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Exercício 9 – Propagação de incertezas com covariâncias 

  O gráfico apresenta o ajuste pelo WebRoot* da capacidade térmica total de um calorímetro 

(uma garrafa térmica de alumínio) em função da massa de água nele contido [dados adaptados do 

artigo “Calorímetro Didático”, de J.H. Vuolo e C.H. Furukawa, publicado na Rev. Brasileira de Ensino 

de Física 17 (1995) p.140]. A função ajustada foi escrita como 𝑦 =  [0] +  [1] 𝑥, onde 𝑦 é a 

capacidade térmica total, 𝑥  a massa de água, o parâmetro [0] é a capacidade térmica do 

calorímetro e o parâmetro [1] o calor específico da água. Escreva todos os resultados pedidos de 

maneira adequada (isto é, com unidades, incertezas e algarismos significativos corretos). 

(a) Qual é o resultado para a capacidade térmica do calorímetro e para o calor específico da água? 

(b) Qual é a covariância entre a capacidade térmica do calorímetro e o calor específico da água? 

(c) Com base nos resultados do ajuste, determine a capacidade térmica total do calorímetro com 

1 kg de água. Compare a incerteza com a da capacidade térmica do calorímetro (item a). 

(d) Escreva a expressão para a incerteza da capacidade térmica total em termos da massa de água 

e determine o valor de 𝑚 para o qual ela é mínima e a respectiva incerteza da capacidade 

térmica total. Dica: pode ser conveniente minimizar a variância ao invés da incerteza. 

(e) O que mudaria nos itens c e d se não houvesse covariância entre os parâmetros ajustados? 

 
 

Resultados do ajuste 

Número de parâmetros 2 

Chi2 2.46282 

Número de graus de liberdade 3 

Parâmetro Valor Incerteza 

0 129.753 42.262 

1 4.18441 0.0685581 

Matriz de covariância 

  
1786.08 -2.82012 

-2.82012 0.00470021 
 

  

Matriz de correlação 

  
1.00 -0.97 

-0.97 1.00 
 

  

*Grupo de Íons Pesados Relativísticos (GRIPER) do IFUSP (2011)
 


