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RESUMO 

 

 

 No presente trabalho buscou-se avaliar as principais grandezas elétricas, 

relacionadas à célula a combustível do tipo PEMFC, entre elas: a corrente elétrica, 

tensão elétrica, vazão do gás hidrogênio utilizado como combustível, pureza do gás 

hidrogênio, potência elétrica e eficiência elétrica e térmica. 

 Foram vistas as características de operação das células do tipo PEMFC nas 

aplicações móveis e estacionárias, identificando uma metodologia que possibilite 

realizar medições no stack desta fonte de conversão de energia química para 

energia elétrica. 

 Com o estudo evidenciaram-se ferramentas metrológicas que possibilitam 

avaliar os resultados de ensaios em duas condições de utilização: a vazio, não 

havendo nenhuma carga elétrica acoplada entre os terminais, e com carga acoplada 

entre os eletrodos anodo e catodo da célula a combustível. O estudo caracteriza 

uma abordagem inicial na análise de conformidade das células a combustível como 

fonte de geração de energia. 

 Ao longo desta dissertação foi caracterizada a especificação mínima dos 

padrões para realizar estudos preliminares de avaliação da conformidade do produto 

sob a óptica da metrologia científica e industrial, assim como para a verificação 

metrológica de uma possível aprovação de modelo por meio dos conceitos da 

metrologia legal. 

 

Palavras-Chave: Célula a combustível. Metrologia. Mensurandos. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 The present study aimed the characterization of the main physical quantities 

related to PEM type fuel cell including: the electric current, electric voltage, hydrogen 

fuel gas flow used, electric power and electrical and thermal efficiency. 

 PEM type fuel cell operation characteristics have been observed for mobile 

and stationary applications, in search of a method able to carry out measurements in 

the stack of this chemical to electric power conversion source. 

 With the study it was evidenced metrologic tools that make possible evaluate 

the test results in two operation conditions: empty mode, when there is no load 

coupled between its terminals, and with load between its terminals (anode and 

cathode). The study is a preliminary approach in the conformity analyses of fuel cells 

as power generation source. 

 Through this dissertation it was characterized the minimum standards 

specification to carry out the preliminary conformity evaluation of the product under 

industrial and scientific metrology point of view, as well as metrology assurance of a 

possible model approval by means of legal metrology. 

 

Keywords: Fuel cell. Metrology. Measurands. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A humanidade, em toda a sua história social, econômica e cultural, vem 

buscando meios de uso dos recursos energéticos disponíveis na natureza para 

suprir as suas necessidades de sobrevivência, conforto e desenvolvimento. 

 Muitos foram os ciclos que o homem ultrapassou durante seu processo 

evolucionista e talvez um dos pontos de partida tenha sido a descoberta do fogo 

pelo Homo erectus (por volta de 500 mil anos atrás). Nascia naquela época a 

primeira abordagem relacionada à energia térmica, e a partir de então o 

desenvolvimento de toda a humanidade estaria relacionada aos meios de utilização 

e desenvolvimento de fontes de energia. 

 O princípio físico da combustão e a utilização de recursos naturais renováveis 

(por exemplo, biomassa) e não renováveis (entre os quais podem ser citados o 

carvão e o petróleo) seriam prontamente utilizado por todos os grandes impérios nas 

mais diferentes épocas, sendo tema contemporâneo nas pautas internacionais. 

 Trata-se de uma preocupação vista sob a ótica dos impactos ambientais que 

estes processos geram ao meio ambiente, com o aumento de material particulado e 

de gases nocivos na atmosfera e a influência direta na qualidade do ar, água e solo, 

assim como na flora e fauna. 

 Também de vital importância é a utilização crescente de combustíveis fósseis 

ligados aos meios de transporte e geração de energia elétrica, constituindo uma 

abordagem singular no aspecto econômico, com as oscilações no preço do petróleo 

e seus derivados. Assim como no aspecto político, haja vista a concentração destes 

recursos em alguns pontos do globo terrestre ocorrendo diversos conflitos políticos e 

mercadológicos. 

 Haja vista esta abordagem ligada à utilização de vetores energéticos há 

necessidade de contemplar estudos direcionados ao desenvolvimento de 

tecnologias que possibilitem a conversão de energia de forma mais propícia ao 

mecanismo de desenvolvimento limpo, proporcionado a utilização de uma fonte de 

energia limpa em alta escala de utilização, a exemplo do setor automobilístico e a 

disponibilidade energética para geração distribuída. 
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 Entre os dispositivos de geração de energia adequados ao modelo de 

sustentabilidade está a célula a combustível, cujo conceito foi desenvolvido no ano 

de 1839 pelo cientista William Grove, que apresentou para a humanidade uma 

importante contribuição no contexto de tecnologia de conversão de energia química 

para elétrica, através da utilização de um combustível rico em hidrogênio. 

 O primeiro protótipo foi ensaiado no ano de 1959 pelo cientista Francis 

Thomas Bacon, seguido da aplicação das células em diversos programas espaciais 

da NASA. 

 No entanto, para fins de viabilidade desta tecnologia em grande escala de 

utilização, é de extrema importância a integração entre os fabricantes, 

desenvolvedores de tecnologias e as instituições de análise de conformidade de 

produtos, com o propósito de determinar as características de funcionalidade das 

tecnologias de célula a combustível. Assim será possível a comercialização de um 

produto com a qualidade avaliada e segura aos propósitos de utilização como uma 

fonte de energia. 

 

 

1.1. OBJETIVOS GERAIS 

 

 

 Desenvolver uma metodologia de validação dos parâmetros envolvidos nas 

operações de ensaios, que fazem parte do processo de conversão de energia, 

direcionado especificamente à tecnologia de células do tipo PEMFC. 

 Contribuir para a identificação de critérios de confiabilidade metrológica e de 

validação dos valores medidos, focalizando a medição da potência elétrica. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Desenvolver uma metodologia preliminar para confiabilidade da declaração 

dos resultados por meio de ferramentas estatísticas, já estudadas e utilizadas nos 

institutos nacionais de metrologia (INM). 
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 Contribuir com uma metodologia de análise dos valores de medição que 

possibilite realçar a confiabilidade da declaração dos resultados para os postulantes 

a acreditação de laboratórios e organismos certificadores, deste tipo de produto e 

tecnologias relacionadas. 

 Apresentar uma abordagem inicial através de caracterização que avalie a 

especificação mínima de padrões metrológicos no tocante a utilização em processos 

de avaliação de conformidade ou avaliação de modelos para aprovação de tipo 

através das práticas da metrologia científica industrial e a metrologia legal. 

 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

 A estrutura da dissertação é vista em oito capítulos, incluindo as referências 

bibliográficas e os anexos. Na introdução a temática é a motivação para realização 

do trabalho, haja vista a necessidade de avaliação das novas tecnologias de 

geração de energia e a importância da ciência das medições (metrologia).  

 As tecnologias de células a combustível ganham um espaço singular no 

segundo capítulo possibilitando demonstrar as características das tecnologias de 

células a combustível, em particular da célula do tipo PEMFC; também é realizada 

uma breve exposição sobre o cenário atual do hidrogênio como vetor energético. 

 Uma vez que o presente trabalho está ligado à metrologia e a fontes de 

energia, o terceiro capítulo traz a discussão ligada principalmente ao método 

descrito através de um guia denominado como “ISO GUM” (ABNT/INMETRO, 2003). 

Entre outros tópicos ele define as práticas de avaliação dos resultados, provenientes 

das operações de ensaios ou de calibração, para declaração do valor do 

mensurando. 

 A metodologia para validação da confiabilidade dos valores, da distribuição 

dos mensurandos e dos pontos de análise, através da identificação de ferramentas 

metrológicas, são vistas no quarto capitulo. 

 As formas de medições de cada mensurando e as suas particularidades de 

fontes de incertezas são delimitadas no quinto capitulo, considerando as formas 

possíveis para obter valores adequados através das práticas de medições, 

identificando parâmetros de análise que possam qualificar a funcionalidade da célula 
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nos diferentes tipos de estímulos de entrada e valores de saída que por sua vez 

podem ser utilizados, para os proponentes a acreditação de organismos ou 

laboratórios de certificação de produtos. 

 Finalmente, na conclusão evidencia-se a contribuição deste trabalho para a 

estudos preliminares de normalização; também são mencionados os novos campos 

de pesquisa para trabalhos futuros. 
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2. TECNOLOGIAS DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 

 

 

 As células a combustível (quase sempre um gás rico em hidrogênio) são 

dispositivos que encontram uma abordagem essencial no âmbito da geração e 

armazenamento de energia elétrica. Possuem aplicação na geração distribuída, em 

reserva de energia (backup), em sistemas veiculares e no armazenamento de 

energia para fins de complementaridade na matriz principal, especialmente em 

momentos de pico de demanda por energia elétrica (CAIRNS, 2010). 

 As tecnologias de célula a combustível são classificadas conforme o eletrólito; 

cada tipo de célula apresenta suas próprias características de funcionalidade, tipo de 

combustível, temperatura de trabalho, instrumentação de apoio e considerações 

elétricas e químicas (EG&G, 2004). 

 Outro aspecto fundamental no tocante à tecnologia de células é o tipo de 

combustível utilizado, que poderá necessitar de um processo prévio de reforma e 

purificação para retirar os elementos prejudiciais ao conjunto eletrólito e membrana, 

como o monóxido de carbono, que prejudica os catalisadores presentes no interior 

das células. Estas apresentam um divisor de fronteiras notório na geração de 

energia de maneira sustentável, que demanda uma nova abordagem da emissão de 

gases e material particulado. No entanto muitos são os desafios para concretizar 

esta tecnologia como uma fonte de utilização em alta escala (ABNT, 2010). 

 As tecnologias atualmente utilizadas e trabalhadas, são representadas na 

Tabela 1: 
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Tabela 1: Tipos de células a combustível e suas principais características, vantagens e desvantagens. 

Tipo 

Eletrólito 

Íon de Transporte 

[Espessura do 
eletrólito] 

Temperatura 
(°C) 

Catalisador Reforma Vantagens Desvantagens 

Membrana 
polimérica 
(PEMFC) 

Nafion® 

(H3O
+) 

[0,1 mm] 

80 - 90 Pt no anodo e no 
catodo Externa 

Altas densidade de 
potência e eficiência 

Operação flexível 

Custo da membrana e 
catalisador 

Contaminação da Pt por 
CO até 100 ppm 

Alcalina (AFC) 

KOH 

(OH-) 

[2 mm] 

60 a 250, em 
função da 
concentração de 
KOH 

Ni ou Pt/Pd no 
anodo 

NiO ou Au/Pt no 
catodo 

Externa Alta eficiência (83% 
teórica) 

Sensível a CO2 

Gases ultrapuros 

Ácido fosfórico 
(PAFC) 

H3PO4 

(H3O+) 

[0,1 mm] 

160 - 200 Pt no anodo e no 
catodo Externa Maior desenvolvimento 

tecnológico 

Controle da porosidade 
do eletrodo; 

Ainda sensibilidade a CO 
(< 2 %); 

Eficiência limitada pela 
corrosão 

Carbonatos 
fundidos (MCFC) 

Carbonatos 
Fundidos; 

(CO32-); 

[0,5 - 1,0 mm  

650 - 700 Ni no anodo e 
NiO no catodo Interna 

Alta eficiência teórica (78 
%) 

Eletrodos à base de Ni 

Necessidade da 
reciclagem de CO2 

Interface trifásica de difícil 
controle 

Corrosão 

Cerâmicas (SOFC) 

ZrO2 

(O2-) 

[50 - 100 µm] 

800 - 1000 Perovkistas Interna 
Alta eficiência cinética 
favorável 

Reforma na célula 

Materiais e expansão 
térmica 

Necessidade de pré-
reforma 

Fonte: Fuel Cell Handbook (EG&G, 2004). 
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 Como citado anteriormente existem células que necessitam de reforma do 

combustível fornecido para produção de hidrogênio, como é o caso do gás natural 

(basicamente metano, CH4), metanol (CH3–OH), etanol (CH3–CH2–OH), entre 

outros. Em geral, a reforma gera moléculas de monóxido de carbono (CO) que 

contaminam o catalisador presente nos eletrodos (anodo e catodo), reduzindo a 

eficiência de conversão do hidrogênio em eletricidade e a densidade energética, 

além de proporcionar uma diminuição da vida útil do equipamento (SBM, 2002). 

 No desenho esquemático da célula combustível, Figura 1, são listadas as 

grandezas e suas unidades de medidas de acordo com o Sistema Internacional de 

Unidades. 

 

 
Figura 1: Modelo simplificado da célula do tipo PEMFC. 

(Adaptado de CELSO, 2008). 

 

 As reações eletroquímicas nos eletrodos são dadas abaixo: 

 

Anodo:   H2 → 2H+ + 2e-    (1) 

Catodo:   ½ O2 + 2H+ + 2e- → H2O   (2) 

Reação Global: H2 + ½ O2 → H2O + ∆T   (3) 

 

 As reações químicas entre os reagentes e os produtos seguem da seguinte 

forma: 
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(I) No anodo ocorre a oxidação do gás hidrogênio a H+ no sítio ativo do catalisador 

platina, presente na superfície porosa do eletrodo. 

(II) No catodo formam-se as moléculas de água (H2O) através da redução do 

oxigênio (O2) proveniente da atmosfera e da reação com os prótons (H+), que 

passam pela membrana protônica para o catodo, e elétrons (e-), que 

atravessaram o circuito externo da célula a combustível. 

(III) O eletrólito (membrana protônica) é o meio de transferência de íons dentro da 

célula a combustível (EG&G, 2004). 

 

 

2.1. CÉLULA A COMBUSTÍVEL DO TIPO PEMFC 

 

 

 Esta tecnologia de células a combustível se baseia no uso de hidrogênio puro 

como elemento combustível para o processo de conversão de energia química em 

elétrica (corrente elétrica contínua CC). O eletrólito é uma membrana polimérica à 

base de politetrafluoroetileno sulfonado (Nafion®, produzido pela DuPont) que 

permite a passagem de prótons quando umidificada. A conversão de hidrogênio em 

eletricidade ocorre com o uso de catalisador de platina e co-catalisador rutênio 

aderido nos eletrodos e o processo se dá em baixas temperaturas, o que torna a 

célula muito sensível à contaminação por monóxido de carbono. 

 Como produto final, além da corrente elétrica, ocorre a formação de vapor de 

água aquecido oriundo da energia calorífica do processo exotérmico do circuito 

interno da célula. Na Figura 2 e na Tabela 2 é enunciado o processo de conversão 

que ocorre na célula de uma maneira genérica. 
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Figura 2: Modelo genérico de funcionalidade de uma célula a combustível. 

(Adaptado de CELSO, 2008). 

 

Tabela 2: Demonstrativo dos pontos de medição. 

Item Descrição Funcionalidade 

1 Entrada de combustível Entrada de um combustível na forma gasosa, rico em hidrogênio. 

2 
Reformador de 
combustível (inclui 
etapa de purificação) 

Processo de extração do hidrogênio do combustível primário e 
eliminação dos demais gases que são prejudiciais ao stack da 
célula a combustível. 

2.1 Gás rico em hidrogênio Após a reforma do combustível somente o gás hidrogênio é 
canalizado para o interior do stack. 

3 Pilhas de células (stack) Local onde inicia o processo de conversão de energia química para 
energia elétrica. 

4 Entrada de oxigênio Gás proveniente da atmosfera. 

5 Saída de energia 
elétrica (CC) 

Corrente elétrica CC, gerada por meio do processo de conversão 
de energia. 

5.1 Conversor (CC-CA) Ocorre a conversão de corrente contínua para corrente alternada, 
necessária para a maioria das aplicações práticas. 

5.1.1 Saída de energia (CA) Saída da energia através de uma forma onda senoidal. 

6 Água deionizada Água sem os sais minerais, normalmente diluídos na sua 
composição. 

7 Reaproveitamento de 
calor (∆T) 

Possibilidade de aproveitar o calor para processos de cogeração e 
para processos internos da célula a combustível. 

7.1 Reaproveitamento de 
calor para cogeração 

Aproveitamento do calor gerado, para aquecimento de fluidos e 
geração de vapor, possibilitando gerar um adicional de energia 
elétrica (células de alta temperatura), melhorando a eficiência 
energética. 

7.2 
Auxílio no 
processamento do 
combustível 

Demonstrativo de canais específicos para gerar o reaproveitamento 
da energia térmica. 
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3. MÉTODO ISO GUM 

 

 

 O guia ISO GUM, ou Guia para a Expressão da Incerteza de Medição 

(ABNT/INMETRO, 2003) cujo título em inglês é Guide to the Expression of 

Uncertainty in Measurements, teve origem em 1977 com uma solicitação do CIPM 

(Comitê Internacional de Pesos e Medidas), a mais alta autoridade mundial em 

metrologia, para que o Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) 

empreendesse um estudo e fizesse propostas para resolver a falta de consenso em 

relação à expressão da incerteza nas medições. O BIPM promoveu uma consulta 

junto a 32 Institutos Nacionais de Metrologia, tendo recebido contribuições de 21 

Institutos. 

 Com base nos resultados da consulta e das recomendações do grupo de 

trabalho estabelecido pelo BIPM com a participação de onze especialistas de 

laboratórios, o CIPM solicitou em 1981 que a ISO promovesse a elaboração de um 

guia detalhado com regras para a expressão da incerteza nas medições. A ISO 

encarregou o ISO/TAG 4, que coordenava as diretrizes em tópicos referentes a 

medições, e o ISO/TAG 4, por sua vez, criou o grupo de trabalho WG 3 com o 

seguinte termo de referência: 

 

Desenvolver um documento de orientação baseado nas 

recomendações do grupo de trabalho do BIPM, relativo à 

“Declaração da Incerteza”, e que forneça regras referentes à 

expressão da incerteza de medições para uso em padronização, 

calibração, acreditação de laboratórios e serviços metrológicos.1 

 

 Neste trabalho, a análise do cálculo da incerteza de medida das grandezas de 

influência de uma célula a combustível foi feita com base no guia ISO GUM. 

 

 

 

 

                                            
1 Traduzido do Guia para Expressão da Incerteza de Medição (ABNT/INMETRO, 2003). 
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3.1. IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE INCERTEZA 

 

 

 As incertezas de medição são avaliadas por meio das características do 

mensurando e do seu processo de medição. Há atualmente três formas de avaliar e 

declarar as incertezas provenientes de um processo de medição, através do método 

de simulação denominado como Monte-Carlo, método relativo também chamado de 

Kragten, e o modelo mais atualmente empregado é o descritivo. Este último avalia  

componentes em dois tipos de incertezas (INMETRO, 2009), conforme a Figura 3. A 

fonte de incerteza do tipo A é avaliada por meio da repetição das medições do 

mensurando e avaliação estatística. Já as fontes de incertezas do tipo B são 

analisadas feita por outros meios que não a análise estatística de uma série de 

observações (INMETRO, 2010). 

 

 
Figura 3: Diagrama de causa e efeito (gráfico de Ishikawa) para identificação 

das fontes de incertezas. 
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3.1.1. Avaliação da Incerteza do Tipo A 

 

 

 A fonte de incerteza do tipo A é avaliada estatisticamente por meio de 

repetições da medição do mensurando, o que possibilita obter o desvio padrão 

existente no processo de medição nas mesmas condições ambientais (numa 

situação característica de repetição de medição). A fonte de incerteza tipo A pode 

ser caracterizada pelo desvio padrão, que representa a dispersão dos valores 

obtidos nas medições. De tal modo é possível, assim, associar o desvio padrão à 

precisão do mensurando, pelo fato de qualificar numericamente a proximidade 

existente entre as medições. 

 Para melhor compreensão do conceito de avaliação estatística da incerteza é 

possível avaliar as fontes por meio de cálculos de covariância associadas com as 

estimativas de duas grandezas de entrada, o desvio padrão e a resolução ou divisão 

de uma determinada escala do padrão utilizado na determinação do valor indicado, 

conforme o Guia Eurachem de determinação da incerteza (SBM, 2002). 

 A estimativa dos valores de resolução ou divisão de escala do instrumento 

será tratado de maneira matemática no campo da avaliação do tipo B, pois eles são 

característicos deste tipo de avaliação. O desvio padrão oriundos do tratamento de 

dados experimentais é representado pela equação 4: 

 

( )

1
1

2

−

−

=

∑
=

n

xx

s

n

i
i

       (4) 

 

onde: 

s = desvio padrão 

n = número de elementos envolvidos no processo de medição 

xi = valor de cada medição da 1° medição até a medição n. 

x  = valor da média aritmética de todos os valores de medição da 1a medição até a 

medição n. 

 

 Após a identificação das fontes de incertezas através da Figura 3, é 

necessário evidenciar o valor numérico da estimativa de entrada, calcular o 
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coeficiente de sensibilidade e identificar o valor do divisor a ser empregado 

possibilitando calcular a incerteza padronizada (conforme visto na Tabela 3). 

 

Tabela 3: Avaliação da incerteza do tipo A. 

Fonte de 
Incerteza 

Metodologia 

Unidade 
(SI) 

Avaliação 
do Tipo – 

Distribuição 

Valor 
estimado 

da entrada 
Divisor 

Coeficiente 
de 

Sensibilidade 

Incerteza 
Padronizada 

(A) 

Graus de 
liberdade 

Desvio Padrão 
Repetitividade  Tipo A – 

Normal µ(xi) = S(xi) n  
x

f
c

i
i

∂

∂
=  

n

cx
ui

ii ×
=  n-1 

 

 Entre os pontos de grande importância para realizar a estimativa da incerteza 

pelo método estatístico está a questão do número de repetições das medições. De 

acordo com a NIT-DICLA-021 Revisão 04 no seu item 3.2.2 (INMETRO, 2010), 

quando n < 10 (onde n = número de repetições), a avaliação da incerteza do tipo A 

carece de uma análise crítica para realizar a validação confiabilidade metrológica. 

 No caso de medições com n ≥ 30, segundo o teorema do limite central a 

distribuição t de Student aproxima-se da distribuição normal. Neste trabalho, após a 

realização de 15 medições será empregado o teste de Shapiro Wilks (equação 5) 

para avaliar se a distribuição do mensurando segue uma curva normal. Assim será 

possível caracterizar a adequação entre ferramentas metrológicas e seus critérios, 

não necessitando realizar ajustes nos valores tabelados nos testes que serão 

discutidos posteriormente. 
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onde: 

i = 1,2,…n, é o tamanho da amostra; 

yi = valor da medição da amostra em análise, ordenado do menor para o maior valor; 

y  = valor médio da medição; 

an-i-1 = coeficiente calculado por Shapiro e Wilks; 

Wcalculado = estatística de Shapiro-Wilks, valor a ser comparado com valores 

tabelados (Wtabelado). 
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 Esta ferramenta estatística será utilizada para caracterizar se o número de 

medições n = 15 segue uma distribuição normal. Este número de repetições é um 

parâmetro inicial para que esteja acima das 10 repetições com isto não 

caracterizando a necessidade de realizar estudos de análise critica preliminar a 

coleta de valores. E possibilite apresentar uma adequação entre os valores 

tabelados nos critérios de seleção dos valores de medição ( critérios de Dixon ) e  da 

homogeneidade entre as medições. Conforme o comparativo dos valores tabelados 

para um nível de significância de 0,05, citado abaixo. E visto no gráfico da (figura 7) 

a partir de 12 medições é possível visualizar uma proximidade entre a curva normal 

e a distribuição de Student. No entanto as tabelas dos critérios de Fischer e Dixon 

coincidem no valor de 15 medições, de tal modo foi utilizado este parâmetro inicial 

com o intuito de não caracterizar novos estudos de análise crítica e interpolação de 

medições. 

 

Wcalculado ≥ Wtabelado 

 

 

Tabela 4: Valores críticos de Shapiro Wilks, para 15 repetições de medição. 

 Nível de Significância 

N 0,01 0,02 0,05 0,10 0,50 0,90 0,95 0,98 0,99 

15 0,835 0,855 0,881 0,901 0,950 0,975 0,980 0,984 0,987 

 

 

3.1.2. Avaliação da Incerteza do Tipo B 

 

 

 A avaliação das incertezas do tipo B é feita levando em conta fatores de 

influência sobre o mensurando, tais como princípio de medição e fenômenos físicos 

associados às medições, evidenciando as leis que caracterizam o mensurando e a 

sua relevância na identificação das fontes de incertezas, entre as quais podem-se 

citar, conforme o anexo C da NIT-DICLA-021 (INMETRO, 2010): 
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 (a) definição incompleta do mensurando;  

 (b) realização imperfeita da definição do mensurando;  

 (c) amostragem não representativa - a amostra medida pode não representar 

o mensurando definido;  

 (d) conhecimento inadequado de efeitos das condições ambientais ou 

medições imperfeitas destas;  

 (e) tendências pessoais na leitura de instrumentos analógicos;  

 (f) resolução finita do instrumento ou limiar de mobilidade;  

 (g) valores inexatos dos padrões de medição e dos materiais de referência;  

 (h) valores inexatos de constantes e outros parâmetros obtidos de fontes 

externas e utilizados no algoritmo de redução de dados;  

 (i) aproximações e suposições incorporadas ao método e ao procedimento de 

medição;  

 (j) variações nas observações repetidas do mensurando sob condições 

aparentemente idênticas. 

 

 Nas alíneas (a), (b), (d) e (h), conforme o item 3.8 da norma NIT-DICLA-021 

(INMETRO, 2010), é possível estimar as fontes de incertezas como uma distribuição 

retangular, assim como os dados dos fabricantes dos equipamentos envolvidos nas 

medições, as condições ambientais e os fatores ligados ao processo de medição. 

 Outras distribuições citadas no “Guia Para a Expressão da Incerteza de 

Medição” (ABNT/INMETRO, 2003) para estimar as fontes de incertezas são a 

triangular, para valores próximos do centro da curva normal, e a bicaudal em forma 

de “U”, para valores nos extremos da distribuição. 

 As fontes de incerteza apresentam características ligadas aos divisores e aos 

graus de liberdade utilizados para definição da incerteza padrão. Na determinação 

dos divisores, conforme o item 4.4.3 da versão do “Evaluation of measurement data - 

Guide to the expression of uncertainty in measurement” (JCGM, 2008) as 

distribuições podem ser retangulares (Figura 4), triangulares (Figura 5) e normais 

(Figura 6). 
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Figura 4: Distribuição retangular (distribuição a priori). 

 

 
Figura 5: Distribuição triangular (distribuição a priori). 

 

 O Guia Eurachem (SBM, 2002) determina que a utilização da estimativa 

retangular seja feita para casos em que os valores são retirados de fontes de 

informação (como especificação, certificados e outras citações de literatura) para as 

quais não é definido o nível de confiança, assim como para situações relacionadas a 

faixas de valores extremos. A distribuição triangular é utilizada para valores que se 

encontram mais próximos do centro da estimativa 

 

 A distribuição normal ou por fontes do tipo B, no entanto, é caracterizada por 

meio do método estatístico, cuja avaliação final da incerteza é do tipo A. Para todas 

as distribuições os eixos da abscissa (x) e da ordenada (y) representam: 
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− Os valores observados (eixo horizontal, abscissa, x). 

− A frequência observada (eixo vertical, ordenada, y). 

 

 
Figura 6: Distribuição normal (quantidade de entrada de observações 

repetidas). 

 

 Os valores das incertezas herdadas dos padrões de calibração são utilizados 

como fontes na determinação dos valores de medição, considerando o nível de 

confiança declarado nas calibrações dos instrumentos a serem utilizados como 

padrões, conforme determinado através da cadeia de rastreabilidade. 

 O tratamento utilizado na determinação e na declaração desta incerteza é do 

tipo B, pois se trata de uma fonte proveniente de meios externos ao processo de 

medição. Como os valores são obtidos de uma amostra de medição e não da 

população a distribuição que melhor se adapta é a de Student, que se aproxima da 

distribuição normal para valores superior a 30 repetições. No entanto esta 

distribuição possui algumas particularidades, entre elas a de que as caudas são 

mais largas, ou seja, uma simulação da distribuição t de Student pode gerar valores 

mais extremos que uma simulação da normal. 

 O parâmetro “graus de liberdade” (v = n – 1) é o que define e caracteriza a 

sua forma geométrica. Quanto maior for esse parâmetro, mais próxima da normal 

esta curva se aproximará (Figura 7). 
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Figura 7: Diagrama comparativo entre a distribuição normal e a distribuição 

t de Student. 

 

 Como não é economicamente viável realizar um grande número de 

repetições, o presente estudo utilizará os princípios da distribuição de Student na 

elaboração de um modelo de validação da declaração de valores obtidos por meios 

experimentais de ensaios e calibração de células a combustível. 

 Através da Figura 7 é possível identificar as características de proximidade da 

distribuição t Student com a distribuição normal, considerando o aumento dos graus 

de liberdade. 

 

Tabela 5: Avaliação da incerteza do tipo B. 

Fontes de Incerteza Distribuição 
Avaliação 
do Tipo 

Divisor 
Graus de 

Liberdade [vi] 

Incerteza Herdada dos 
Padrões Normal B 

kp - Fator de abrangência 
declarado nos certificados 
de calibração dos padrões 

∞ 

Interpolação de 
Instrumentos analógicos Triangular B 6   

Resolução de 
Instrumentos Digitais 

Retangular B 32 ×  ∞ 

Exatidão dos Padrões 
utilizados Retangular B 3  ∞ 

Temperatura Retangular B 3  ∞ 

Pureza do gás Retangular B 3 ou kp do certificado do 
material de referência. 

∞ 
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hidrogênio [H₂] 

 

 As distribuições são caracterizadas segundo as definições abaixo: 

 

− Normal: é uma distribuição própria de fontes caracterizada por métodos 

estatísticos. 

 

− Retangular: é uma distribuição própria de fontes que apresentam limite 

superior ou inferior (entre a– e a+). Segundo a norma NIT-DICLA-021 

(INMETRO, 2010) é razoável estimar a fonte como sendo do tipo retangular 

quando são usadas informações como especificação do fabricante de 

instrumento, faixa de temperatura, erro de arredondamento, interpolação, ou 

nos casos de conhecimento inadequado para definir a distribuição. 

 

− Triangular, esta distribuição é definida quando os valores são próximos do 

centro. 

 

 Em relação aos itens das alíneas (c), (e), (f), (g) e (i) as fontes prováveis de 

incertezas de medição serão avaliadas da seguinte forma: 

 

 (c) Amostragem não representativa - a amostra medida pode não 

representar o mensurando definido. 

 

 Conforme citado anteriormente o número de medições será avaliado a partir 

da 15a se ela segue uma distribuição normal, através do teste de Shapiro Wilks e 

será tratada pela avaliação do tipo A. 

 

 (e) Tendências pessoais na leitura de instrumentos analógicos. 

 

 A incerteza relacionada a este tipo de medição é denominada através da 

indicação (valor fornecido por um instrumento de medição ou por um sistema de 

medição VIM-2008 (INMETRO, 2009)) como interpolação de medição que consiste 
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no parâmetro associado à dúvida na leitura do instrumento de medição analógico. 

Neste caso será tratada a incerteza como do tipo B com uma distribuição triangular. 

 

 
Figura 8: Modelo de interpolação em medições analógicas. 

 

 (f) Resolução finita do instrumento ou limiar de mobilidade. 

 

 A orientação da European Accreditation denominada como “WELMEC - 

Edição 1 de junho de 2006” cita a importância de utilizar padrões metrológicos com 

1/3 do erro máximo admissível do objeto a ser medido, para que possa transmitir 

confiabilidade no processo de medição. De tal modo, a resolução deverá seguir este 

critério de 1/3 da resolução do objeto. Como modelo pode ser usado uma escala 

com divisão de 1 cm: para realizar a calibração deste instrumento (objeto da 

medição) deverá ser utilizado um padrão com 1 cm × 1/3 da divisão ou seja 

aproximadamente 0,33 cm ou 3,3 mm de divisão. Em relação à estimativa de 

entrada na planilha de cálculo serão utilizadas as grandezas no sistema 

internacional, e para este exemplo dado 0,003 m considerando uma distribuição 

retangular com o divisor 3 . 

 

 (g) Valores inexatos dos padrões de medição e dos materiais de 

referência. 

 

 Ocorre quando os padrões de medição estão utilizados fora do seu nível 

requerido de confiabilidade metrológica. 

 

 (i) Aproximações e suposições incorporadas ao método e ao 

procedimento de medição. 
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 Pelo fato de tratar de informações que apresentam um conhecimento 

inadequado sobre a grandeza de entrada é razoável utilizar a distribuição retangular, 

conforme NIT-DICLA-021, item 3.8 (INMETRO, 2010). 

3.2. ESTIMATIVA DE ENTRADA 

 

 Os valores das estimativas de entrada mensuráveis através do processo de 

obtenção experimental de um ou mais valores podem ser razoavelmente atribuídos 

a uma grandeza, conforme VIM-2008 (INMETRO, 2009), por meio de instrumentos. 

 Deverão ser levados em consideração inicialmente os erros herdados das 

calibrações dos padrões para que seja possível realizar as correções antes do uso 

como estimativa de entrada nas planilhas de cálculos, assim como a adequação dos 

valores ao Sistema Internacional de Unidades e o tratamento numérico 

considerando a teoria dos algarismos significativos e a resolução do objeto do qual 

está sendo medido. 

 As expressões numéricas da correção são dadas a seguir: 

V.R. = Valor medido pelo padrão + correção dos erros do padrão de medição 

Correção = Erro × (-1) 

V.M. – V.R. = Erro do objeto de medição 

 

onde: 

V.M. = valor medido pelo objeto da medição. 

V.R = valor de referência, medido pelo padrão já com as correções dos seus erros 

apresentados em certificados de calibração, que apresentem uma cadeia de 

rastreabilidade a padrões nacionais e internacionais ao BIPM. 

 

 As definições das grandezas V.R., V.M. e erro são dadas na tabela 6: 

 

Tabela 6: Identificação do erro de medição. 

V.R V.M. ERRO 

Valor medido 
de um 
padrão com 
incerteza de 
medição. 

Valor de uma grandeza que representa um resultado de medição. 
NOTA 1 Para uma medição envolvendo indicações repetidas, cada 
indicação pode ser utilizada para fornecer um valor medido 
correspondente. Este conjunto de valores medidos individuais 
pode ser utilizado para calcular um valor medido resultante, como 
uma média ou uma mediana, geralmente com uma menor 
incerteza de medição associada. 

Diferença 
entre o valor 
medido de 
uma grandeza 
e um valor de 
referência 
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 Atualmente o Inmetro possui um documento de orientação denominado 

“Orientação sobre Calibração e Rastreabilidade das Medições em Laboratórios de 

Calibração e de Ensaio”, DOQ-CGCRE-003 (INMETRO, 2010a) que transmite 

pontos focais para a determinação da rastreabilidade dos padrões utilizados na 

determinação dos valores do mensurando. 

 Segundo este documento, no item 9.2.1, para caracterizar a rastreabilidade 

de uma medição não é suficiente que o laboratório calibre seus equipamentos e 

disponha dos certificados de calibração correspondentes. É preciso ir além disso, 

pois um certificado de calibração não fornece necessariamente, informações sobre a 

competência dos laboratórios que realizam as calibrações e que formam a cadeia de 

rastreabilidade. É preciso que se considerem também alguns outros elementos que 

são essenciais para que se possa afirmar que o resultado de uma medição é 

rastreável a um padrão nacional ou internacional: 

 

 a) cadeia contínua de comparações, conduzindo até um padrão nacional ou 

internacional;  

 b) referência à unidade SI: a cadeia de comparações deve alcançar os 

padrões primários para a realização da unidade do SI;  

 c) recalibrações: as calibrações devem ser repetidas a intervalos apropriados, 

definidos em função de uma série de variáveis, tais como incerteza 

requerida, frequência e modo de uso dos instrumentos de medição, 

estabilidade dos equipamentos etc;  

 d) incerteza de medição: a cada passo da cadeia de rastreabilidade, deve ser 

determinada a incerteza de medição, de acordo com métodos definidos, 

de modo que se obtenha uma incerteza total para a cadeia;  

 e) documentação: cada passo da cadeia de rastreabilidade deve ser realizado 

de acordo com procedimentos documentados, reconhecidos como 

adequados e os resultados obtidos devem ser registrados em um 

certificado de calibração;  

 f) competência: os laboratórios que realizam um ou mais passos de cadeia de 

rastreabilidade devem fornecer evidências da sua competência para a 

realização da calibração. 
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 O modelo aceito internacionalmente para rastreabilidade, comparabilidade e 

disseminação de medições é dado na Figura 9: 

 

 

 
Figura 9: Modelo de rastreabilidade de medições. 

 

 

 Segundo o VIM 2008 (INMETRO, 2009), em relação ao erro do objeto que 

caracteriza o grau de concordância entre um valor medido V.M. e um valor de 

referência V.R. de um mensurando, a determinação da exatidão da medição é a 

proximidade com o valor médio das medições com valor de referência do 

mensurando. A Figura 10 ilustra este conceito: 

 

 
Figura 10: Modelo de demonstrativo da exatidão de medição. 
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3.3. COEFICIENTE DE SENSIBILIDADE 

 

 

 O coeficiente de sensibilidade é a influência ocasionada na estimativa de 

saída Y pela variação da estimativa da entrada. Para melhor identificação deste 

coeficiente é adequado evidenciar a variação na saída do mensurando através de 

um determinado procedimento experimental, buscando evidenciar estes valores num 

gráfico cartesiano. Através da equação 6 é possível identificar que o coeficiente de 

sensibilidade ci é uma taxa numérica à qual está ligada a variação de um 

determinado estímulo na saída final do mensurando. 

 

 

i
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c

∂

∂
=         (6) 

 

 

3.4. TIPOS DE INCERTEZAS 

 

 

 Na planilha de cálculo existe a determinação de três tipos de incertezas:  

 

a) A incerteza padronizada de cada fonte que é calculada através da equação 7. 

 

i

ii
i

d

cx ×
=µ         (7) 

 

onde: 

µi = incerteza padronizada de cada fonte de incerteza; 

xi = estimativa de entrada da fonte de incerteza; 

ci = coeficiente de sensibilidade da fonte de incerteza; 

di = divisor da fonte de incerteza. 
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b) A incerteza combinada, que abrange um nível de confiança de 68,27% com 

k = 1, demonstrada pela equação 8. 

 

( )yuu
n

i
ic ∑

=

=
1

2        (8) 

 

c) Incerteza expandida, que leva em consideração os graus de liberdade e o 

valor determinado pela combinação das incertezas envolvidas no processo de 

medição, expressa na equação 9. 

 

U = k × uc        (9) 

 

onde: 

k = fator de abrangência 

uc = incerteza combinada 

 

 

 A declaração final do resultado pode proporcionar uma distribuição conforme 

a Figura número 11, podendo ser utilizada em processos de calibração. 

 

 
Figura 11: Distribuição normal com fator de abrangência. 

 



37 

 

 Conforme a NIT-DICLA-021 (INMETRO, 2010) cita no seu item 6 (declaração 

de medição nos certificados de calibração), a declaração deverá ser escrita como 

y ± U, onde y = valor do mensurando e U = incerteza expandida. 

 O fator de abrangência (kp) caracteriza o nível de confiabilidade das medições 

e é fundamental para os critérios de avaliação da melhor capacidade de medição de 

um determinado laboratório, sendo a avaliação realizada por meio de auditoria de 

medições que evidenciam a capacidade de medição em processos rotineiros. O guia 

ISO GUM apresenta uma relação entre a probabilidade de abrangência e o seu fator 

de abrangência, para um grau de liberdade, gL, superior a 100. 

 

 

Tabela 7: Comparativo entre probabilidade e fator de abrangência, para 
gL > 100 (ISO GUM). 

Probabilidade de Abrangência  
[p] 

Fator de abrangência  
[kp] 

68,27% 1 

90% 1,645 

95% 1,96 

95,45% 2 

99% 2,576 

99,73 3 

 

 

 O efeito do fator de abrangência na distribuição normal é visto na Figura 12. 

 

 

 
Figura 12: Distribuição normal com os fatores de abrangência. 

 



38 

 

 

 Quando existe uma tendência do grau de liberdade apresentar valores 

elevados, em geral para gL > 100, a determinação deste valor é feita utilizando a 

expressão de Welch-Satterthwaite para os graus efetivos de liberdade (νeff), 

conforme equação 10. 
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onde: 

νeff = graus efetivos de liberdade; 

µc = incerteza combinada das fontes de incerteza; 

µi = incerteza padrão da fonte de incerteza; 

νi = grau de liberdade para fonte de incerteza. 

 

 Valores da fração para diferentes gL e kp são dados na Tabela 8. 

 

 

Tabela 8: Distribuição t de Student bilateral. 

Fração em porcentagem 

Graus de liberdade (νννν) 95% 95,45% 99% 

100 1,984 2,025 2,626 

∞ 1,960 2,000 2,576 
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 Para uma melhor visualização do procedimento de determinação da incerteza 

expandida (equação 6) é apresentada uma planilha genérica de cálculo de incerteza 

com as expressões matemáticas, na Tabela 9: 

 

 

 



39 

 

Tabela 9: Modelo da planilha de cálculo para incertezas de medições. 

Fonte de 
Incerteza 

Valor 
estimado 

Tipo da 
Distri-
buição 

Distribuição 
de probabili-

dade 
Divisor 

Coeficiente 
de Sensibili-

dade 

Incerteza 
Padroni-
zada (A) 

Graus de 
liberdade 

Incerteza 
herdada do 
padrão 

ix  B 

Normal – 
através da 
distribuição 
de Student 

K 
i

i
x

f
c
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∂
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k
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u ii

i
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=  ∞ 
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ix  A Normal n  
i

i
x

f
c
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∂
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n
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u ii

i
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do padrão ix  B Retangular 32×  

i
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x

f
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4. METODOLOGIA 

 

 

 O desenvolvimento de um método para calibração das grandezas físicas 

relacionadas à célula combustível do tipo PEMFC alimentada com gás hidrogênio 

tem como propósito o princípio da confiabilidade das medições. Para cada grandeza 

(mensurando) serão definidas as fontes de incertezas, a declaração do erro e a 

incerteza expandida, conforme metodologia do ISO GUM (ABNT/INMETRO, 2003; 

JCGM, 2008). 

 A operação de determinação de parâmetros de calibração neste trabalho está 

conforme as principais orientações de rastreabilidade, repetitividade e 

reprodutibilidade. As características metrológicas dos padrões citados para as 

medições estão adequados a uma cadeia contínua de erros e incertezas e com 

calibração ou verificação rastreáveis ao Instituto Nacional de Metrologia do Brasil ou 

de outros países signatário ao BIPM. A utilização dos padrões é essencial, de modo 

que para cada mensurando são apresentados os critérios de adequação do padrão 

com a grandeza a ser medida. 

 

 

4.1. METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 A utilização de um determinado método de calibração ou ensaio passa pela 

identificação dos métodos já existentes e validados por uma base científica, fruto de 

trabalhos acadêmicos apresentados em literatura específica ou através da análise 

do mensurando durante desenvolvimento de um método em laboratório. 

 O método deve apresentar confiabilidade no tratamento dos valores das 

medições e na declaração dos resultados, de acordo com o nível de confiabilidade 

nas medições aceitas pelos institutos de metrologia e com a declaração expandida 

da incerteza da medição. A norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2005), 

utilizada atualmente no processo de avaliação da competência de laboratórios de 

calibração e de ensaios, define em seu campo de abrangência que os métodos 

podem ser validados, normalizados ou desenvolvidos pelos laboratórios. 
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 A validação do método de calibração ou de ensaio é, na atualidade, um 

campo científico de grande importância para o setor da metrologia. Através do 

método de calibração ou de ensaio, é possível iniciar estudos que possibilitam 

elaborar uma norma técnica já com erros máximos admissíveis ou valores 

adequados para declaração da capacidade de medição de um determinado 

laboratório e assim os usuários podem seguir um ponto de orientação na 

identificação dos serviços de metrologia. 

 Na análise de validação dos dados, dois são os aspectos fundamentais para 

que se possam declarar os valores do mensurando: a confiabilidade das medições, 

que passa pelo tratamento adequado dos valores de estimativa de entrada, e a 

rastreabilidade dos padrões utilizados (EDUARDA, 2004). 

 A veracidade é garantida através da avaliação comparativa da capacidade de 

medição de um determinado laboratório, verificada através de auditorias de medição 

e ensaios de proficiência entre laboratórios. Também é visto o procedimento interno 

de caracterização para cada etapa do procedimento de medição, conforme segue na 

abordagem relacionada à homogeneidade, identificação da distribuição com uma 

curva gaussiana ou curva normal, correlação entre as grandezas físicas e as 

rejeições de medições (ABNT, 2010). 

 Outra premissa de fundamental importância para a declaração dos valores do 

mensurando é a melhor capacidade de medição, definida segundo a NIT-DICLA-021 

como a menor incerteza de medição que um laboratório pode atingir no escopo do 

seu credenciamento, quando efetua calibrações mais ou menos rotineiras 

(INMETRO, 2010). Nos processos rotineiros são vistas as evidências de 

competência técnica e as fontes de incerteza nas condições ambientais 

estabelecidas no local de calibração e a adequação do método ao nível de 

confiabilidade requerido no procedimento de declaração do mensurando. 

 A declaração da melhor capacidade de medição durante a acreditação do 

laboratório para uma determinada grandeza física poderá ser realizada através de 

valores individuais ou por meio de uma declaração para uma faixa do mensurando, 

como é citado na DOQ-CGCRE-011 (INMETRO, 2010b), que transmite a orientação 

da melhor capacidade de medição. 

 Esta dissertação tem como propósito evidenciar a confiabilidade dos ensaios 

envolvidos na calibração das grandezas relacionadas à célula combustível PEMFC 

através de ferramentas estatísticas já utilizadas e estudadas nos institutos nacionais 
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de metrologia. As medições serão alvo de investigação preliminar, para verificar as 

condições de aceitação ou rejeição dos dados coletados nos ensaios e 

posteriormente a validação dos dados será abordada. 

 

 

4.1.1. Critérios de Rejeição nas Medições 

 

 

 A demonstração da veracidade do mensurando é feita através de uma 

metodologia de tratamento de dados que possibilite validar os dados das medições, 

para posteriormente declarar o erro da medição e a incerteza expandida. Esta 

metodologia deve demonstrar a confiabilidade metrológica do processo inicial da 

coleta dos valores a serem inseridos nas planilhas de cálculo de calibração, os quais 

servirão de estimativa de entrada para a fonte de incerteza do tipo A (desvio padrão) 

e de subsídio para a análise de fontes do tipo B. 

 O critério de Dixon é um procedimento bilateral que permite comparar 

medições entre os valores de amplitude máxima e mínima, permitindo melhor 

caracterizar o nível de confiabilidade da medição através de um determinado 

número finito de medições. Por meio dele será realizada a rejeição de valores que 

estejam acima do critério tabelado permitindo o cálculo com melhor adequação da 

medida de tendência central à média. A identificação gráfica da proximidade entre os 

valores, caracterizando a repetitividade, permite uma melhor adequação para 

identificação do nível de confiança e o erro normalizado que será inserido nos 

estudos de ensaios de proficiência entre os laboratórios postulantes à acreditação. 

 O critério de Dixon é caracterizado conforme as Tabelas 10, 11 e 12 que 

apresentam os valores a serem comparados conforme a expressão matemática 

dada na equação 11. A Tabela deve ser caracterizada conforme o intervalo de 

confiança. 

rij (calculado) > rij (tabelado)      (11) 

 

 O valor rij (tabelado) é definido pelo número de repetições, conforme a Tabela 10 

e 11 a seguir. 
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Tabela 10: Determinação do índice de busca do critério de Dixon. 

Quantidade de repetições rij (tabelado) 

3 ≤ n ≤ 7 r10 

8 ≤ n ≤ 10 r11 

11 ≤ n ≤ 13 r21 

14 ≤ n ≤ 25 r22 
Fonte: Confiabilidade nas medições e incerteza em sistemas de células a combustível 

 

 

Tabela 11: Critério de Dixon adotado. 

Estatística N° de Observações Nível de Confiabilidade 95% 

r22 15 rij = 0,525 

 

 

Tabela 12: Variáveis para determinação rij. 

rij Xn Suspeito X1 Suspeito 

r10 (Xn-Xn-1)/(Xn-X1) (X2-X1)/(Xn-X1) 

r11 (Xn-Xn-1)/(Xn-X2) (X2-X1)/(Xn-1-X1) 

r21 (Xn-Xn-2)/(Xn-X2) (X3-X1)/(Xn-1-X1) 

r22 (Xn-Xn-2)/(Xn-X3) (X3 - X1)/(Xn-2 - X1) 

 

onde: 

Xn = último valor da amostra de medições (de maior amplitude); 

Xn-1 = penúltimo valor da amostra de medições; 

Xn-2 = antepenúltimo valor da amostra de medições; 

X1 = primeiro valor da amostra de medições; 

X2 = segundo valor da amostra de medições; 

X3 = terceiro valor da amostra de medições. 

 

 Deve ser aplicado o critério de Dixon para as duas colunas da Tabela 12. 

Para que possibilite realizar a rejeição dos valores inadequados para compor o rol 

de medições, para futuramente determinar os valores de erro e incerteza de 

medição. Para os valores citados na Tabela 10 a expressão matemática adotada é 

demonstrada nas equações 12 e 13: 
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4.1.2. Avaliação da Distribuição Normal dos Dados 

 

 

 Os estudos atuais de validação de dados e análise de variância apresentam 

uma divisão no tratamento dos dados e principalmente na formulação de hipóteses. 

Esta divisão é feita em: testes paramétricos, atualmente os mais largamente 

utilizados, e testes não paramétricos. No entanto para aplicação dos testes 

paramétricos é necessária a determinação da normalidade da distribuição dos dados 

e da caracterização destes valores obtidos por medições (CANTELMO e 

FERREIRA, 2007). 

 Após a aplicação do critério de rejeição de Dixon, é possível definir uma 

amostra com um determinado número de medições. No entanto é de fundamental 

importância caracterizar o número de repetições necessárias para que o 

mensurando passe a apresentar uma distribuição do tipo normal. Segundo a 

literatura, para um número de repetições superior a 30 a distribuição aproxima-se de 

uma normal (conforme é citado pelo teorema central do limite), no entanto através 

da aplicação do teste de Shapiro-Wilks, com um número menor de amostras de 

medições e durante o processo de aquisição dos valores já será possível 

caracterizar o tipo de distribuição para que possa ser aplicado de maneira mais 

confiável em testes que inclui a probabilidade de abrangência. 

 A determinação da distribuição do mensurando e sua avaliação são 

realizadas por meio do teste de Shapiro-Wilks que evidencia se o tipo de distribuição 

segue uma curva gaussiana. Será, para tanto, aplicado este teste para todas as 

fontes de incertezas, com o intuito de evidenciar quais não se enquadram como 

distribuição normal, e desta forma será validada a classificação da distribuição, 

podendo de tal forma melhor empregar os testes de homogeneidade para 
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identificação destes parâmetros de avaliação de confiabilidade entre os diversos 

tipos de mensurando. 

 As hipóteses H0 e H1 seguem descritas como critérios de análise para definir 

o número de repetições de medições que correspondem à distribuição normal, 

podendo ser um teste realizado de maneira automatizada nos procedimentos do 

laboratório de ensaio e calibração: 

 

H0 - A distribuição representa uma curva gaussiana, ou seja, uma distribuição 

normal. 

H1 - A distribuição não representa uma curva gaussiana, ou seja, não é uma 

distribuição normal. 

 

 A confiabilidade também é caracterizada a partir da declaração da incerteza 

de medição, que utiliza um fator denominado kp da distribuição t de Student, neste 

estudo com valor de dois desvios padrão de uma determinada amostra para uma 

probabilidade de 95,45%. A hipótese H0 é aceita para o critério citado abaixo: 

 

Wcalculado ≥ Wc tabelado 

 

onde Wcalculado  
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4.1.3. Homogeneidade das Medições 

 

 

 Após a determinação do número de repetições que possibilite representar 

uma distribuição normal e o emprego distribuição t de Student, é possível iniciar os 

estudos de homogeneidade de medições, característica dos testes paramétricos. 

 Atualmente o Inmetro possui uma norma denominada como NIT-DICLA-026 

(INMETRO, 2010c) para estabelecer os requisitos da participação de laboratórios 
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em ensaios de proficiência. Neste documento é citada a importância do tratamento 

dos dados, e a definição do método utilizado, como requisito e definição dos critérios 

de registros de cada participação do laboratório nos ensaios de controle de 

qualidade definidos pelo Inmetro. 

 Os ensaios de homogeneidade são ferramenta adequada para validação de 

métodos e devem ser realizados anteriormente a ensaios para definir o erro 

normalizado entre os diferentes tipos de laboratórios de ensaios e calibração. Este 

tratamento matemático pode gerar resultados de adequação à metodologia do 

desenvolvimento das medições e a declaração dos seus valores, juntamente com o 

critério de Dixon visto anteriormente. 

 Será vista a homogeneidade de variâncias através da expressão matemática 

de Fischer. Neste modelo é adequado que defina duas hipóteses possíveis, da 

seguinte forma: 

 

H0 - As variâncias entre as populações são homogêneas. 

H1 - As variâncias entre as populações são heterogêneas. 

 

Fcalculado ≤ Ftabelado 

 

onde Fcalculado é definido pela equação 15: 
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1 SS ≥      (15) 

 

 Ftabelado é dado em função dos graus de liberdade dos conjuntos 1 e 2 para um 

determinado nível de confiança. Caso a expressão matemática demonstre que 

Fcalculado ≤ Ftabelado, a hipótese H0 é verdadeira, validando as variâncias entre as 

distribuições como homogêneas. Caso contrário, a hipótese H1 é verdadeira e a 

distribuição será heterogênea. Para o presente trabalho utilizou-se o valor de 95% 

de probabilidade de abrangência como referência, com intuito de gerar adequação 

de padronização ao nível requerido da declaração de incerteza expandida com 

kp = 2, valor este usualmente utilizado nos laboratórios de calibração. 
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4.1.4. Avaliação da Correlação entre as Grandezas Físicas 

 

 

 A demonstração da correlação existente entre as grandezas é feita por meio 

do coeficiente de Pearson (r), utilizado para evidenciar se existe correlação entre as 

fontes de incertezas para cada tipo de mensurando, considerando os principais 

mensurandos: tensão elétrica, corrente elétrica e vazão mássica. No caso do 

mensurando potência elétrica, definida como o produto entre a tensão e a corrente, 

é sabido que existe uma correlação, no entanto é importante investigar as grandezas 

de influência para que se possa evidenciar a possível necessidade de melhor 

caracterizar uma nova fonte de incerteza envolvida no processo eletroquímico de 

conversão de energia. 

 O coeficiente de Person varia entre -1 e +1. A correlação é mais forte quanto 

mais próximo estiver o resultado de ±1 e mais fraca quanto mais próximo o resultado 

estiver de zero. Em outras palavras, a correlação é da seguinte forma: 

 

r = +1 → correlação perfeita e positiva; 

r = -1 → correlação perfeita e negativa; 

r = 0 → não há correlação ou a relação é não linear. 

 

 O coeficiente de Person é definido pela equação 16: 
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 Após a identificação das correlações existentes entre as fontes de incertezas 

de cada mensurando em separado e no conjunto final da declaração de eficiência 

energética da célula a combustível, há o propósito de caracterizar qual fonte possui 

maior impacto na operação de calibração. Demonstra-se que a resposta estável da 

célula a combustível ocorre quando há um controle localizado em determinadas 

grandezas físicas. 
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4.1.5. Determinação do Índice de Confiabilidade 

 

 

 O índice de confiabilidade é um parâmetro de fundamental importância para 

caracterizar uma avaliação inicial em relação à qualidade esperada para um 

determinado produto passível de avaliação em organismos de certificação ou de 

avaliação de qualidade do produto. 

 Atualmente, o Inmetro possui uma sistemática de acreditação de organismos 

de certificação de produtos, para fins de aprovação ou reprovação de um 

determinado produto passível de comercialização. A tendência natural é que as 

células a combustível sejam incluídas em programas desta natureza, pelo interesse 

em comercializar equipamentos para geração de energia com forte apelo à eficiência 

energética e à sustentabilidade, com o uso de fontes renováveis. 

 A eficiência de uma célula combustível será estudada através da grandeza 

física tensão elétrica cujo propósito é visualizar o comportamento desta fonte de 

energia em relação à adequação as características da figura 13. Nesta 

representação é apresentada a relação entre o potencial elétrico e a densidade de 

energia elétrica, que será vista no próximo capítulo. Os critérios de avaliação mais 

usados no meio acadêmico são a tensão livre de Gibbs, ou tensão ideal, e o 

comportamento de queda da tensão elétrica quando aplicada a carga elétrica entre 

nos terminais ligados aos eletrodos. 

 Depois de aplicados os critérios acima e havendo de fato um mensurando 

definido com uma distribuição normal, poderá ser identificada a faixa máxima 

admissível para a possível aprovação de uma célula a combustível, considerando as 

características de uma célula sem carga e com carga acoplada entre os seus 

terminais. 

 O índice de confiabilidade busca determinar uma faixa de intervalo entre o 

máximo e o mínimo para que a célula inicie a sua operação e com isto apresentar 

um comportamento definido pelo gráfico de polarização do stack da célula a 

combustível. A Figura 13 mostra uma curva de polarização típica de célula a 

combustível unitária do tipo PEMFC (linha sólida) e a curva da potência (linha 

pontilhada). Também estão indicados os processos de polarização e perda numa 

célula a combustível PEMFC. 
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Figura 13: Gráfico de polarização e funcionamento da célula combustível. 

 

 A equação 17 mostra a determinação dos valores de faixa de operação da 

célula: 

n

st
xEn

n

st
x IDEALcélula

×
+≤×≤

×
−     (17) 

onde: 

x  = valor médio de um determinado número de leituras; 

t = valor de Student para um grau de liberdade determinado por (n-1); 

s = desvio padrão para um determinado número de leituras; 

n = número de leituras; 

ncélula = número de células que compõem o stack; 

EIDEAL = tensão ideal ou tensão de Gibbs (1,23 V). 

 

 Caso as grandezas da célula combustível estejam entre estes valores 

máximos e mínimos é possível afirmar que a operação da célula seguirá uma curva 

previamente definida, possibilitando realizar previsões da vida útil do equipamento e 

da densidade energética deste equipamento. 
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5. GRANDEZAS FÍSICAS MENSURÁVEIS 

 

 

 Segundo o vocabulário internacional “grandeza” é a propriedade de um 

fenômeno, de um corpo ou de uma substância que pode ser expressa 

quantitativamente sob a forma de um número e de uma referência. O conceito pode 

ser genericamente dividido em, por exemplo, grandeza física, química ou biológica, 

ou ainda em grandeza de base e grandeza derivada.  

 Neste estudo as grandezas são as seguintes: corrente elétrica, tensão 

elétrica, vazão do combustível hidrogênio, potência elétrica, temperatura 

termodinâmica e, finalmente, a eficiência elétrica da célula a combustível. Estes 

mensurandos são os mais relevantes para determinar o desempenho da célula a 

combustível. 

 Na declaração dos valores, conforme citado na NIT-DICLA-021 (INMETRO, 

2010), a expressão genérica é Y ± U, onde Y é o valor atribuído como verdadeiro do 

mensurando e U é a incerteza expandida, conforme o nível de abrangência 

relacionado à confiabilidade da medição. Para as unidades das grandezas físicas 

serão utilizadas as determinações do Sistema Internacional, com indicação das 

equivalências em unidades usuais, para melhor compreensão dos valores. Estes 

serão tratados numericamente com o uso de algarismos significativos, conforme as 

particularidades de cada mensurando. 

 

 

5.1. DETERMINAÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA 

 

 

 A corrente elétrica é uma das sete grandezas identificadas no Sistema 

Internacional que servem de base para determinação de outras grandezas físicas. 

As outras seis grandezas de base do SI são: comprimento, massa, tempo, 

temperatura termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa. 

 A unidade da corrente elétrica no SI é o ampere, [A]. Pelo fato de que o 

funcionamento das células a combustível se baseia nos princípios da eletroquímica, 

ou seja, na conversão de energia química em energia elétrica, a corrente elétrica 
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tem origem nos eletrodos da célula. Para mensurar esta grandeza física o método 

mais utilizado e empregado nos laboratórios de calibração e ensaios é por meio da 

utilização de medidor padrão, que tenha a função amperímetro. 

 Outra forma de quantificar a corrente elétrica é utilizar um resistor conhecido 

na literatura como “shunt”, o qual apresenta uma estabilidade de queda de tensão 

perfeitamente especificada para determinadas temperaturas de utilização, de tal 

modo que é possível identificar a corrente que está passando no ramal em que o 

resistor for instalado. Para ambos os métodos de quantificação da corrente elétrica 

contínua, medição direta com amperímetro e medição indireta pela determinação da 

queda de tensão no resistor, há fontes de incertezas distintas. 

 

 

5.1.1. Determinação da Corrente Elétrica pelo Método Direto 

 

 

 O método de medição direta da grandeza física tratada como mensurando é 

aquele em que a grandeza é medida pela indicação do instrumento considerando a 

mesma unidade, não necessitando utilizar de leis da física ou expressões 

matemáticas para se chegar aos valores das medições. O amperímetro é exemplo 

de medição direta, uma vez que o instrumento possui no seu circuito interno um 

galvanômetro sensível à indução magnética. 

 O instrumento de indicação analógica contém um galvanômetro, um conjunto 

de bobina móvel, imã permanente fixo e ponteiro, montados de tal modo que a 

bobina possa induzir um movimento de giro livre em torno de um eixo. A passagem 

de corrente elétrica com certa intensidade pela bobina provocará a deflexão angular 

da bobina e ao ponteiro indicador do instrumento. 

 No caso de amperímetros digitais, o galvanômetro é um circuito eletrônico 

que compara o valor medido da corrente com um valor de corrente pré-determinado 

gerado pelo próprio instrumento. 

 A Figura 14 mostra a configuração básica da medição da corrente por meio 

de um amperímetro. A resistência RA tem a função de possibilitar o desvio da 

corrente que passa pelo galvanômetro, pois os galvanômetros têm um limite de 

corrente máxima que, quando ultrapassado, provoca danos e pode inutilizá-los. 

Desta maneira, para se medir valores de correntes cada vez mais elevadas o valor 
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de RA deve ser cada vez mais baixo, ou seja, quanto maior a escala do amperímetro 

menor será o valor da resistência RA, pois menor parcela da corrente poderá 

atravessar o galvanômetro. 

 

 
Figura 14: Medição de corrente pelo método direto. 

 

 

5.1.2. Determinação da Corrente pelo Método Indireto 

 

 

 O resistor do tipo “shunt”, Figura 15, apresenta estabilidade ôhmica em certas 

faixas de temperatura. Medindo-se a queda de tensão neste componente e 

utilizando-se a Lei de Ohm, equação 18, é possível quantificar a corrente que está 

circulando no ramal entre os eletrodos da célula a combustível. 

 

 
Figura 15: Modelo de shunt para medição. 

 

U = R × I        (18) 

 

onde: 

U = tensão elétrica [V], mensurável neste caso pelo voltímetro padrão; 

R = resistência elétrica [Ω], calibrada em diferentes faixas de temperatura; 
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I = corrente elétrica [A], quantificada indiretamente pela aplicação da Lei de Ohm. 

 

 Na Figura 16 pode-se ver o modelo de medição da corrente usando resistor 

“shunt”. 

 

 
Figura 16: Modelo de medição de corrente pelo método indireto. 

 

 

5.1.3. Procedimento de Medição da Grandeza Corrente Elétrica 

 

 

 A corrente elétrica deve ser medida em pelo menos três pontos: 10%, 50% e 

95% em relação à corrente nominal especificada pelo fabricante conforme, a 

orientação DOQ-CGCRE-018 (INMETRO, 2006). No entanto, os pontos que 

constam no certificado de calibração do padrão também serão utilizados para a 

calibração da grandeza física corrente elétrica. 

 Para que possa melhor definir o comportamento da célula a combustível 

serão medidos também os pontos na faixa de 25%, 75% e 100%, totalizando seis 

pontos de medição em duas condições de operação denominadas como ciclo 

crescente e ciclo decrescente. 

 Através das medições nas condições de ciclo crescente e decrescente poderá 

ser identificado o comportamento da célula em relação à histerese (diferença em 

módulo entre o ciclo crescente e o decrescente) e a tendência (estimativa de erro 

sistemático). 

 Para a avaliação das incertezas de medições do tipo A e do tipo B devem ser 

realizadas 15 repetições dos ciclos crescente e decrescente considerando os pontos 
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de análise da confiabilidade existente entre as medições, como homogeneidade 

entre os ciclos, normalidade e utilização dos critérios da confiabilidade da medição. 

 A avaliação do padrão das grandezas determinadas deverá levar em 

consideração o critério citado na WELMEC 4.2, ou seja, erro máximo admissível 

para um instrumento caracterizado como padrão de medição é de 1/3 do erro 

máximo do objeto e a declaração da incerteza expandida deve ser para kp = 2 como 

nível de abrangência de 95,45%. 

 

 

Tabela 13: Modelo de planilha para determinação da incerteza do 
mensurando corrente elétrica. 

Fonte de 
Incerteza 

Valor 
estimado 

(A) 

Distribuição de 
probabilidade 

Divisor 
Coeficiente 

de 
Sensibilidade 

Incerteza 
Padronizada 

(A) 
Graus de liberdade 

Incerteza 
herdada do 
padrão 

 Retangular kp   ∞ 

Repetitividade 
Desvio Padrão   Normal n    n-1 

Resolução do 
padrão 0,0001 Retangular 32 ×    ∞ 

Temperatura  Retangular 3    ∞ 

Exatidão 0,002 Retangular 3    ∞ 
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5.2. DETERMINAÇÃO DA TENSÃO ELÉTRICA 

 

 

 A diferença de potencial ou tensão elétrica é citada no sistema internacional 

como uma grandeza derivada conforme a equação 19: 

 

I
W

 V = , em [m2 kg s-3 A-1]      (19) 
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onde: 

V = tensão elétrica, em volt; 

W = potência elétrica, em watt = J s-1 = m2 kg s-3; 

I = corrente elétrica, em ampere; 

m, kg e s = unidades de base para comprimento, massa e tempo. 

 

 No estudo relacionado à tensão elétrica será considerado, como parâmetro 

inicial a tensão em circuito aberto ou tensão ideal. Para o processo de conversão 

eletroquímica a expressão genérica é descrita pela equação 20: 

 

nF

G∆
−=  E0 , em volts [V]      (20) 

 

onde: 

n = número de moles de elétrons envolvidos na reação por mol de H2 consumido no 

processo; 

F = constante de Faraday, que representa a carga transferida por mol de elétrons 

(F = 96.487 C/mol); 

∆G = variação da energia livre de Gibbs [J]; 

E0 = potencial elétrico desempenhado pela célula a combustível [V]. 

 

 A expressão matemática para a tensão em circuito aberto mostra que é 

possível correlacionar a vazão de hidrogênio e o potencial elétrico da célula a 

combustível, o que demonstra a real importância do controle da vazão de entrada do 

combustível hidrogênio. 

 Após alimentação do gás hidrogênio no conjunto membrana/eletrodos o gás é 

direcionado através de canais específicos para o anodo da célula a combustível, 

onde encontrará uma condição denominada como “eletrodo padrão de hidrogênio” 

(EPH). O processo de oxidação no interior das partes porosas do anodo, com a 

formação da corrente elétrica para o circuito externo por meio da liberação dos 2e– e 

o transporte dos íons 2H+ através do eletrólito, é dada pela equação 1, apresentada 

anteriormente: 

 

Anodo:   H2 → 2H+ + 2e–    (1) 
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 No entanto este processo químico depende, segundo ALBRECHT (2005), das 

condições ambientais do eletrodo padrão para fins de comparação de valores de 

medição da tensão elétrica o eletrodo de hidrogênio. 

 O eletrodo padrão de hidrogênio (EPH) define o potencial eletroquímico de 

0 V na concentração de 1 mol.L⁻¹, para substâncias em meio ácido. 

 O potencial teórico padrão E0 para a célula PEMFC é o potencial de oxidação 

do hidrogênio vale +1,23V (VIARO, 2000) no caso da produção de água líquida, e 

+1,18 V se o produto é vapor de água. 

 O mensurando tensão elétrica será sujeito às perdas decorrentes do processo 

de conversão eletroquímica. Conforme visto na Figura 13, as perdas são de 

ativação, de resistência e de transporte de gás. 

 

 

5.2.1. Procedimento de Medição da Tensão Elétrica 

 

 

 É de fundamental importância mensurar os valores de tensão elétrica em 

duas condições de operação da célula a combustível, ou seja, em circuito aberto e 

com carga acoplada. 

 Para a configuração de circuito aberto, em que a célula não está conectada a 

nenhuma carga elétrica, é possível comparar o valor da tensão em circuito aberto 

com o valor ideal (padrão metrológico), calculado com o uso da equação 20, e assim 

encontrar um erro existente da diferença numérica do valor verdadeiro convencional 

(calculado com a equação 20) e o valor mensurável. A expressão do erro é 

caracterizada conforme a equação 21, enquanto o diagrama de conexão para 

medida está na Figura 17. 

 

Erro = V.M. – V.R.       (21) 
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onde: 

V.M. = valor medido 

V.R. = Valor de referencia 

 

nF

G∆
−=  (V) aberto circuito de Tensão  Erro  

 

 
Figura 17: Diagrama de conexão para medição em circuito aberto. 

 

 Os ensaios na condição do equipamento em circuito aberto e com carga 

conectada aos seus terminais já são regulamentados ou normalizados e atualmente 

são utilizados em diversos tipos de instrumentos elétricos, entre os quais se 

encontram os transformadores e os motores elétricos. Especificamente para a célula 

a combustível o intuito do ensaio a vazio possui os seguintes objetivos: 

 

− Encontrar o erro para uma consideração de um padrão proveniente da teoria 

da variação da energia livre de Gibbs. 

− Identificar a estabilidade num curto espaço de tempo, na condição de 

transitório, para caracterizar se a célula responde de maneira instantânea ao 

valor de tensão determinado, não havendo uma queda excessiva de tensão 

em virtude das quedas de ativação do sistema. 

 

 Na configuração da célula combustível com carga acoplada, deve-se usar um 

resistor com boa estabilidade em condições ambientais padronizadas e boa resposta 

aos estímulos elétricos, com valores previamente conhecidos através de calibração 



58 

 

(RBC). É perfeitamente possível aplicar as expressões matemáticas da potência 

elétrica em circuitos resistivos com uma fonte de alimentação do tipo corrente 

contínua, com a célula a combustível no papel de fonte de energia. A medição da 

tensão elétrica nesta configuração tem o objetivo de evidenciar as seguintes 

condições de operação: 

 

− O comportamento da célula a combustível com uma carga acoplada sobre os 

seus eletrodos, em relação à estabilidade da tensão no início do processo de 

conversão eletroquímica e na condição de regime. 

− A estabilidade da tensão elétrica na célula a combustível em relação à 

variação do ciclo de medição crescente e decrescente, para verificar se existe 

a tendência de histerese no processo de conversão eletroquímica da célula. 

 

 A Figura 18 mostra o diagrama para medição de tensão com carga acoplada 

à célula a combustível. 

 

 
Figura 18: Medição da tensão elétrica com uma carga acoplada. 

 

 O ciclo de medição deverá ser caracterizado através da variação da grandeza 

física vazão do combustível hidrogênio e a determinação da indicação nos pontos de 

10%, 25%, 50%, 75%, 95% e 100% da corrente nominal, e com isto avaliar se a 

diferença de potencial permanece constante ao longo de todo o processo de 

medição. 
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 Através do ensaio de estabilidade da grandeza elétrica e do comportamento 

da variação da vazão do gás hidrogênio no interior do stack é possível evidenciar o 

comportamento da célula combustível para uma carga dinâmica, ou seja, uma carga 

que solicita da célula diferentes condições de alimentação para manter um 

determinado nível de trabalho. Um exemplo desta condição de carga é a 

manutenção do torque de um veículo elétrico próximo da estabilidade em ciclos de 

aceleração e desaceleração. 

 Outro aspecto de fundamental importância é o comportamento da resistência 

interna da célula a combustível. Por exemplo, os eletrodos são formados por 

politetrafluoroetileno, composto que apresenta coeficiente positivo de temperatura de 

ppm/°C, ou seja, a cada aumento de temperatura sua resistência elétrica aumenta 

muito pouco. Com a adição de grupos sulfônicos e umidade este comportamento 

pode mudar. 

 O estudo busca focalizar as fontes de 12 V, para comparativo com as baterias 

utilizadas em reserva de energia, e fontes de 48 V, nível de tensão utilizado nos 

veículos. 

 Como estudo inicial para fins de identificação das características de respostas 

da stack das células será apresentado uma análise para 10 células e 39 com o 

intuito de identificar a exatidão dos valores para 12 e 48 V: 

 

Tabela 14: Modelo de variação de valores para ensaio. 

Tensão elétrica nominal Considerando 10 células 12,3 V 

Corrente elétrica nominal Considerando 10 células 406,50 A 

Valores para realização da calibração 
Faixa da Corrente Nominal  
[In × X%] em [A] 

Faixa da Tensão Nominal  
[Vn × X%] em [V] 

Fator de variação da faixa de 
valores [X%] 

40,65  12,3 10% 

101,63 12,3 25% 

203,25 12,3 50% 

304,88 12,3 75% 

386,18 12,3 95% 

406,50 12,3 100% 

 

 A medição da tensão elétrica é feita com um voltímetro, cujo modelo é 

mostrado na Figura 19: 
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Figura 19: Modelo de medição de tensão elétrica. 

 

 O voltímetro consiste de um galvanômetro interligado em série com uma 

resistência elétrica que deverá apresentar valores elevados, na ordem de dezenas a 

centenas de ohms, para que possibilite uma melhor medição da diferença de 

potencial ou tensão elétrica sem a influência da corrente elétrica no circuito interno 

do voltímetro. 

 As operações de calibração e de coleta dos dados seguem a mesma 

metodologia experimental aplicada ao processo de medição da corrente elétrica, 

porém utilizando um voltímetro interligado entre os terminais que fornecem 

alimentação para a carga. 

 Após a determinação dos valores de calibração da célula a combustível, será 

realizado um comparativo entre o potencial teórico (12,3 V, para 10 células unitárias) 

e o potencial prático existente entre os eletrodos da célula, nos diferentes pontos 

das faixas e identificado os pontos de maior variação da resistência elétrica interna 

[Ω] da célula a combustível. Na Tabela 15 apresenta-se o modelo para determinação 

da incerteza expandida. 

Tabela 15: Modelo de planilha para determinação da incerteza da tensão 
elétrica. 

Fonte de 
Incerteza 

Valor 
estimado 

(A) 

Avaliação 
da 

incerteza 

Distribuição 
de 

probabilidade 
Divisor 

Coeficiente 
de 

Sensibilidade 

Incerteza 
Padronizada 

(A) 

Graus de 
liberdade 

Incerteza 
herdada do 
padrão 

 A Normal K   ∞ 

Repetitividade 
Desvio Padrão   A Normal n    n-1 

Resolução do 
padrão 0,0001 B Retangular 32 ×   0,01 × Ci ∞ 

Temperatura  B Retangular 3    ∞ 

Exatidão 0,002 B Retangular 3   0,01 × Ci ∞ 

22
nic uuu ⋅⋅⋅=  

cukU ×=  
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5.3. DETERMINAÇÃO DA VAZÃO 

 

 

 Os princípios de medição de vazão são diferenciados para a natureza de 

cada produto a ser medido, conforme as propriedades físico-químicas. De maneira 

genérica a medição da vazão é representada pela equação 22: 

 

Q = v × A        (22) 

 

onde: 

Q = vazão [m³/s]; 

v = velocidade [m/s]; 

A = área [m²]. 

 

 Para cada tipo de substância líquida ou gasosa há um princípio de medição 

da vazão e uma determinada tecnologia mais adequada à identificação do valor 

medido com a declaração da incerteza. Especificamente para a medição da vazão 

do combustível hidrogênio será utilizado o medidor cujo princípio é o da indução de 

Faraday, baseado na variação da condutividade existente entre dois eletrodos 

através da passagem de elemento condutivo num campo eletromagnético. 

 O medidor de área variável será empregado para quantificar a vazão do 

nitrogênio. Este medidor é mais conhecido como rotâmetro, largamente utilizado em 

instrumentos de laboratórios. A determinação da vazão é demonstrada ou pela 

variação por unidade de tempo do volume (unidade SI: m3/s) ou pela variação por 

unidade de tempo da massa, chamada de vazão mássica (unidade SI: kg/s). Na 

Tabela 16 são citados alguns princípios e sua aplicabilidade. 
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Tabela 16: Modelos de princípios utilizados na determinação do 
mensurando vazão de fluídos. 

Princípio de medição Elemento sensor 

Placa de orifício 

Tubo de Venturi 

Bocal de vazão 

Tubo Pitot 

Área variável 

Deslocamento positivo 

Pressão diferencial 

Vórtex 

Ondas acústicas Ultra-som 

Princípio de Coriolis  

Princípio de indução de Faraday Eletrodo por condutividade 

 

 O medidor de vazão mássica pelo princípio de indução de Faraday consiste 

em um sensor da variação da tensão induzida pela passagem de um fluido com 

características condutivas, inserido num campo eletromagnético. Caso ocorra a 

variação na quantidade de elementos, na velocidade ou mesmo na intensidade do 

campo eletromagnético, irá transcorrer uma variação proporcional na intensidade de 

tensão elétrica induzida nos eletrodos. 

 Conforme discutido anteriormente, a variação na quantidade em relação à 

velocidade irá determinar a vazão de entrada do vetor energético hidrogênio na 

célula a combustível. Este tipo de medidor de vazão não apresenta resistência 

mecânica à passagem do fluido, no entanto ele deverá ser instalado em trechos em 

que a tubulação seja retilínea (sem curvas). 

 

 
Figura 20: Modelo de um medidor de vazão pelo princípio de 

indução de Faraday. 
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 A vazão é proporcional à força eletromotriz gerada no medidor e por isso sua-

se a mesma denominação Q para a F.E.M., conforme equação 23: 

 

Q = K × B × V × L       (23) 

 

onde: 

Q = força eletromotriz (F.E.M.) [V]; 

K = constante do instrumento; 

B = intensidade do campo magnético [T] ou fluxo por área φ / A [Wb/m2]; 

V = velocidade média do fluxo [m/s]; 

L = distância entre os eletrodos [m]. 

 

 O modelo para determinação da vazão é mostrado na Tabela 17: 

 

Tabela 17: Modelo de planilha para determinação do mensurando vazão. 

Fonte de 
Incerteza 

Valor 
estimado 

(A) 

Distribuição 
de 

probabilidade 
Divisor 

Coeficiente de 
Sensibilidade 

Incerteza 
Padronizada 

(A) 

Graus de 
liberdade 

Incerteza herdada 
do padrão  B k   ∞ 

Repetitividade 
Desvio Padrão   A n    n-1 

Resolução do 
padrão 0,0001 B 3    ∞ 

Condutividade do 
fluido  B 3    ∞ 

Exatidão 0,002 B 3    ∞ 

Temperatura das 
bobinas de campo  B 3    ∞ 

Nível de ruído  B 3    ∞ 
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5.4. DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA ELÉTRICA 

 

 

 Na determinação da potência elétrica serão utilizados para fins de cálculo os 

valores de estimativa de tensão e corrente elétrica, de cujo produto a resulta a 

grandeza de interesse, conforme equação 26. 

 

P = U × I        (26) 

 

onde: 

P = Potência elétrica [W]; 

U = Diferença de potencial [V]; 

I = Corrente elétrica [A]. 

 

 Através da resolução da equação 26 e utilizando as incertezas provenientes 

das componentes de estimativas, tensão e corrente elétrica, será possível evidenciar 

um resultado de declaração final da potência elétrica da fonte de energia. Para isto 

será usado o método numérico de Kragten, que se baseia nas somas quadráticas 

para calcular a contribuição de cada um dos fatores de influência na estimativa de 

uma grandeza. Através do emprego do método de Kragten, é possível realizar uma 

validação intermediária da incerteza do wattímetro, utilizado como padrão de 

medição, e um parâmetro para análise critica de utilização deste instrumento 

considerando a incerteza de Kragten como referência de aceitação. 

 

P = U × I        (27) 

 

( ) ( ) ( )
IUP
IUP µ

+
µ

=
µ 222

      (28) 

 

( ) ( )
IUP
IUP µ

+
µ

=
µ 22

      (29) 
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( ) ( )
IU

P IU
P

µ
+

µ
×=µ

22
      (30) 

onde: 

µP = incerteza da potência elétrica proveniente do método de cálculo da Kragten; 

µU = incerteza proveniente da planilha de cálculo da declaração de incerteza da 

grandeza tensão elétrica; 

µI = incerteza proveniente da planilha de cálculo da declaração de incerteza da 

grandeza corrente elétrica. 

 

 É adequado que o valor da declaração da potência elétrica seja comparado 

também a um padrão de medição que possibilite realizar a declaração do 

mensurando e seu parâmetro de incerteza proveniente das medições, e com isto 

haja a plena condição de realizar uma validação intermediária entre os padrões de 

medição dos instrumentos de medição, ou seja, amperímetro, wattímetro e 

voltímetro. 

 Considerando que o valor máximo da incerteza deverá ser o estimado pelo 

cálculo de Kragten, os padrões devem estar perfeitamente em plenas condições de 

igualdade. 

 

Tabela 18: Modelo de planilha para determinação da incerteza do 
mensurando potência elétrica. 

Fonte de Incerteza 
Valor 

estimado 

Distribuição 
de 

probabilidade 
Divisor 

Coeficiente 
de 

Sensibilidade 

Incerteza 
Padronizada 

Graus de 
liberdade 

Incerteza da 
corrente elétrica (A) µI B kp   ∞ 

Incerteza da tensão 
elétrica (V) µU B kp   ∞ 

Desvio Padrão S A 2 n    n – 1=14 

Incerteza herdada 
do padrão 
(proveniente da 
calibração) 

 B kp   ∞ 
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5.5. DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA ELÉTRICA E TÉRMICA 

 

 

 A eficiência energética ocupa um papel de grande importância na análise de 

conformidade dos equipamentos que são comercializados para suprimento de 

energia ou utilização da energia elétrica. O Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica, PROCEL, vem trabalhando com ações ligadas à determinação da 

classe de eficiência dos instrumentos, apresentando atualmente uma metodologia 

de etiquetagem dos equipamentos de acordo com a eficiência energética 

caracterizada através de medidas tais como; elétricas, de consumo, vida útil 

estimada, energia termodinâmica entre outras propriedades que são particulares de 

cada instrumento. Estas medições são realizadas em laboratórios acreditados na 

RBC ou RBLE com acompanhamento de organismos certificadores de produtos ou 

do Inmetro. 

 O PROCEL é parte integrante do Programa Brasileiro de Etiquetagem, PBE, 

que inclui uma extensa gama de produtos elétricos, eletrônicos e a gás. As 

tecnologias ligadas às células a combustível atualmente não fazem parte do escopo 

de instrumentos avaliados pelo PBE. No entanto, existe uma forte tendência deste 

tipo de tecnologia fazer parte destes estudos, assim como ocorreu com outras fontes 

de energia limpa, como painéis solares e aero geradores para usinas eólicas. 

 As células a combustível do tipo PEMFC trabalham em temperatura na ordem 

de 80 °C e seu processo é exotérmico, liberando para o meio ambiente água 

aquecida que pode ser utilizada em diversas atividades ligadas a aplicações 

estacionárias. Em aplicações no setor de transporte, seja em veículos leves ou 

pesados, o vapor d’água pode ser transferido para equipamentos auxiliares próprios 

para o armazenamento deste vetor energético. 

 Entre as grandezas físicas relacionadas às células a combustível, a tensão 

elétrica é a que se destaca no cálculo da eficiência. Como a energia das células a 

combustível é suprida pelo hidrogênio ou por um gás rico neste elemento químico, o 

processo de conversão energética não passa por ciclos de carga e descarga de 

energia elétrica, de tal modo que não existe o efeito de memória de carga que ocorre 

nas baterias. 
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 Para os laboratórios postulantes a acreditação de análise de conformidade 

destas tecnologias é importante a utilização, de padrões metrológicos, da grandeza 

tensão elétrica, com valores adequados de exatidão, precisão e resolução. 

 Um voltímetro com quatro dígitos apresenta boa resolução de medição e 

adequada relação custo-benefício, ao passo que instrumentos com maior resolução 

não trariam ganho significativo de capacidade de medição do laboratório postulante 

a acreditação. Através da revisão bibliográfica especializada que foi apresentada 

pela equipe do Inmetro, sumarizada na Figura 21, demonstra o impacto financeiro 

devido à incerteza de medição da potência elétrica de um empilhamento de células a 

combustível. 

 

 
Figura 21: Demonstrativo da resolução de voltímetro. 
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5.6. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO GÁS HIDROGÊNIO 

 

 

 No estudo relacionado à célula combustível do tipo PEMFC é de fundamental 

importância citar as características relacionadas ao gás hidrogênio, empregado 

como combustível para que ocorra a reação de conversão eletroquímica para 

energia elétrica. No entanto alguns fatores são preponderantes para realizar o 

melhor aproveitamento deste vetor energético, entre eles o grau de pureza entregue 

para a utilização na célula a combustível, sensível à ocorrência de monóxido de 

carbono (CO), contaminante que reduz a vida útil e a eficiência elétrica da célula a 

combustível. 

 Na determinação da grandeza “pureza química do gás hidrogênio” a norma 

ABNT NBR ISO 14687-1:2010 (ABNT, 2010a) evidencia as principais características 

de utilização do elemento hidrogênio podendo ser classificado como do tipo I 

(gasoso), II (líquido), III (sólido, em forma de pasta ou borra). Para a classificação do 

tipo I existe ainda a determinação de graus A, B e C, definidos na Tabela 18. 

 

Tabela 19: Determinação da pureza do gás hidrogênio. 

Grau 
Pureza do hidrogênio  

(Fração molar mínima, %) 
Teor de dióxido de 

carbono CO2 

Teor de monóxido de 
carbono CO 

A 98,000 NAE 1 µmol/mol 

B 99,900 NAE NAE 

C 99,995 1 µmol/mol 1 µmol/mol 

Obs.: NAE significa que não é aplicado o ensaio para qualificação deste gás nesta característica do 
grau de pureza. 

 

 Através da Tabela 18 verifica-se que não é indicada a utilização do hidrogênio 

com grau B de pureza para célula a combustível, que não é aplicável a qualificação 

do monóxido dentro da pureza necessária à operação das células tipo PEM. O gás 

hidrogênio grau C, por sua vez, é perfeitamente adequado e o gás grau A pode ser 

aplicado para sistemas de células a combustível, porém o ensaio de dióxido de 

carbono CO2 não é aplicado, havendo um ponto de análise em relação a está 

impureza na vida útil da célula a combustível. 

 Para utilização de um instrumento como padrão metrológico para este tipo de 

mensurando é necessário que ele opere pelo princípio da condutividade térmica e 
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tenha valor de resolução de 0,1 µmol/mol com uma exatidão seletiva para os gases 

de grau A e C, conforme é definido nas equações 24 e 25: 

 

Exatidão (A) = 2/10 = 0,2%     (24) 

 

Exatidão (C) = 0,005/10 = 0,0005%    (25) 

 

 O valor ideal de pureza para um gás é definido numa fração molar de 100%. 

Observa-se que os gases apresentam 98,000% para o grau A e 99,995% para o C, 

havendo agentes contaminantes. 

 De acordo com a ISO 14687 é recomendável que o instrumento tenha 

sensibilidade de pelo menos 1/10 da diferença existente entre o valor ideal e o 

definido na classe e no grau do gás. Na Tabela 19 são os valores da exatidão do 

padrão do gás hidrogênio para os graus A e C. 

 

 

Tabela 20: Demonstrativo da exatidão do padrão do gás hidrogênio. 

1. GRAU 2. Valor Ideal 
de pureza 

3. Valor definido para adequação 
do gás a sua classe e grau (%) 

4. Diferença 
(entre 2% e 3%) 

A 100% 98,000 2% 

C 100% 99,995 0,005% 

 

 Para adequar a rastreabilidade deste tipo de instrumento é necessária 

calibração utilizando um material de referência certificado pelo INM. Para que um 

instrumento esteja adequado para o mensurando de um gás do tipo C é necessário 

um valor de resolução de 0,001 µmol/mol, enquanto no caso do instrumento padrão 

para o grau A é possível utilizar com valor de 0,1 µmol/mol de resolução. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 Através deste trabalho acadêmico foi possível evidenciar ferramentas 

metrológicas que possibilitam iniciar uma fundamentação teórica para contribuição 

nos programas de normalização para análise de células a combustível em 

aplicações móveis e estacionárias, considerando a sua classificação como uma 

fonte de conversão de energia renovável e de suprimento de energia elétrica. 

 O ensaio de variação dos valores das grandezas físicas, corrente elétrica e 

vazão do combustível hidrogênio, possibilitam avaliar a célula como fonte de energia 

e como carga elétrica operando com a variação da vazão de entrada, com isto 

podendo viabilizar esta tecnologia em dois momentos de utilização. 

 No âmbito da avaliação deste produto, foi possível citar ferramentas que 

possibilitam demonstrar, a veracidade de valores passíveis de ensaios e calibração 

e como realizar a declaração dos valores de uma maneira confiável e adequadas as 

praticas descritas no guia ISO GUM. Determinando a forma de rejeição das 

medições, avaliação da distribuição normal e o número de repetições adequado para 

a declaração da incerteza expandida com esta adequação a rastreabilidade dos 

valores futuros, possibilitando utilizar estes valores como uma fonte de estimativa 

num estudo de metrologia relacionado à matriz energética. Foi citado o número de 

quinze repetições, para que possibilite demonstrar a robustez e adequação dos 

critérios de Dixon, Shapiro Wilks e de homogeneidade, considerando os valores 

previamente tabelados de cada critério e a necessidade de homogeneidade entre 

todos agentes possíveis de avaliação através da prática de ensaios de proficiência. 

Também na análise da configuração da célula a combustível, citou-se uma forma 

possível de determinar um índice de confiabilidade, utilizando a teoria de célula num 

modelo ideal e a distribuição aceita atualmente para caracterização de uma amostra 

como normal a de Student. 
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ANEXOS 

 

 

 Valor de )(νpt  da distribuição-t, para ν graus de liberdade, que define o 

intervalo )(ν− pt  a )(ν+ pt  que abrange a fração p da distribuição. 

 

Tabela 21: Distribuição de Student bi-caudal. 

Fração p em porcentagem 
Graus de 
liberdade 

νννν 

 
95 

 
95,45 

 
99 

1 12,71 13,97 63,66 
2 4,3 4,53 9,92 
3 3,18 3,31 5,84 
4 2,78 2,87 4,60 
5 2,57 2,65 4,03 
6 2,45 2,52 3,71 
7 2,36 2,43 3,50 
8 2,31 2,37 3,36 
9 2,26 2,32 3,25 
10 2,23 2,28 3,17 
11 2,20 2,25 3,11 
12 2,18 2,23 3,05 
13 2,16 2,21 3,01 
14 2,14 2,20 2,98 
15 2,13 2,18 2,95 
16 2,12 2,17 2,92 
17 2,11 2,16 2,90 
18 2,10 2,15 2,88 
19 2,09 2,14 2,86 
20 2,09 2,13 2,85 
25 2,06 2,11 2,79 
30 2,04 2,09 2,75 
35 2,03 2,07 2,72 
40 2,02 2,06 2,70 
45 2,01 2,06 2,69 
50 2,01 2,05 2,68 
100 1,984 2,025 2,626 
∞∞∞∞ 1,960 2,000 2,576 
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Tabela 22: Valores críticos de Shapiro Wilks. 

Nível de Significância 
n 0,01 0,02 0,05 0,10 0,50 0,90 0,95 0,98 0,99 
3 0,753 0,756 0,767 0,789 0,959 0,998 0,999 1,000 1,000 
4 0,687 0,707 0,748 0,792 0,935 0,987 0,992 0,996 0,997 
5 0,686 0,715 0,762 0,806 0,927 0,979 0,986 0,991 0,993 
6 0,713 0,743 0,788 0,826 0,927 0,974 0,981 0,986 0,989 
7 0,730 0,760 0,803 0,838 0,928 0,972 0,979 0,985 0,988 
8 0,749 0,778 0,818 0,851 0,932 0,972 0,978 0,984 0,987 
9 0,764 0,791 0,829 0,859 0,935 0,972 0,978 0,984 0,986 
10 0,781 0,806 0,842 0,869 0,938 0,972 0,978 0,983 0,986 
11 0,792 0,817 0,850 0,876 0,940 0,973 0,979 0,984 0,986 
12 0,805 0,828 0,859 0,883 0,943 0,973 0,979 0,984 0,986 
13 0,815 0,837 0,866 0,889 0,945 0,974 0,979 0,984 0,986 
14 0,825 0,846 0,874 0,895 0,945 0,975 0,980 0,984 0,986 
15 0,835 0,855 0,881 0,901 0,950 0,975 0,980 0,984 0,987 
16 0,844 0,863 0,887 0,906 0,952 0,976 0,981 0,985 0,987 
17 0,851 0,869 0,892 0,910 0,954 0,977 0,981 0,985 0,987 
18 0,858 0,874 0,897 0,914 0,956 0,978 0,982 0,986 0,988 
19 0,863 0,879 0,901 0,917 0,957 0,978 0,982 0,986 0,988 
20 0,868 0,884 0,905 0,920 0,959 0,979 0,983 0,986 0,988 
21 0,873 0,888 0,908 0,923 0,960 0,980 0,983 0,987 0,989 
22 0,878 0,892 0,911 0,926 0,961 0,980 0,984 0,987 0,989 
23 0,881 0,895 0,914 0,928 0,962 0,981 0,984 0,987 0,989 
24 0,884 0,898 0,916 0,930 0,963 0,981 0,984 0,987 0,989 
25 0,888 0,901 0,918 0,931 0,964 0,981 0,985 0,988 0,989 
26 0,891 0,904 0,920 0,933 0,965 0,982 0,985 0,988 0,989 
27 0,894 0,906 0,923 0,935 0,965 0,982 0,985 0,988 0,990 
28 0,896 0,908 0,924 0,936 0,966 0,982 0,985 0,988 0,990 
29 0,898 0,910 0,926 0,937 0,966 0,982 0,985 0,988 0,990 
30 0,900 0,912 0,927 0,939 0,967 0,983 0,985 0,988 0,990 
31 0,902 0,914 0,929 0,940 0,967 0,983 0,986 0,988 0,990 
32 0,904 0,915 0,930 0,941 0,968 0,983 0,986 0,988 0,990 
33 0,906 0,917 0,931 0,942 0,968 0,983 0,986 0,989 0,990 
34 0,908 0,919 0,933 0,943 0,969 0,983 0,986 0,989 0,990 
35 0,910 0,920 0,934 0,944 0,969 0,984 0,986 0,989 0,990 
36 0,912 0,922 0,935 0,945 0,970 0,984 0,986 0,989 0,990 
37 0,914 0,924 0,936 0,946 0,970 0,984 0,987 0,989 0,990 
38 0,916 0,925 0,938 0,947 0,971 0,984 0,987 0,989 0,990 
39 0,917 0,927 0,939 0,948 0,971 0,984 0,987 0,989 0,991 
40 0,919 0,928 0,940 0,949 0,972 0,985 0,987 0,989 0,991 
41 0,920 0,929 0,941 0,950 0,972 0,985 0,987 0,989 0,991 
42 0,922 0,930 0,942 0,951 0,972 0,985 0,987 0,989 0,991 
43 0,923 0,932 0,943 0,951 0,973 0,985 0,987 0,990 0,991 
44 0,924 0,933 0,944 0,952 0,973 0,985 0,987 0,990 0,991 
45 0,926 0,934 0,945 0,953 0,973 0,985 0,988 0,990 0,991 
46 0,927 0,935 0,945 0,953 0,974 0,985 0,988 0,990 0,991 
47 0,928 0,936 0,946 0,954 0,974 0,985 0,988 0,990 0,991 
48 0,929 0,937 0,947 0,954 0,974 0,985 0,988 0,990 0,991 
49 0,929 0,937 0,947 0,955 0,974 0,985 0,988 0,990 0,991 
50 0,930 0,938 0,947 0,955 0,974 0,985 0,988 0,990 0,991 
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Tabela 23: Fatores para determinação do ensaio de homogeneidade. 

 

n1 = Graus de liberdade do numerador 

n2 = Graus de liberdade do denominador 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 ∞∞∞∞ n1 

n2                    
1 161,40 199,50 215,70 224,60 230,20 234,00 236,80 238,90 240,50 241,90 243,90 245,90 248,00 249,10 250,10 251,10 252,20 253,30 254,30 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,41 19,43 19,45 19,45 19,46 19,47 19,48 19,49 19,50 

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40 4,36 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74 3,70 3,67 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01 2,97 2,93 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79 2,75 2,71 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45 2,40 

12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34 2,30 

13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25 2,21 

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18 2,13 

15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07 

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11 2,06 2,01 

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96 

18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97 1,92 

19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,88 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84 

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87 1,81 

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,78 

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81 1,76 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,79 1,73 

25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,77 1,71 

26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,15 2,07 1,99 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,69 

27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,13 2,06 1,97 1,93 1,88 1,84 1,79 1,73 1,67 

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,12 2,04 1,96 1,91 1,87 1,82 1,77 1,71 1,65 

29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,10 2,03 1,94 1,90 1,85 1,81 1,75 1,70 1,64 

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,62 

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58 1,51 

60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47 1,39 

120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,09 2,02 1,96 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43 1,35 1,25 

∞ 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,75 1,67 1,57 1,52 1,46 1,39 1,32 1,22 1,00 
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Tabela 24: Distribuição normal. 

 

 

zp .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 
.0 .5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 .5239 .5279 .5319 .5359 
.1 .5398 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5636 .5675 .5714 .5753 
.2 .5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064 .6103 .6141 
.3 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443 .6480 .6517 
.4 .6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808 .6844 .6879 
           

.5 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157 .7190 .7224 

.6 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486 .7517 .7549 

.7 .7580 .7611 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794 .7823 .7852 

.8 .7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078 .8106 .8133 

.9 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340 .8365 .8389 
           

1.0 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577 .8599 .8621 
1.1 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790 .8810 .8830 
1.2 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980 .8997 .9015 
1.2 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .9131 .9147 .9162 .9177 
1.4 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9279 .9292 .9306 .9319 

           
1.5 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418 .9429 .9441 
1.6 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525 .9535 .9545 
1.7 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616 .9625 .9633 
1.8 .9641 .9649 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693 .9699 .9706 
1.9 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756 .9761 .9767 

           
2.0 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808 .9812 .9817 
2.1 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850 .9854 .9857 
2.2 .9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .9878 .9881 .9884 .9887 .9890 
2.3 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911 .9913 .9916 
2.4 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932 .9934 .9936 

           
2.5 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949 .9951 .9952 
2.6 .9953 .9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962 .9963 .9964 
2.7 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972 .9973 .9974 
2.8 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979 .9980 .9981 
2.9 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986 

           
3.0 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990 
3.1 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992 .9993 .9993 
3.2 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995 .9995 .9995 
3.3 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9997 
3.4 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9998 
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Tabela 25: Critério de Dixon. 

 

CRITERIA FOR REJECTION OF OUTLYING OBSERVATIONS 

 

Statistic Number of 
Observations, 

Upper Percentiles 

 n .70 .80 .90 .95 .98 .99 .995 
         
 3 .684 .781 .886 .941 .976 .988 .994 
 4 .471 .560 .679 .765 .846 .889 .926 

r10 5 .373 .451 .557 .642 .729 .780 .821 
 6 .318 .386 .482 .560 .644 .698 .740 
 7 .281 .344 .434 .507 .586 .637 .680 
         
 8 .318 .385 .479 .554 .631 .683 .725 

r11 9 .288 .352 .441 .512 .587 .635 .677 
 10 .265 .325 .409 .477 .551 .597 .639 
         
 11 .391 .442 .517 .576 .638 .679 .713 

r21 12 .370 .419 .490 .546 .605 .642 .675 
 13 .351 .399 .467 .521 .578 .615 .649 
         
 14 .370 .421 .492 .546 .602 .641 .674 
 15 .353 .402 .472 .525 .579 .616 .647 
 16 .338 .386 .454 .507 .559 .595 .624 
 17 .325 .373 .438 .490 .542 .577 .605 
 18 .314 .361 .424 .475 .527 .561 .589 

r22 19 .304 .350 .412 .462 .514 .547 .575 
 20 .295 .340 .401 .450 .502 .535 .562 
 21 .287 .331 .391 .440 .491 .524 .551 
 22 .280 .323 .382 .430 .481 .514 .541 
 23 .274 .316 .374 .421 .472 .505 .532 
 24 .268 .310 .367 .413 .464 .497 .524 
 25 .262 .304 .360 .406 .457 .489 .516 
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