindo para o surgimento de 

resultados sólidos e capazes de serem reproduzidos 

por terceiros.3  

No entanto, para que seja possível desenvolver 

estas premissas anteriormente explicitadas, faz-se 

necessário inseri-las durante a formação de um 

profissional. Para isso, uma ferramenta utilizada no 

âmbito do Ensino é o Estudo de Caso. Um conceito 

com origem nos cursos de medicina a cerca de 30 

anos, tendo como foco principal propor aos 

discentes diversas situações problemas, no qual os 

mesmos deverão realizar pesquisas e trabalhar os 

conceitos e recursos obtidos durante o curso, com a 

finalidade de encontrar possíveis soluções para a 

questão proposta. A ferramenta vem contribuir para 

diminuir a distância entre a realidade e o conceito 

teórico, desenvolvendo assim, o olhar crítico, a 

capacidade de argumentação, de escrita e, 

principalmente, auxiliando o desenvolvimento desse 

profissional no mercado de trabalho.4  

Metodologia 

Com a finalidade de desenvolver os conceitos 

estatísticos diante da Química Analítica, o estudo foi 

direcionado aos discentes do sexto período da 

disciplina de Química Analítica Quantitativa do 

Ensino Médio Técnico em Química do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

de Janeiro (IFRJ) campus Duque de Caxias. Os 

discentes foram selecionados, uma vez que os 

mesmos se enquadram em um processo de 

formação voltado para futura atuação em 

laboratórios de pesquisa e controles de qualidade. 

Baseado nas formas de uso e aplicação de estudos 

de caso como ferramenta de aprendizagem 

encontradas na literatura, pensou-se na divisão em 

três etapas de aplicação. A primeira trata-se da 

aplicação de um questionário objetivo com a 

finalidade de investigar o conhecimento prévio do 

discente em relação aos conceitos de exatidão e 

precisão, e consequentemente, reprodutibilidade e 

confiabilidade em ensaios químicos. Na segunda 

etapa será desenvolvida uma aula expositiva, na 

qual foram abordados, conceitos básicos de 

Qualidade, Metrologia Química e erros operacionais 

que podem influenciar na reprodutibilidade e 

confiabilidade dos resultados. E, como última etapa, 

realizou-se a aplicação de três estudos de caso, 

relacionando os procedimentos experimentais 

desenvolvidos pelo discente ao longo da disciplina 

de Química Analítica, com os cálculos estatísticos 

de desvio padrão e coeficiente de variação. Sendo 

assim, os discentes deverão relacionar as ações 

operacionais explicitadas no estudo de caso com os 

valores estatísticos encontrados nos mesmos.  

Por fim, será realizado o tratamento de dados das 

respostas apresentadas pelos discentes 

comparando com o questionário aplicado. Esse 

tratamento tem por finalidade mapear e analisar 

criticamente se a metodologia aplicada apresentou 

impacto esperado ou se há necessidade de ajustes 

ou mudança de metodologia.  

Resultados Esperados 

Diante do projeto proposto, espera-se que o 

discente desenvolva uma interpretação crítica no 

que se refere aos resultados dos ensaios 

experimentais, e ainda, no cumprimento de sua 

atividade laboral.  
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