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1 - OBJETIVO 

Definir critérios de aceitação, sistemática de obtenção e detalhar processo de avaliação 

rotineira de exatidão e precisão para fins de verificação intermediária de pipetas de 

pistão monocanal do tipo de deslocamento de ar, a partir de medidas gravimétricas. 

 

2 - CAMPO DE APLICAÇÃO 

Setores de Química Analítica, Radiometria e Radônio. 

 

3 - REFERÊNCIAS 

3.1 - International Standard ISO 8655-1:2002. ―Piston-operated volumetric apparatus —

Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations‖ 

3.2 - International Standard ISO 8655-2:2002. ―Piston-operated volumetric apparatus —

Piston pipettes‖ 

3.3 - International Standard ISO 8655-6:2002. ―Piston-operated volumetric apparatus — 

Part 6: Gravimetric methods for the determination of measurement error‖ 

3.4 – Boletim Técnico Mettler-Toledo, ―GPP (Good Pipetting Practices) Reduces 

Pipetting Errors‖, Metter-Toledo AG, 4/2011 

3.5 - PN-LAPOC-5600 – RASTREABILIDADE DE MEDIÇÕES, em sua revisão 

vigente 

 

4 - DEFINIÇÕES 

4.1 - Erro máximo permitido: valor extremo superior ou inferior permitido para o desvio 

do volume dispensado a partir do volume nominal ou volume selecionado de 

equipamento volumétrico operado por pistão. 

4.2 - Erro sistemático: diferença entre o volume dispensado e o volume nominal ou 

volume selecionado de equipamento volumétrico operado por pistão. 

4.3 - Erro aleatório: espalhamento de volumes dispensados ao redor da média dos 

volumes dispensados  

4.4 – Micropipetas: será utilziado como sinônimo de pipeta de pistão monocanal do tipo 

de deslocamento de ar 

 

5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

5.1 – Planilha de verificação intermediária de pipetas (FT-LAPOC-7006-01) 

 

6 – ROTINAS 

6.1 - MATERIAIS 

• Balança, com resolução de 0,01 mg e incerteza-padrão máxima de 0,02 mg 

(volumes iguais ou abaixo 100 µL) 

• Balança, com resolução de 0,1 mg e incerteza-padrão máxima de 0,2 mg 

(volumes acima de 100 µL) 

• Barômetro, com incerteza-padrão menor ou igual a 0,5 kPa 

• Termômetro, com incerteza-padrão máxima de 0,2ºC  
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• Higrômetro, com incerteza-padrão máxima de 10% 

• Frasco receptor, de vidro, cuja relação altura-diâmetro seja de pelo menos 3:1. 

• Frasco contendo água deionizada 

• Micropipetas 

•  Ponteiras 

 

6.2 VERIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA 

6.2.1 Deixar todos os materiais dentro da sala de balanças por duas horas, que deve ter 

temperatura entre 15 e 30ºC e umidade relativa acima de 50%, para que seja atingido 

equilíbrio térmico. 

6.2.2 Colocar uma ponteira nova na pipeta e ajustar o volume para 10% do volume 

máximo. 

6.2.3 Imergir a ponteira na água, respeitando a altura abaixo do nível indicada na  

tabela 1 em função do volume máximo da pipeta. 

 

Tabela 1. Profundidade de imersão em função do volume máximo da pipeta de 

deslocamento de ar conforme referência 3.4. 
Pipeta Profundidade de imersão 

100 µL 2 a 3 mm 

1000 µL 3 a 6 mm 

5000 µL 6 a 10 mm 

10000 µL 6 a 10 mm 

 

6.2.4 Preencher e dispensar 5 vezes com água para pré-lavagem da ponteira. 

6.2.6 Colocar o frasco receptor no prato da balança e tarar. 

6.2.7 Registrar a temperatura do líquido, a pressão atmosférica e a umidade da sala. 

6.2.8 Imergir a ponteira na água, respeitando a altura abaixo do nível indicada na  

tabela 1 em função do volume máximo da pipeta. Preencher a ponteira com água, 

liberando o pistão lentamente. 

6.2.9 Dispensar no frasco receptor. 

6.2.10 Anotar a massa mi em mg. 

6.2.11 Substituir a ponteira e repetir as etapas 8.2.3 a 8.2.10 de modo a perfazer 10 

medidas para cada volume 

6.2.12 Repetir o conjunto de 10 medidas ajustando para 50% e posteriormente para 

100% do volume total da pipeta. 

 

6.3 - CÁLCULOS 

6.3.1 Converter cada massa mi (mg) em volume Vi (µL) multiplicando mi pelo fator Z. 

6.3.2 O fator Z é obtido a partir da tabela 2, em função da temperatura do líquido e da 

pressão atmosférica da sala no momento da medida. 

6.3.3 Calcular a média dos 10 volumes obtidos (  ). 

6.3.4 Calcular o erro sistemático em µL subtraindo    do volume nominal. 

6.3.5 O erro aleatório (Sr) deve ser calculado  a partir do cálculo do desvio-padrão 

amostral do conjunto de 10 medidas já convertidas em volume. 

6.3.6 O valor do erro sistemático e do erro sistemático em não pode ser maior que 

aquele apresentado na tabela 2, para todos os volumes testados em função da capacidade 

máxima da pipeta de volume ajustável utilizada. 
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6.3.7 O erro sistemático máximo permissível e o erro aleatório máximo permissível são 

adotados como critérios de aceitação para fins de verificação intermediária destes 

equipamentos. 

6.37 Todos estes cálculos são realizados automaticamente no formulário FT-7006-01 – 

Verificação Intermediária de Pipetas. 

 

 

Tabela 2. Erros máximos permitidos para pipetas de deslocamento de ar conforme ISO 

8655-2:2002(E), adotados como critério de aceitação para fins de verificação 

intermediária. 

 
Volume da 

Pipeta (µL) 

Erro sistemático máximo 

permissível ( µL) 

Erro aleatório máximo 

permissível ( µL) 

100 0,8 0,3 

200 1,6 0,6 

1000 8 3 

5000 40 15 

10000 60,0 30,0 

 

 

7 - QUADRO DE EDIÇÃO 

 

REVISÃO PÁGINA DATA ELABORAÇÃO OBSERVAÇÕES 
-  Todas 17/10/2013 Rodrigo L. Bonifácio  

 

8 – ANEXOS 
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Anexo I. Fator Z de correção para água deionizada da temperatura de teste (t, em 
o
C) e 

pressão atmosférica (B, em kPa) conforme ISO 8655-2:2002(E) 
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