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Designação da UFCD: 
Metrologia dimensional 
Código: 
4903 
Carga Horária: 
25 horas 
Objetivos 

 

 Identificar, selecionar e aplicar os instrumentos de medição mais adequados à determinação 
e controlo das dimensões das peças, em função da geometria das mesmas. 

Recursos Didáticos 
 

Conteúdos 
 

 Introdução à metrologia. Unidades e instrumentos 

o Introdução aos sistemas unidades 

o Unidades fundamentais de medida 

o Unidades de medidas métricas, inglesas e medidas angulares 

o Processos e cuidados para evitar erros de leitura 

o Instrumentos de medição e verificação: escala (régua graduada); transferidor; fita 
métrica; esquadros; compassos de exteriores, de interiores, de traçar, de pontas; 
paquímetros; micrómetros 

 Estudo do paquímetro 

o O nónio e sua aplicação nos instrumentos de medição 

o Nónios retilíneos e circulares 

o Tipos de paquímetros: analógicos, digitais, de profundidades, de cremalheira 

o Composição, manuseamento e interpretação de leituras 

o Prática de leituras com paquímetros analógicos 

 Estudo do micrómetro 

o Composição, manuseamento, limpeza, calibração e interpretação de leituras 

o Tipos de micrómetros: de exteriores, de interiores com 2 contactos, de interiores com 
3 contactos, de profundidades 

o Prática de leituras com micrómetros analógicos 

 Outros instrumentos de medição e verificação 

o Comparadores (relógios de medida), calibres ou gabaritos (medição de passos de 
rosca ângulos e interstícios), régua de senos 

o Calibres tampão e calibres de roscas: vantagens na utilização destes, composição e 
manuseamento 

o Rugosímetro 
 
 
 
 
 
 



UFCD 4903 - Metrologia dimensional 

Mário Loureiro, Escola Secundária da Anadia, 2020/2021     2 

 
1- Instrumentos de medida utilizados em Mecânica 

 
 
Fonte - Ribeiro, A. Mendes  et all. Ideias e Projectos. Porto Editora 2006 
 
 

 
Fonte - Faleiro, Armando et all. Ideias e Projectos. Porto Editora 2006 
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Fonte - Web 
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1.1 - Micrómetro 

 
 

 
 

Fonte- Ribeiro, A. Mendes  et all. Ideias e Projectos 9ºAno. Porto Editora 1998 
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2 - Outros instrumentos de mecânica.   

               
 

 
 

 
 
 

 
Fonte: Cunha, Luis Veiga. Desenho Técnico. Fundação Cal. Gulbenkian. 1980 
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Fonte: Cunha, Luis Veiga. Desenho Técnico. Fundação Cal. Gulbenkian. 1980 

 
 

                     
 

Fonte- Ribeiro, A. Mendes  et all. Ideias e Projectos 9ºAno. Porto Editora 1998  
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3 – Sistema internacional de medidas (SI) 

Unidades de base do SI 

 
 
 

Unidades do SI com nomes e símbolos especiais (parte) 
  

 
 
 

Unidades derivadas do SI 

 
 
 

Prefixos e símbolos do SI 

 
Fonte - Decreto-Lei n.º 76/2020 de 25 de setembro 
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4 - Outros instrumentos e equipamentos de mecânica e cuidados a ter com erros 

 
Tipos de esquadros de oficina 

 
 
Erro de perpendicularíssimo em esquadros. 

 

 
Fonte - Instrumentos auxiliares medição - PROF MARCO CAVACO - UFSC FLORIANOPOLIS 

 
Plano de precisão (rascado) - ferramenta utilizada essencialmente na traçagem de precisão. 
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Cavedais em v - são ferramentas utilizadas essencialmente para apoiar peças nas mais diversas 

operações. 

 
 

Rugosímetro é um instrumento industrial usado para medir a rugosidade, a textura e a ondulação dos 

materiais ferrosos e não ferrosos. 

 
Foto de um exemplo de Rugosímetro  

 
 
5- Sistema imperial 
 

Há países como os EUA que continuam a usar o antigo sistema inglês. 

Apesar da europa ter aderido ao SI, ainda se usa este sistema, por exemplo as canalizações de 

água têm as roscas em polegadas, e a medida que conta é do diâmetro interno, por exemplo em casa o 

mais usado é ½”, que equivale a 0.5*25.4 = 12.7 mm pois uma polegada vale 25.4 mm e representa-se 

por “. 

O pé (ft) representa-se por ´ e vale 12 polegadas, feitas as contas são 304,8 mm. 

No automóvel ainda são usadas pelo menos duas medidas em polegadas, as jantes e os tubos 

dos travões e do ar condicionado podendo algumas roscas das ligações dos tubos já serem em mm. 

 

Apresenta-se uma tabela de conversão para algumas unidades incluindo do sistema imperial. 

São apresentadas nesta tabela as equações para fazer as conversões das temperaturas. Na 

temperatura ºC (celsius) = K (kelvin), e 0º C = 273,15 K pelo que 0 K = -273,15 ºC (ver DL 76/2020). 

Ao fazer cálculos de temperatura é irrelevante usar K ou ºC mas na radiação tem de se usar K. 
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Fonte – Azevedo, Edmundo Gomes. Termodinâmica Aplicada. Escolar Editora. 2000 


