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RESUMO 

 

Esse Projeto de Graduação visa determinar experimentalmente o momento de inércia rotacional 

do powertrain (componente de transmissão de potência) de uma turbina eólica. A inércia é 

importante para determinação da potência da turbina, influenciando grandemente na avaliação 

do desempenho desse tipo de máquina, pois há uma relação diretamente proporcional entre a 

inércia e a potência de máquinas rotativas. Dentre os métodos experimentais normalmente 

utilizados, o método da massa em queda foi o escolhido para o trabalho de medição do 

momento de inércia de uma turbina do tipo HAWT (Horizontal-Axis Wind Turbines), modelo 

iSTA Breeze® i-500, devido a sua simplicidade. Para estimar a incerteza de medição 

relacionada à inércia de rotação da turbina, o Método de Monte Carlo foi utilizado, como 

recomendado pelo Suplemento 1 do GUM. Foi feita uma abordagem estatística para validação 

das considerações físicas feitas para o modelo de medição e comparações com outros métodos 

de medição experimental de inércia de rotação. 

 Palavras-chaves: momento de inércia,  turbina eólica, método de aceleração, análise de 

incertezas, Método de Monte Carlo. 

 

ABSTRACT 

 

This Graduation Project aims experimentally determine the moment of rotational inertia 

of a wind turbine powertrain. Rotational Inertia is important for determining turbine power, 

greatly influencing the performance of this type of machine, since there is proportional 

relationship between the inertia and the power of rotating machines. Among the commonly used 

experimental methods, the drop mass method was used in this project to determine the moment 

of inertia of a turbine type HAWT, model iSTA Breeze® i-500, due to its simplicity. To 

estimate the measurement uncertainty related to the turbine rotation inertia, the Monte Carlo 

method was used, as recommended by GUM Supplement 1. A statistical approach was used to 

validate the physical considerations made for the measurement model and comparisons with 

other experimental methods were done. 

 

 

Keywords: moment of inertia, wind turbine, string-weight, uncertainty measurement, 

Monte Carlo Method. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, existem muitas comunidades pequenas e remotas de difícil acesso, por falta de 

pavimentação e por serem muito distantes de centros urbanos, sendo que, algumas estão localizadas ao 

logo de grandes rios com águas correntes.  Por isso, turbinas hidrocinéticas e eólicas compactas podem 

representar uma ótima alternativa de fonte de energia limpa e renovável para essas comunidades. Esse 

tipo de geração de energia tem potencial de ser mais barato do que levar energia da matriz central até 

essas localidades. 

O termo turbina hidrocinética é dado às máquinas hidráulicas que transformam a energia cinética 

do fluido de trabalho, correntes de rios ou marítimas, em energia cinética de rotação para geração de 

energia elétrica. O princípio de funcionamento das turbinas eólicas é muito semelhante, pois essas 

transformam a energia cinética proveniente dos ventos em energia cinética de rotação para a geração de 

energia elétrica.  

Estudos para projeto, construção e implementação dessas turbinas são realizados pelo Laboratório 

de Energia e Ambiente LEA (UnB-FT/ENM) em parceria com o Grupo de Dinâmica de Sistemas (GDS-

FT/ENM). Um dos componentes de interesse é componente de transmissão das turbinas (powertrain); um 

eixo de baixa rotação transmite a rotação das pás para a caixa de transmissão através de um sistema de 

engrenagem. A rotação multiplicada é transmitida ao eixo de alta rotação para acionar o gerador. 

Para a análise de eficiência da transmissão de energia do rotor ao gerador é importante observar e 

estudar duas coisas: as perdas de transmissões nos componentes do powertrain e a sua inércia de rotação. 

O momento de inércia de rotação é uma propriedade física fundamental no projeto de máquinas rotativas 

em geral. Em turbinas eólicas, por exemplo, o momento de inércia de rotação do conjunto rotor, bem 

como dos demais componentes do powertrain, são importantes para a determinação da eficiência de 

geração de energia elétrica e para a avaliação da performance dessas turbinas. 

 Segundo Povey e Paniagua (2012), como a medição da eficiência da turbina é baseada no torque 

mecânico, um erro de 1% na determinação da inércia causa um erro de 1% na determinação da eficiência 

do sistema. A determinação experimental da inércia das turbinas é usualmente utilizada devido à 

complexidade geométrica das pás e à grande quantidade de componentes no powertrain. Assim, um 

modelo de medição da inércia com capacidade de encontrar resultados exatos e obter a menor incerteza 

associado a esse é de extrema importância.  

Para garantir a qualidade e confiabilidade dos resultados, é necessário quantificar as incertezas 

experimentais. Por isso, há importância de se fazer uma padronização e regularização na utilização 

adequada do método de medição da incerteza. 

Nesse contexto, os objetivos de análise desse projeto são: analisar e modelar as perdas de energia 

do sistema, formular uma equação para obtenção da inércia experimental, tratar dados e calcular as 
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incertezas associadas ao método. O modelo das perdas de transmissão é baseado em trabalhos anteriores, 

como os do Paniagua (2012) e do Santana (2017).  

O método escolhido foi o da massa em queda livre, que consiste em medidas via filmagem do 

movimento de rotação da turbina eólica utilizando uma massa em queda (enrolada a um eixo de rotação) e 

em seguida da desaceleração livre do rotor causado pelas perdas por fricção. Após a filmagem, os dados 

de interesse são coletados pelo software Tracker, então, após os devidos tratamentos dos dados é 

utilizado o Método de Monte Carlo na obtenção da incerteza experimental. Os procedimentos adotados 

nesse projeto podem ser utilizados para determinação da inércia de rotação para máquinas rotativas em 

geral. Também, foram feitos alguns testes estatísticos para melhoria e validação do método. 

A turbina eólica modelo iSAT Breeze i-500, localizada no Laboratório de Termociência e 

Metrologia (UnB-FT/ENM) no Bloco G, da Faculdade de Tecnologia, na Universidade de Brasília, é a 

utilizada nesse estudo.  

1.1    ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO  

O segundo capítulo introduz alguns conceitos sobre a inércia, suas formulações e o conceito físico 

por trás dela. Também, mostra o procedimento para o cálculo do momento de inércia experimental com a 

sua modelagem física. 

O terceiro capítulo apresenta os conceitos básicos do ISO-GUM e do Suplemento 1. Esses 

conceitos são listados de forma sistemática, os passos e a metodologia de cálculo são apresentados para o 

entendimento da aplicação do cálculo da incerteza no experimento aqui apresentado. Também mostra o 

como funciona a estimativa da incerteza numa regressão linear (parte do procedimento experimental). 

Já apresentados todos os conceitos teóricos necessários para o cálculo da inércia e da sua incerteza, 

o quarto capítulo apresenta a bancada experimental, seus componentes, montagens e a metodologia de 

medição. 

O quinto capítulo utiliza os conceitos apresentados nos capítulos anteriores mostrando a 

metodologia e os cálculos necessários para a medição da inércia da turbina eólica, assim como, o cálculo 

da incerteza utilizando-se o Suplemento 1 do ISO-GUM.  

O sexto capítulo, utilizando os mesmo dados coletados no trabalho do Santana (2017), mostra-se 

todo procedimento utilizado para o cálculo da inércia e da sua incerteza utilizando o Método de Monte 

Carlo. Faz-se uma abordagem diferente aos dados coletados, visando aumentar a exatidão do resultado 

experimental. Após isso, é feito um teste de comparação de populações para validação do método. 

O sétimo capítulo faz uma síntese geral e conclusões sobre os resultados obtidos. Também, há 

sugestão para trabalhos futuros baseados nos resultados encontrados. 



  

3 

 

2   DETERMINAÇÃO DO MOMENTO DE 

INÉRCIA  

Nesse capítulo é apresentada uma visão geral sobre o momento de inércia e a razão da necessidade 

de determinar experimentalmente o momento de inércia de um corpo rígido de geometria complexa. 

Um corpo pode assumir movimentos translacional e rotacional. Na física a propriedade do corpo 

que faz com que ele tenda a resistir a alteração do seu movimento de translação é a massa, fazendo com 

que o corpo tenha a tendência a permanecer no seu estado natural de movimento, efeito conhecido como 

inércia de um corpo. Assim, o momento de inércia é a propriedade de um corpo que expressa a 

dificuldade em alterar o movimento de rotação do mesmo. É o equivalente físico à massa quanto ao 

momento linear. 

2.1   ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS 

É possível associar duas grandezas a um corpo, dado um referencial inercial, sendo elas: 

velocidade,  ⃗, e massa,  , grandezas vetorial e escalar, respectivamente. Assim, o momento linear de 

uma partícula é uma grandeza vetorial definida através da equação: 

  ⃗    ⃗ 

 

(2.1) 

Newton expressou sua segunda lei originalmente em termos do momento: “A taxa de variação 

com o tempo do momento de uma partícula é igual à força resultante que atua sobre a partícula e tem a 

mesma orientação que essa força”.  Considerando a massa constante: (HALLIDAY, 2008) 

 
 ⃗    

  ⃗

  
 

    ⃗ 

  
   

   ⃗ 

  
     ⃗ 

 

(2.2) 

A partir dessa equação vem o conceito de massa inercial, pois nesse caso essa massa é a 

responsável por dificultar a mudança do movimento de translação da partícula. Para um sistema de 

partículas, a equação também é válida, entretanto é utilizada a velocidade com relação ao centro de massa 

do sistema.  

Para um sistema com muitas partículas que giram a mesma velocidade angular com relação a um 

eixo fixo, a inércia do sistema, no que diz respeito à resistência em mudar seu movimento, poderá ser 

encontrada através da análise da energia cinética de rotação delas: 

 
   ∑

 

 
       

  
 

 
 ∑     

     
 

 
    

 

(2.3) 

onde   é a velocidade angular da partícula em      ,    é a posição da partícula com relação ao eixo de 

rotação e    é a massa da partícula, todas as grandezas trabalhadas na equação da energia cinética são 
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escalares.     é o momento de inércia do sistema, e esse só possui significado quando se sabe qual o eixo 

de referência foi utilizado para medição. 

 

2.1.1   Calculando o Momento de Inércia 

A inércia de um copo rígido e homogêneo é calculada transformando o somatório da eq. (2.3) por 

uma integral, pois ∫              ∑         
    . Como é um corpo rígido, todas os seus elementos 

de massa giram a uma mesma velocidade angular com relação ao eixo de rotação. Assim: 

 
   ∫      

 

(2.4) 

O momento de inércia é uma propriedade dimensional do corpo rígido e é determinado pela 

integral de um elemento infinitesimal    à distância   do eixo de referência  , conforme ilustrado na 

figura a seguir: 

  

Figura 2.1 - Representação de um elemento de massa dm à distância r do seu eixo de rotação 

(HIBBELER, 2011) 

 

Assim, para uma densidade constante,  , podemos escrever o elemento infinitesimal de massa e a 

integral do momento de inércia como: 

 

    ∫     

 

 

 

 

(2.5) 

Um teorema importante de ressaltar é o teorema dos eixos paralelos. Esse teorema é uma forma de 

calcular o momento de inércia com relação a um eixo fora do centro de massa do corpo, partindo do 

momento de inércia do corpo com relação ao seu centro de massa. O teorema é válido para qualquer 

corpo rígido. (HALLIDAY, 2008 p. 272) 

           
 

(2.6) 
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onde   é a massa do corpo e   é a distância perpendicular do eixo  dado  para o eixo que passa pelo 

centro de massa (os eixos devem ser paralelos). 

Aqui já é possível perceber que, para geometrias mais complexas, é necessário o uso de métodos 

computacionais para solução da equação do momento de inércia ou o uso do método de elementos finitos 

utilizados em softwares CAD (Computer Aided Design). Esse método consiste em dividir o corpo em 

pequenas partes de volume com momento de inércia conhecido e aplicar o teorema dos eixos paralelos 

em todas elas, assim, faz-se um somatório como se fosse um sistema de múltiplas partículas. 

2.1.2   Momento Inercial de Massa x Momento de Inercial de Área 

A confusão entre o momento de inércia de massa e o momento de inércia de área é bem recorrente 

entre os alunos, então as diferenças serão apresentadas.  

O Momento de Inércia de Massa pode ser entendido como a resistência oposta por um corpo em 

rotação a uma mudança em sua velocidade de rotação. O momento de inércia desempenha na rotação um 

papel equivalente ao da massa no movimento linear, como foi visto na sessão anterior. 

O Momento de Inércia de Área é uma propriedade inercial de uma seção plana de um corpo, e 

que tem relação com a resistência à deformação. Como dito, não deve ser confundido com momento de 

inércia de massa, que é usado no estudo da rotação de corpos rígidos. 

É de costume utilizar a letra   para o cálculo dos dois momentos, entretanto, para se evitar qualquer 

confusão, aqui usaremos a letra   para o momento de inércia de área, que é dado por: 

 
    ∫   

 

                           ∫   

 

   
 

(2.7) 

 

 

Figura 2.2 -Representação de um elemento de área dA à distância x e y do eixo cartesiano 

(HIBBELER, 2011) 
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No cálculo do Momento de Inércia de Área, a integração é feita sobre a área da seção plana do 

corpo, diferentemente do cálculo do Momento de Inércia de Massa, momento de inércia de rotação em 

que a integração é feita sobre a massa do corpo. 

 

 

2.2   MÉTODO EXPERIMENTAL DA ACELERAÇÃO POR UMA MASSA EM QUEDA 

Existem diversos métodos para medição do momento de inércia experimental de um corpo. 

Podemos separá-los em dois grupos: os métodos oscilatórios (baseados em movimentos pendular)
1
 e os 

métodos de aceleração (baseados na conservação de energia) como o trabalhado por Povey e Paniagua 

(2012). 

O cálculo analítico do momento de inércia para o sistema desejado, powertrain, seria 

extremamente difícil e trabalhoso devido à geometria complexa dos componentes: eixos engrenagens, 

rolamentos, etc. Mesmo recorrendo a métodos computacionais, como o de elementos finitos, o cálculo 

seria impreciso, pois é necessário modelar todas as peças e certamente haveria uma grande quantidade de 

divergências quanto à forma modelada e a real, além do erro associado ao próprio método. 

 Assim, para máquinas de alta eficiência, esses erros são desastrosos já que 1% no erro do cálculo 

de inércia pode representar 1% de erro na eficiência. Isso acontece pois a potência associada a uma 

máquina rotativa é diretamente proporcional ao seu momento de inércia        . Assim, para um 

resultado mais exato é preciso recorrer a um método experimental. 

O método da aceleração por uma massa em queda (String and Weight) consiste em um corpo 

acoplado ao eixo de rotação, como demonstrada na Figura (2.3).  

 

Figura 2.3 – Diagrama esquemático do String and Weight  (SILVA, 2014) 

 

                                                           

1
 Como o método do pêndulo trifilar utilizado por Santoro e Morais (2015). 
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Uma determinada massa   é ligada ao rotor por meio de uma corda enrolada a um tambor 

(elemento inercial conhecido) ou a um eixo de raio  , essa massa apresenta uma altura  , com relação ao 

solo,  previamente estabelecida. A massa, então, é solta e o sistema começa a adquirir velocidade angular. 

O sistema ganha velocidade até que a massa enrolada se desprenda do tambor, após isso, entra em uma 

fase de desaceleração causada pelas forças de fricção.  

Assim, desconsiderando as perdas de energia, esse momento de inércia poderia ser calculado 

utilizando a seguinte equação: 

 
  *

  

 
  

 

 
+ (

    

 
) 

 

(2.8) 

onde:   é a massa suspensa;   é a altura de queda da massa,   é o tempo que a massa percorre essa 

altura,   é o raio do eixo (onde a corda é enrolada) e   é a aceleração da gravidade.  

2.2.1   Modelagem Física e Procedimento  

O tipo de análise proposta na sessão anterior, desconsiderando as perdas energéticas, seria 

extremamente inexato. As dissipações por atrito e a resistência do ar, são importantes para obtenção exata 

do resultado, tornam-se ainda mais importantes quando o erro nessa medição pode afetar drasticamente a 

estimativa da potência da turbina. Assim, para avaliar essa medição com mais exatidão, esses fatores são 

levados em consideração na análise.  

A metodologia desenvolvida por Paniagua e Yasa consiste em duas etapas, ilustrada pela Figura 

(2.4), em que na parte 1 tem-se a aceleração do sistema pela massa em queda e na parte 2 há apenas a 

desaceleração pelas forças dissipativas. 
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Figura 2.4 – Comportamento típico do experimento 

 

 Parte 1 - O tempo varia de    a   : nesse período a massa está caindo e o rotor está sendo 

acelerado devido à variação da energia potencial da massa anexada. A velocidade aumenta até que o cabo 

que contém a massa se desprenda do rotor. 

 Parte 2 - O tempo varia de    a   : uma vez que a massa deixa de fornecer energia ao sistema, o 

rotor passa a ser desacelerado pelas forças dissipativas. O comportamento típico desse procedimento está 

exemplificado na Figura (2.4). 

Segundo Povey e Paniagua (2012), para baixas rotações o efeito da dissipação da energia causada 

pelo arrasto aerodinâmico é da ordem de mil vezes menor do que a dissipação causada pelo atrito nos 

rolamentos. Assim, é aceitável desprezar os efeitos aerodinâmicos sem uma perda considerável de 

exatidão ao mensurar o momento de inércia.  

Assim, três hipóteses diferentes podem ser consideradas para o comportamento do atrito dos 

rolamentos com relação à velocidade angular do rotor, são elas: constante, linear e exponencial, que são 

modelos matemáticos a fim de se aproximar da dissipação real de energia por atrito. 

A primeira hipótese assume que o atrito no rolamento é igual a uma constante   . A equação que 

rege o movimento nas partes 1 e 2, são: 

      ̈         ̈ 

         ̈           (2.9) 
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onde   é a posição angular do rotor, assim,  ̈ é a aceleração angular do rotor. 

A segunda hipótese assume que o atrito no rolamento depende da velocidade angular de forma 

linear. Portanto, o atrito nos rolamentos é do tipo         ̇. Assim, a equação governante é: 

           ̇          ̈ 

         ̈     ̇            

 

(2.10) 

Durante a fase de desaceleração livre, Parte 2 da Figura (2.4), na qual a massa que acelerava o rotor 

já desacoplou e parou de fornecer energia, o movimento de rotação é desacelerado pelo atrito, assim, o 

torque gerado pelo atrito é responsável pela desaceleração do rotor. Por isso, a equação que rege o 

movimento é: 

        ̇    ̈ 

 

(2.11) 

As constantes    e    da equação  foram analisadas por Povey e Paniagua (2012), e eles concluíram 

que  ao se assumir      , ou seja, que o atrito não depende da velocidade angular, o erro gerado no 

resultado do momento de inércia do motor é menor que 1%, para velocidades pequenas. Portanto, o atrito 

nos rolamentos pode ser considerado constante sem prejuízo considerável no cálculo do momento de 

inércia.  

A terceira hipótese assume que o atrito no rolamento é uma função exponencial da velocidade 

angular. Contudo, essa hipótese gera funções hipergeométricas complexas (uma classe de funções que 

podem ser representadas como séries de potência na qual os coeficientes são apropriadamente produtos 

definidos e quocientes de valores de função gamma e fatoriais.), que, assim, necessitam ser avaliadas 

numericamente. Por isso, essa hipótese foi descartada. 

Assim, como discutido no artigo do Povey e Paniagua, o momento de inércia pode ser calculado da 

seguinte maneira: 

 
     (

      

     

) 

 

(2.12) 

onde    e    são as taxas de aceleração e desaceleração, respectivamente, e são dadas por: 

 
   

 ̇ 
   ̇ 

  

      

              
 ̇ 

   ̇ 
  

      

   

 

(2.13) 

os pontos de referência a, b, c e d podem ser vistos na Figura (2.4). 

Um grande intervalo de medição da velocidade angular do sistema deve ser utilizado com o 

objetivo de reduzir as incertezas de medição relacionadas à obtenção da aceleração (desvio padrão dos 

valores), assim como, a incerteza relativa à regressão linear (processo de obtenção da aceleração angular).  

 

 

http://professorglobal.cbpf.br/mediawiki/index.php/S%C3%A9ries_de_pot%C3%AAncia
http://professorglobal.cbpf.br/mediawiki/index.php/Fun%C3%A7%C3%A3o_gamma
http://professorglobal.cbpf.br/mediawiki/index.php?title=Fatoriais&action=edit&redlink=1
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3   DETERMINAÇÃO DA INCERTEZA DE 

MEDIÇÃO 

A padronização internacional pelo GUM é um dos métodos mais reconhecido e utilizado para 

medição de incertezas. Entretanto, devido algumas limitações desse método, foi desenvolvido um  

suplementar a esse e com uma maior aplicabilidade, baseado na propagação de função de densidade de 

probabilidade através do método de Monte Carlo (GUM-S1). 

Para uma maior simplicidade, durante o texto é utilizado apenas GUM para se referir ao ISO-

GUM, e também, Suplemento 1 para se referir ao Suplemento 1 do ISO-GUM. 

A maior parte do conteúdo desse capítulo foi escrito baseando-se no ISO-GUM e do Suplemento 1, 

elaborado no ano de 2008 e traduzido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 

INMETRO.  

3.1   CONCEITOS BÁSICOS 

O propósito de uma medição é fornecer informação a respeito de uma grandeza de interesse, um 

mensurando. Sabe-se que nenhuma medição é exata. Quando uma grandeza é medida, o resultado 

depende do sistema de medição, do procedimento de medição, da perícia do operador, do ambiente e de 

outros efeitos. Mesmo que a grandeza seja medida várias vezes do mesmo modo e nas mesmas 

circunstâncias, haverá uma diferença nesses valores medidos. (JCGM, 2009). 

O erro de medição pode ser de dois tipos: sistemático e aleatório. Um erro sistemático (cuja 

estimativa é conhecida como tendência) está associado ao fato de que, o valor medido de uma grandeza 

contém um desvio; o cálculo da tendência é a diferença da média dos valores e o valor conhecido do 

mensurando. Um erro aleatório está associado ao fato de que quando uma medição é repetida, fornecerá, 

geralmente, um valor medido diferente do valor anterior. Essa dispersão dos dados causados para 

repetidas medidas de uma mesma grandeza é o erro aleatório e é calculado com o desvio padrão da média 

desses valores. (JCGM, 2009). 
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3.2   METODOLOGIA GUM 

Para avaliar a incerteza de medição pelo GUM, é preciso estabelecer uma função de medição com 

uma grandeza de saída   dependente das grandezas de entrada   , que é dada por: 

               (3.1) 

O valor estimado    da grandeza de entrada   , é determinado com base em análise estatística de 

uma série de observações ou por outros meios. 

No método GUM, cada grandeza possui uma função de densidade de probabilidade (PDF, 

probability density function). Os parâmetros estatísticos mais relevantes da PDF, do ponto de vista 

metrológico, são: a esperança       , que é valor esperado de uma variável aleatória, a variância
2
 

        , esperança do desvio quadrático de uma variável aleatória em torno da própria esperança. Dessa 

maneira, o GUM define que o resultado de uma medição é obtido pelo primeiro momento estatístico, isto 

é: 

 
         ∫         

  

  

 

 

(3.2) 

em que   representa os valores possíveis de uma variável aleatória  , a qual possui uma PDF      .   

A incerteza padrão de medição       associada ao resultado de medição    é relacionada com o 

segundo momento estatístico centrado na esperança, logo: 

 

               ∫               

  

  

 

(3.3) 

Como mostrado nas Equações (3.2) e (3.3), o conhecimento da PDF da grandeza é necessário para 

expressar o resultado de medição    e a sua respectiva incerteza padrão      . Com relação às grandezas 

de entrada (  ), o GUM considera dois métodos para a obtenção dessas PDFs: o primeiro consiste em 

obter uma PDF a partir de uma séries de observações independentes      de    (uma distribuição de 

frequência) ;  o segundo método é a determinação de uma PDF a priori proveniente de um levantamento 

de informações das grandezas. (MARTINS 2010) 

O GUM classifica as incertezas obtidas a partir das distribuições de frequência como incertezas 

padrão do Tipo A, e as incertezas a partir de PDFs a priori como incertezas padrão do Tipo B.  

 

                                                           

2
 Na prática, a incerteza padrão de medição é proveniente da PDF da variável aleatória. Por definição, o 

desvio padrão é a raiz quadrada positiva da variância. 
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3.2.1   Avaliação Tipo A da Incerteza Padrão  

No processo de medição as amostras coletadas das variáveis medidas permitem determinar uma 

função de densidade de probabilidade amostral ou uma distribuição de frequência. Como a distribuição de 

frequência é uma aproximação da PDF de uma variável aleatória, os seus parâmetros média (resultado de 

medição) e desvio padrão (incerteza padrão) também serão uma estimativa dos respectivos parâmetros     

e        associados a PDF daquela variável aleatória   . São expressas, respectivamente, pelas equações: 

 
     ̅  

 

 
∑     

 

   

 
 

(3.4) 

  

 
 

 
        ∑

(      ̅ )
 

   

 

   

 

 

 

(3.5) 

onde    é a média aritmética da variável independente      da grandeza    e a raiz quadrada positiva da 

variância,       , é o desvio padrão, que é conhecido como incerteza padrão do tipo A da variável   . 

A melhor estimativa    de uma grandeza de entrada    é obtida pela Eq. (3.4), enquanto a incerteza 

padrão do tipo A        associada à estimativa    é determinada pelo desvio padrão experimental da 

média. 

3.2.2   Avaliação Tipo B da Incerteza Padrão 

Quando a estimativa    de uma grandeza de entrada    é avaliada a partir de um julgamento 

científico baseado em todas informações disponíveis a respeito da variabilidade da grandeza   , como: 

dados de fabricantes, medições prévias e etc.  A incerteza padrão associada a essa estimativa refere-se à 

incerteza padrão do Tipo B         . 

Em alguns casos a PDF de alguma grandeza de entrada    é obtida a partir de uma experiência 

prévia sobre o processo de medição. O GUM classifica esse tipo como uma PDF a priori, ou seja, a 

princípio se conhece a forma dessa distribuição. A PDF a priori pode ter várias formas: uniforme, 

triangular ou gaussiana que são as mais utilizadas na indústria.  

Suponha um caso no qual apenas o menor e o maior valor das grandezas de entrada são conhecidos 

         . Assim, suponha-se que probabilisticamente todos os valores estejam dentro desse intervalo, e 

qualquer valor fora é zero. Essa distribuição de probabilidade é do tipo retangular e descrita por: 

 

 

       {

 

         
              

                                          

 

 

 

(3.6) 
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Para esse tipo de PDF, a Esperança de    é calculada como o ponto médio do intervalo existente 

entre os limites inferior e superior. Se a diferença entre os extremos do intervalo for denotada por   , o 

desvio padrão associado ou a incerteza padrão do Tipo B é dada por: 

 
       (

 

   

) 

 

(3.7) 

 De tal forma que o valor do divisor     depende da forma da distribuição já conhecida. Alguns 

desses valores estão na tabela (3.1). 

Tabela 3.1 - Valores de divisores para determinação de incerteza 

Tipos de incerteza Distribuição Divisor 

Limites superior e inferior 

conhecidos 

Retangular √  

Intervalo de abrangência de 95% Retangular √   

Limites superior e inferior e melhor 

estimativa conhecidos 

Triangular √  

 

3.2.3   Determinação da Incerteza Padrão Combinada 

O método GUM consiste em expressar o resultado de medição de um mensurando e sua incerteza 

padrão combinada a partir das várias grandezas de entrada que compõem o modelo de medição 

previamente estabelecido. As grandezas de entrada podem ser independentes ou interdependentes 

(correlacionadas). 

O GUM propõe que, para o cálculo da incerteza-padrão combinada, faça-se uma aproximação de 

primeira ordem da série de Taylor do modelo matemático da medição estabelecida. Assim, a incerteza 

padrão      combinada é a raiz quadrada positiva da variância       combinada: 

 
  

      ∑ (
  

   

)
 

         

 

   

∑ ∑ (
  

   

) (
  

   

)        

 

     

   

   

 

 

 
(3.8) 

O termo          representa a covariância associada às estimativas         , cuja estimativa é: 

 
 (     )  

 

      
∑          

 

   

         

 

 

(3.9) 

As derivadas parciais        são denominadas coeficientes de sensibilidade     e descrevem como a 

estimativa de saída   varia com relação às estimativas de entrada   . Assim, a incerteza padrão combinada 

   pode ser escrita como: 

 

      √∑   
         

 

   

∑ ∑              

 

     

   

   

 

 

(3.10) 

Em muitos casos, é conveniente escrever a covariância  (     ) em termos do coeficiente de 

correlação         : 
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 (     )  

 (     )

      (  )
 

 

(3.11) 

Quando as grandezas de entrada não são correlacionadas,  (     )   , ou seja, as grandezas são 

estatisticamente independentes, a Eq. (3.10) se reduz a: 

 

      √∑   
       

 

   

 

 

(3.12) 

 

3.2.4   Determinação da Incerteza Padrão Expandida 

O GUM defende a ideia do uso da incerteza padrão combinada       como parâmetro para 

expressar quantitativamente a incerteza do resultado de medição. Já as indústrias, comércios ou agências 

regulamentadoras entendem a necessidade de fornecer uma medida de incerteza que defina um intervalo 

em torno do resultado de medição que se espera abranger uma extensa parte dos valores que podem ser 

atribuídos ao mensurando. A incerteza expandida   é obtida por meio da multiplicação da incerteza 

padrão combinada       por um fator de abrangência  . 

              

 

(3.13) 

Os valores de   são baseados no intervalo de confiança e alguns desses valores estão tabelados. Os 

valores de   praticados pela indústria são quase sempre 2 e 3, para 95% e 98%  de confiabilidade, 

respectivamente. 

Outra forma de calcular é com relação ao grau de liberdade efetivos numa distribuição t-Student. 

Os graus de liberdade são calculados segundo a equação de Welch-Satterhwaite.  

 
      

  
    

∑
  

    
  

 
    

 

 

 

(3.14) 

onde    é o número de observações. Se       não for inteiro, utiliza-se o próximo número inteiro. A partir 

desse número de graus efetivo utiliza-se a distribuição t-Student para se obter o valor t para um dado nível 

de confiabilidade. 
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3.3   SUPLEMENTO 1 METODOLOGIA PARA MONTE CARLO 

O GUM é uma boa ferramenta devido à sua aplicabilidade praticamente universal para expressar e 

avaliar a incertezas de medição. Entretanto, os procedimentos abordados pelo GUM contêm uma série de 

limitações. Como em situações em que a função de medição é fortemente não linear, quando as PDFs das 

grandezas de entrada são assimétricas e não gaussianas. Para abranger esses e outros casos de forma 

geral, foi criado o Suplemento 1 do GUM, fornecendo, assim, melhores resultados. 

3.3.1   Propagação de Funções de Densidade de Probabilidade 

O princípio básico da propagação das PDFs é obter uma PDF que englobe todas as informações 

possíveis sobre o mensurando   baseada na PDF conjunta das grandezas de entrada   . As PDFs das 

grandezas de entrada    englobam o conhecimento obtido sobre os valores possíveis dessas grandezas. 

(MARTINS, 2010) 

Aqui, os valores possíveis das grandezas de entrada    são simbolizadas por   , logo a PDF para a 

grandeza de entrada    é simbolizada por         
 . Enquanto que os valores possíveis para   e sua PDF 

são simbolizados por:          , respectivamente.  

A esperança de   pode ser obtida pela PDF conjunta das grandezas de entrada, através da função 

de medição Eq. (3.2), segundo a seguinte expressão: 

 
                        ∫           

  

  

   
      

                     

 

 

(3.15) 

A Eq. (3.13) possui um termo    
                que representa a PDF conjunta das grandezas 

de entrada. Caso as grandezas de entrada sejam mutuamente independentes, a PDF conjunta será o 

produtório das PDFs individuais dessas grandezas. Uma vez que a PDF das grandezas de entrada tenha 

sido atribuída, essa é propagada através da função de medição para gerar a PDF do mensurando 

          . 

Considere a função delta de Dirac definida por: 

         {
     
      (3.16) 

 

Algumas propriedades úteis do delta de Dirac: 

 

∫                                ∫                  

  

  

  

  

 

 

(3.17) 

 

Assim, considerando         e        por conveniência e substituindo as variáveis   e   da 

função delta de Dirac por   e           , respectivamente:  
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∫               

  

  

  ∫    (             )              

  

  

 

 

 

(3.18) 

Portanto, substituindo o termo            da Eq. (3.15), pode-se escrever a esperança de   como: 

 

      ∫ ∫   (            )   
      

                    

  

  

  

  

 

 

 

(3.19) 

Por outro lado, adaptando a Eq. (3.2), será definida por: 

 

      ∫         

  

  

 

 

(3.20) 

Igualando-se as Eq. (3.20) e (3.19) conclui-se que a PDF para a grandeza de saída Y pode ser 

obtida por: 

 

      ∫  (            )   
      

                    

  

  

 

 

 

(3.21) 

Uma vez que a PDF da grandeza de saída está disponível, o resultado de medição é igual à 

esperança dessa PDF. Enquanto que o desvio padrão da mesma será a incerteza padrão associada ao 

resultado de medição. O conhecimento da PDF do mensurando também pode fornecer um intervalo de 

abrangência associado a esse resultado de medição para uma dada probabilidade de abrangência  .  

Devido à impossibilidade de solução analítica da fórmula de Markov (Eq. 3.18) na maioria das 

funções de medição, um procedimento numérico é necessário para a solução. O método numérico 

recomendado pelo GUM–S1 é descrito a seguir. 

3.3.2   Cálculo Numérico Pelo Método de Monte Carlo 

A implementação geral mais eficiente do método numérico para propagação de PDFs é o Método 

de Monte Carlo (MMC). Esse método é um procedimento numérico para resolver problemas matemáticos 

através de simulações de variáveis aleatórias. 

A ideia do MMC, para avaliação da incerteza de medição, é retirar M amostras da PDF conjunta 

   
     

            das grandezas de entrada          e propagar esses valores através da função de 

medição a fim de produzir M amostras da grandeza de saída  . Dessa forma, é construída uma PDF 

empírica ou amostral para  , a qual representa uma estimativa da PDF do mensurando       .  Portanto, o 

resultado de medição     é obtido pela média dessa PDF amostral, a incerteza padrão      associada 

ao resultado de medição é igual ao desvio padrão da mesma PDF amostral. Além disso, o intervalo de 

abrangência dessa PDF amostral é determinado com base na probabilidade de abrangência escolhida. 

(MARTINS, 2010) 
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O MMC produz resultados tão bons, para construção da PDF amostral do mensurando, quanto 

maior for o número de amostras M, visto que para um número finito de resultados, existe um erro 

aleatório e, portanto, o valor de M deve ser escolhido o suficientemente grande para assegurar que o erro 

seja suficientemente pequeno. (JCGM 2008; COX e SIEBERT, 2006).  Dessa maneira, quando M tende 

ao infinito, os resultados convergem para valores correspondentes aos da PDF      . 

Um requisito fundamental para devida aplicação do MCM é um gerador de números aleatórios. 

Como a técnica utilizada é determinística, os números aleatórios são chamados de pseudo-aleatórios.  

Segundo o Suplemento 1 de 2008, uma forma apropriada de se encontrar um valor de M, de valores 

simulados, suficientemente grande, é adotar uma ordem de grandeza maior do que:       ⁄      onde   

é o nível de confiança escolhido.  

Os valores simulados     
   de cada grandeza de entrada    são utilizados para se calcular os valores 

   das grandezas de saídas por meio da função de medição: 

         
      

                   
 

(3.23) 

O conhecimento dos valores possíveis do mensurando         implica, necessariamente, na 

construção de uma PDF amostral  ̂    . Quanto maior for o valor de M, essa PDF amostral representa 

uma boa estimativa da PDF       do mensurando  . Assim, a melhor estimativa   do mensurando   pode 

ser determinada pela média dessa PDF amostral e a incerteza padrão      associada à estimativa y será o 

desvio padrão dessa mesma PDF. Essas equações são representadas, respectivamente, da seguinte forma: 

 

  
 

 
∑   

 

    

 

 

(3.24) 

   

 

      √
 

   
∑        

 

   

 

 

 

(3.25) 

Outra etapa do Suplemento 1 é a determinação do intervalo de abrangência para uma estimativa   

do mensurando  , que será denotado por       
            

        
 . Uma vez que a probabilidade de 

abrangência         é escolhida, um intervalo desses pode ser estimado através da função de 

distribuição acumulada (CDF) do mensurando           . A CDF de qualquer variável aleatória contínua 

Z é obtida pela integral de sua correspondente PDF, i.e.,       ∫       
 

  
.  

Para obter o intervalo de abrangência, se baseia no intervalo de menor largura possível entre os 

valores extremos desse. Os valores extremos   
              

        
 são estimados  pela solução da equação: 

     (  
        

)       
           

 

(3.26) 

Um trabalho mais aprofundado e descritivo sobre estimativas de intervalos de abrangência 

utilizando MMC pode ser consultado em NERY e KALID (2009). 
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Quando a PDF  de       é simétrica, então    é simétrico em relação à estimativa   ou seja,   

   
              

        
   , assim, a incerteza expandida       pode ser estimada como: 

 
     

  
              

        

 
 

 

(3.27) 

Sendo assim, podemos simplificar os passos para obtenção da incerteza pelo Método de Monte 

Carlo em:  

1. Criar um modelo matemático relacionando o mensurando   com as grandezas de entrada   . 

2. Definir os parâmetros das PDFs das grandezas de entrada e escolher o número M de valores a 

serem gerados de maneira aleatória. 

3. Definir a probabilidade de abrangência. 

4. Gerar as M amostras aleatórias das grandezas de entrada.  

5. Calcular os M valores de saída Y para cada um dos M vetores de entrada. 

6. Calcular o desvio padrão dos resultados para melhor estimativa da grandeza de saída. 

7. Calcular o desvio padrão para a estimativa da incerteza e multiplicar pelo fator de abrangência, 

a fim de encontrar a incerteza expandida.  

Um fluxograma exemplificando os passos para o MMC é dado pela Figura (3.1) a seguir. 

 

Figura 3.1 - Fluxograma simplificado da avaliação de incerteza de medição usando a Simulação de Monte 

Carlo (DONATELLI e KONRATH, 2005)
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3.3.3   Gerador de Números Aleatórios 

Um Gerador de Números Aleatórios (GNAs) é, na verdade, um gerador de valores 

pseudoaleatórios, isso acontece, pois ele depende de uma semente (número inteiro e fixo) que é utilizada 

em uma função para se gerar os números “aleatórios”, ou seja, caso se repita a semente os mesmos 

números serão obtidos e por isso são chamados de pseudoaleatórios.  

Um dos GNAs mais comuns é o gerador congrugencial linear (Linear Congruential Generator, 

LCG), entretanto esse método não é recomendado para se utilizar no MMC devido à correlação em série 

do método (dentre outros fatores). 

No R existe uma grande variedade de geradores aleatórios em sua biblioteca, sendo o gerador de 

números de Mersenne Twister o padrão do programa R devido a sua vasta aplicabilidade em estatística e 

ao fato de ser relativamente leve de se rodar. Assim, esse é o gerador de números aleatórios adotados 

nesse projeto de graduação.  

O Mersenne Twister foi desenvolvido em 1998 por Makoto Matsumoto  e Takuji Nishimura.  Foi 

projetado especificamente para corrigir a maioria das falhas encontradas nos geradores de números 

pseudoaleatórios mais antigos. Foi o primeiro a fornecer uma geração rápida de números inteiros 

pseudoaleatórios de alta qualidade. (MATSUMOTO, 1998) 

Na matemática, um número Primo de Mersenne é um número primo que é dado pela fórmula 

       , onde   é um número inteiro primo, assim forma-se a série de números Primos de 

Mersenne. O Mersenne Twister tem um período de         , que é um primo de Mersenne (por isso o 

nome Mersenne Twister), e sua saída é livre de correlações de longo período quando consideradas a partir 

de um ponto de vista de 623 dimensões. A semente utilizada é um conjunto de inteiros de 32 bits de 

tamanho 624 mais uma posição atual nesse conjunto. 

Devido à complexidade do método e como o mesmo não é o foco desse trabalho, esse método não 

será aprofundado. Entretanto, caso tenha interesse, o artigo dos criadores pode ser acessado gratuitamente 

pelo site de um dos autores: http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/ARTICLES/mt.pdf  

(10/2017). 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Makoto_Matsumoto&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Takuji_Nishimura&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_number
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/ARTICLES/mt.pdf
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3.4   INCERTEZA RELACIONADA AO MÉTODO DE REGRESSÃO LINEAR 

Parte do processo para obtenção da inércia experimental é a aplicação de uma regressão linear nos 

dados coletados, com a finalidade de se encontrar a equação da reta característica. Sendo assim, de 

maneira geral, seria pertinente modelar a relação entre X e Y usando a equação: 

                       
 

(3.28) 

Tal que a função   descreve a relação funcional entre as duas variáveis e o termo ε é usado para 

representar o resíduo (ou erro). Isso indica que se possuímos um dado valor de X como entrada, nossa 

saída é um valor de Y, dentro de um certo intervalo de incerteza  . 

3.4.1   Modelo de Regressão Linear Utilizando o Método dos Mínimos Quadrados 

Um modelo para uma regressão linear simples é do tipo: 

               
 

(3.29) 

onde:             , isso é, os valores de    são independente e identicamente distribuídos com 

variáveis aleatórias normais com média 0 e variância   , como é exemplificado na Figura (3.2) a seguir. 

 

 

Figura 3.2 – Modelo simplificado de uma regressão linear (DALPIAZ, 2017)  

 

 Nesse modelo há três parâmetros a serem estimados,   ,    e   , que são constantes desconhecidas. 

O método dos mínimos quadrados minimiza a soma dos quadrados dos resíduos (  ), ou seja, 

∑     
  

   . Ao minimizar a soma do quadrado dos resíduos, encontra-se     e    que trarão a menor 

diferença entre a previsão de Y e o realmente observado. 
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Sendo    um valor potencial da variável aleatória   , substituindo    por             , temos:  

 
          ∑             

  

 

   

 

 

(3.30) 

Para achar os pontos de mínimo, calculam-se as derivadas parciais das variáveis, igualando-as a 

zero:  

   

   

    ∑             

 

   

   

 

(3.31) 

   

   

    ∑                 

 

   

    

 

(3.32) 

 Ao resolver o sistema de equações, um rearranjo algébrico resulta em equações normais. 

 
       ∑   

 

   

  ∑  

 

   

 

 

(3.33) 

 
  ∑   

 

   

    ∑   
 

 

   

  ∑     

 

   

 

  
 

(3.34) 

 Finalmente, resolvendo o sistema de equações, temos: 

 
 ̂  

 ∑      ̅  
         ̅ 

∑       ̅  
   

 
   

   

  

 

(3.35) 

  ̂    ̅    ̂  ̅ 
 

(3.36) 

onde,  ̂  e  ̂  são os valores de  que minimizam os resíduos e  ̅ e  ̅ são as médias dos valores        . 

Com o processo para a melhor estimativa da reta pela regressão linear utilizando os mínimos 

quadrados definidos, é importante observar e verificar alguns fatores: a estimativa do intervalo dos 

parâmetros na regressão (a incerteza associada ao método), assim como, se fazer um teste de significância 

da regressão para validar a consideração de que os pontos formam uma reta.  

3.4.2   Estimativa da Incerteza da Regressão Linear  

Usam-se os resíduos de cada um dos pontos para criar uma estimativa para a variância   . Lembre-

se de que quando o modelo foi especificado na Eq. (3.29) havia três parâmetros desconhecidos. O método 

dos mínimos quadrados dá a estimativa dos valores    e   . Definindo como   
  a melhor estimativa para 

  . Assim, a melhor estimativa para o erro residual padrão (incerteza total da equação) é dado por: 
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∑   

 

 

    

  
 

   
∑     ̂  

 

 

    

 

 

 

(3.37) 

 

    √
 

   
∑   

 

 

    

                           

 
 

 

(3.38) 

 O     que representa os graus de liberdade. Dois graus de liberdade são subtraídos devido ao 

fato de que duas variáveis,  ̂  e  ̂ , são estimadas. 

 Uma questão importante é: quais são as variâncias para estimativas   ̂  e  ̂ ? Elas são dadas pelo 

teorema de Gauss-Markov: (DALPIAZ, 2017) 

  
         [ ̂ ]     (

 

 
 

 ̅ 

   

) 

 
 

 

(3.39) 

 
         [ ̂ ]  

  

   

 

 

 

(3.40) 

onde      ∑       ̅   
     

Esses valores quantificam a variabilidade das estimativas durante uma amostragem, devido a um 

evento aleatório.  Esses valores são o menor possível que se pode obter, como é demonstrado pelo 

teorema de Gauss-Markov. : (DALPIAZ, 2017) 

Agora é possível achar a expressão para a estimativa do Erro Padrão (EP) associado a cada 

variável, tirando-se a raiz quadrada das variâncias de  ̂  e  ̂   e substituindo o termo    pela sua 

estimativa   
 , assim: 

 
  [ ̂ ]     √(

 

 
 

 ̅ 

   

) 

 
 

 

(3.41) 

   [ ̂ ]  
  

√   

 

 

 

(3.42) 

3.4.3   Teste de Significância da Regressão Linear 

Um teste de significância da regressão linear serve para dizer se o modelo linear adotado é 

condizente com os dados obtidos, já que o método dos mínimos quadrados não faz essa discriminação. 

Essa verificação de significância é baseada num teste de hipóteses para verificação da sua significância 

quanto ao modelo previamente adotado. É utilizado nesse trabalho para verificar se os dados coletados da 

velocidade angular realmente têm um comportamento linear, como esperado teoricamente.  
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Para uma compreensão dos fundamentos do teste de hipóteses é preciso entender a estrutura básica 

desse teste, que é: 

•  Um modelo geral e suposições relacionadas são feitas, sendo que, as observações mais comuns 

são as de uma distribuição normal. 

• A hipótese nula (  ) e alternativa (   ou   ) são especificadas. Normalmente, o nulo especifica 

um valor particular de um parâmetro. 

• Sob os pressupostos gerais: assumir que a hipótese nula é verdadeira e que a distribuição do teste 

estatístico é conhecida. 

• Dada a distribuição e o valor do teste estatístico, bem como a forma da hipótese alternativa, 

podemos calcular um valor p do teste. 

• Com base no valor p e no nível de significância pré-especificado (normalmente 0,05), tomamos 

uma decisão: Não rejeitar a hipótese nula ou rejeitar a hipótese nula. 

Em estatística, o t-valor é a proporção da partida do valor estimado de um parâmetro e de seu valor 

hipotetizado para seu erro padrão.  O Teste t consiste em formular uma hipótese nula, seguindo uma 

distribuição com n-2 graus de liberdade, e consequentemente uma hipótese alternativa, e calcular o valor 

de t conforme a fórmula apropriada: 

 
      

 ̂    

  [ ̂ ]
 

 

(3.43) 

 
      

 ̂    

  [ ̂ ]
 

 

(3.44) 

Essa equação é basicamente formada de uma estimativa de um valor menos um valor 

hipotetizado dividido pelo erro padrão dessa estimativa. 

 Após calcular o valor t conforme foi apresentado, deve-se aplica-lo à função densidade de 

probabilidade da distribuição t de Student, medindo o tamanho da área abaixo dessa função para valores 

maiores ou iguais ao t encontrado. Essa área representa a probabilidade da média dessas amostras em 

questão de terem apresentado os valores observados ou algo mais extremo. Se a probabilidade desse 

resultado tiver ocorrido for muito pequena, podemos concluir que o resultado observado é 

estatisticamente relevante. Essa probabilidade também é chamada de p-valor. Consequentemente, é uma 

estimativa para o nível de confiança e é igual a              
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4   DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO 

Aqui é apresentado todo o aparato experimental que é utilizado na determinação do momento de 

inércia da turbina eólica modelo iSAT Breeze i-500, utilizando-se do método da massa em queda 

(conservação da energia). Todos os componentes são mostrados e descritos tanto em forma quanto em 

função. Também é feita a avaliação e indicação das fontes de incertezas de medições presentes, como já 

explicado no capítulo 3. 

4.1   APARATO EXPERIMENTAL 

O aparato experimental é bem simples; é composto basicamente por: turbina eólica, disco metálico 

com haste (hub) e a massa em queda. Um esquema da montagem experimental é apresentado a seguir na 

Figura (4.1). 

 

 

Figura 4.1 - Desenho representativo do aparato experimental 
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4.1.1   Turbina Eólica 

A turbina eólica de três pás do tipo Horizontal-Axis Wind Turbines (HAWT), modelo iSTA 

Breeze® i-500, se encontra no bloco G da Universidade de Brasília Figura (4.2). Essa turbina tem 1 metro 

de diâmetro e possui capacidade de gerar até 500 watts de energia elétrica em ventos de 15 m/s. 

As três pás são conectadas ao cubo por dois parafusos em cada pá, como pode ser visto na Figura 

(4.3). Este cubo está ligado ao gerador por um eixo. Como a nacele é fechada não há como fazer qualquer 

tipo de medição interna para determinar as perdas dentro dela pois não há acesso aos componentes 

internos. Entretanto, conforme vimos nos capítulos 2 e 3, através do método da massa em queda e da sua 

desaceleração é possível encontrar a inércia sem depender dessas perdas. O atrito nos rolamentos é 

considerado uma constante, sem perdas significativas na exatidão. Assim o termo do atrito é anulado 

quando se compara as equações na aceleração e na desaceleração para determinação da inércia. 

 

Figura 4.2 - Turbina eólica iSTA Breeze® i-500 (SANTANA, 2017) 
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Figura 4.3 – Cubo da turbina eólica (SANTANA, 2017) 

4.1.2   Hub Metálico de Acoplamento 

O hub de acoplamento é o aparato necessário para se prender  a massa ao sistema, permitindo 

então, que se enrole o fio, preso a massa, à haste do hub. Essa configuração faz com que o sistema gire 

enquanto a massa se move em queda livre. Esse método permite mensurar a inércia pelo método já 

apresentado. Os dados desse hub e da haste ligada ao mesmo são apresentados a seguir. 

Tabela 4.1 – Dados do hub metálico 

Hub metálico em aço SAE 1020 

Diâmetro de Base 130 mm 

Diâmetro da Base para Encaixe 25 mm 

Espessura 6 mm 

Massa 742 g 

 

Tabela 4.2 – Dados da haste de alumínio 

Haste cilíndrica de alumínio 

Diâmetro  16 mm 

Comprimento 75 mm 

Massa 14 g 
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A haste é conectada ao hub por meio de um parafuso estrangulador, como pode ser visto na Figura 

(4.4). Para que seja possível acoplar o disco ao cubo, é retirado o parafuso externo de cada uma das pás 

Figura (4.3).  

O hub metálico possui a sua inércia conhecida. Seu momento de inércia foi previamente 

determinado experimentalmente pelo método do pêndulo trifilar por Santoro e Morais (2015), assim 

como Santana (2017) e os resultados obtidos pelo último são exibidos na tabela a seguir:  

Tabela 4.3 – Momento de inércia do hub utilizando o método trifilar (SANTANA 2017) 

Momento de Inércia (        

Analítico Numérico Experimental 

                                     
 

Após se fazer a medição experimental da inércia e encontrar a inércia de todo o sistema, é subtraída 

à inércia do hub para se encontrar a inércia apenas do conjunto dos componentes da turbina eólica. 

 

 

Figura 4.4 – Foto do hub de acoplamento (SANTANA, 2017). 
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4.1.3   A Massa e a Corda 

A montagem da massa no sistema será feita da seguinte forma: uma extremidade da corda estará 

presa ao disco, Figura (4.4), de forma que se solte com facilidade quando for completamente esticada pela 

massa (para evitar vibrações e deslocamento do eixo de rotação da turbina), então a corda será enrolada à 

haste conectada ao hub. A outra extremidade da corda estará presa à massa, Figura (4.5). Feito isso, se 

deve posicionar a massa para que se possa iniciar seu movimento de queda livre a certa altura H, a fim de 

possibilitar a rotação do sistema. É importante que o fio esteja bem preso à haste, mas que se solte com 

facilidade quando a massa chegar ao solo. 

As massas disponíveis para o experimento são conhecidas e pesam 414 gramas, a massa única 

ligada a corda de nylon; 6 gramas do gancho somado aos 208 gramas para cada disco que pode ser 

acoplado a ele. 

 

 

Figura 4.5 – Foto das massas utilizadas no experimento (SANTANA, 2017)  
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4.2   COLETA DE DADOS 

A coleta de dados é feita por uma câmera fotográfica e utiliza-se o software Tracker para a 

obtenção dos dados de interesse na filmagem (velocidade angular no tempo). 

A câmera é fixada fora do aparato experimental, sendo uma vantagem quanto a não adição de 

massa ao sistema. A câmera filma o movimento de rotação das pás, que são marcadas com pontos para 

que o programa Tracker possa identificar e obter a velocidade, posição ou qualquer propriedade 

cinemática que possa ser associada às mesmas.  

Como se pode imaginar, esse método depende consideravelmente da qualidade da câmera; tanto em 

resolução quanto em frame rate, isso porquê o programa terá mais nitidez para “enxergar” a posição do 

ponto frame a frame, ou seja, no tempo. 

O software Tracker é um software  livre  de código aberto para análise de vídeos, programado em 

Java, sendo utilizado na análise de ensaios dinâmicos em vídeos, podendo rastrear e traçar pontos e 

gráficos de posição, velocidade e outras propriedades cinemáticas. 

Para se reduzir ao máximo o erro na obtenção dos dados, é importante uma boa resolução e taxa de 

quadros por segundo (frame rate) da câmera fotográfica. O programa rastreia o(s) ponto(s) previamente 

selecionado(s) pelo operador do software para que sejam rastreados a cada frame. Esses pontos não 

devem ter o passo maior do que o pixel de rastreamento do programa, caso contrário, pode acarretar uma 

falhas na obtenção do gráfico da trajetória. A câmera utilizada foi uma semiprofissional Canon T3i. A 

câmera é capaz de filmar a 30 quadros por segundo em 1920x1080 (Full HD) ou 60 quadros por segundo 

em 1280x720, e possui ajustes avançados para gravação de vídeos. 

Tabela 4.4 – Instrumentos utilizados no ensaio 

Instrumento Modelo Resolução 

Trena Starrett Y12-3ME9 1 [mm] 

Balança Digital Toledo 9094C/5 2 [g] 

Paquímetro Mitutoyo 0,05 [mm] 

Câmera fotográfica Canon T3i 0,016 [s] 
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4.3   PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

O experimento foi realizado com a finalidade de mensurar o momento de inércia da turbina eólica 

utilizando diferentes configurações da massa em queda. O procedimento usado em cada configuração foi 

feito seguindo os seguintes critérios: 

1) Medir e registrar a massa dos discos com garfo e corda (Figura 4.5); 

2) Medir e registrar a distância entre os pontos de referência e o eixo de rotação; 

3) Anotar a resolução dos instrumentos utilizados; 

4) Posicionar a câmera digital em um tripé; 

5) Enrolar a corda no eixo de rotação até certa altura H de tal forma que ela se solte com facilidade 

ao final do enrolamento; 

6) Acionar a câmera; 

7) Utilizar o software Tracker para determinar a trajetória dos pontos de referência e a velocidade 

angular; 

8) Repetir um número suficiente para ter uma quantidade confiável de dados (10 vezes) os passos 5 

a 7; 

9) Alterar o peso da massa em queda e repetir os passos 5 a 8; 

10) Determinar uma faixa de velocidade angular na fase da aceleração da turbina e na faixa da 

desaceleração da turbina; 

11) Calcular a melhor estimativa da inércia e a incerteza associada; 

 



  

31 

 

5   METODOLOGIA DO CÁLCULO DA 

INCERTEZA EXPERIMENTAL 

Considerando a metodologia descrita no capítulo 2 e o procedimento do cálculo da incerteza 

apresentado no capítulo 3, faz-se aqui a aplicação desses ao experimento descrito no capítulo 4.  

Quando discutidos o momento de inércia (capítulo 2) e a metodologia descrita por Povey e 

Paniagua (2012) em seu experimento, que se assemelha ao aqui proposto, foi concluído que, no método 

da aceleração e desaceleração, a dissipação da energia pelo atrito pode ser tratada como não dependente 

da velocidade angular. Essa conclusão do Povey carece de reprodução, mas será o caso aqui adotado.  A 

dissipação da energia por atrito pode ser considerada uma constante, essa consideração, a princípio, não 

causa erros significativos na estimativa da inércia. Assim, as perdas causadas pelo atrito no rotor 

desaparecem da equação ao se comparar os momentos em que há aceleração e o da desaceleração. 

No capítulo 3 foram apresentados a padronização GUM e seu Suplemento 1 para a avaliação das 

incertezas de medição. Foi visto que para o Suplemento 1 a melhor estimativa do mensurando pode ser 

determinada pela média da PDF amostral e a incerteza padrão associada à estimativa   será o desvio 

padrão dessa mesma PDF. 

5.1   MOMENTO DE INÉRCIA EXPERIMENTAL DA TURBINA ÉOLICA 

Separa-se os dados em duas partes, a primeira onde há a aceleração do rotor através da queda da 

massa, e a segunda, em que há a desaceleração pelos atritos nos rolamentos.  

 

Figura 2.4 – Recapitulando a figura para melhor entendimento. 
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Na primeira parte, temos a energia potencial da massa sendo convertida em energia cinética de 

translação da massa em queda e em energia de rotação da turbina, assim como em energia térmica na 

dissipação pelo atrito no rotor. Assim, podemos equacionar: 

 
       

    
     

  

 
   

     
    

  

 
             

 

(5.1) 

onde: 

  é a massa do bloco,   é a aceleração da gravidade,    é a variação de altura da massa,   é o 

momento de inércia da turbina,    é a velocidade angular da turbina nos tempo “a” e “b”,  nos quais há 

aceleração do sistema pela massa,         são as velocidades linear da massa em queda livre,   é a 

constante relativa ao atrito nos rolamentos,             é a variação da posição do ponto de referência 

na parte 1. 

Na segunda parte quando a massa já se desprendeu e há somente a força de atrito influenciando a 

cinemática do problema, desacelerando o rotor, assim, a equação que governa o movimento, entre    e   , 

é dada por: 

     
     

  

 
               

 

(5.2) 

Isolando   e combinando as equações anteriores teremos: 

 
     

    
     

  

 
   

    
    

  

 
  (

    
    

         

        
  ) 

 

(5.3) 

 

Agora, relembrando algumas equações básicas que regem o movimento:  

      
              (5.4) 

   

 
          

   

 
 

 

(5.5) 

Considerando as condições iniciais do modelo proposto, em que     . Ao se combinar as 

equações (5.4)-(5.5), obtém-se: 

 
   

     

  
 

 

(5.6) 

A variação da altura (    da massa pode ser reescrita em função da posição de rotação do sensor 

da seguinte forma: 

                       
 

(5.7) 

onde r é o raio da haste na qual a corda é enrolada. 

Também é possível reescrever a velocidade linear de queda da massa em função da velocidade 

angular do rotor. Assim: 

   
    

          
        

     
   

 

(5.8) 
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Assim, substituindo as equações (5.7) e (5.8) na equação (5.3):  

 
        

    
     

  

 
   

       
     

  

 
  (

    
     

     

    

  ) 

 

(5.9) 

E conhecendo o seguinte produto notável: 

                  
 

(5.10) 

Os termos das velocidades angulares podem ser reescritas como: 

 
  

     
                    

       

 
            ̅̅ ̅̅      

 

(5.11) 

onde,   ̅̅̅̅  representa a velocidade angular média na parte 1 (Figura 2.4), a mesma relação é válida para 

parte 2. 

 Assim, a equação (5.9) pode ser reescrita: 

 
           ̅̅̅̅          ̅̅̅̅       (

   ̅̅̅̅       

   

  ) 

 

(5.12) 

Ao se selecionar a mesma variação de velocidade na aceleração e desaceleração, o torque 

dissipativo (Figura 2.4) deve ser o mesmo nas duas partes. A equação (5.12) pode então ser simplificada 

para: 

 
          ̅       ̅     (

  ̅     

   

  ) 

 

(5.13) 

 Dividindo-se a equação (5.12) por    , e sabendo que a velocidade média é a variação da posição 

no tempo, obtém-se a seguinte equação: 

 
      

  

     

    
   

     

  (
   

     

)  

 

(5.14) 

Isolando o termo de inércia na equação (5.14) e sabendo que a aceleração angular  ̈ é igual à 

variação da velocidade angular no tempo, pode-se reescrever a equação: 

 
  

  (    ̈     
)

 ̈     
   ̈     

  

 

(5.15) 

Observa-se que, para se obter a inércia do sistema, a equação é alimentada por 5 variáveis 

distintas que serão obtidas com a realização do experimento, com exceção de   que é uma constante 

conhecida. Assim, são quatro grandezas do tipo A e apenas uma do tipo B (gravidade). 
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5.2   MODELAGEM DO CÁLCULO PARA INCERTEZA DE MEDIÇÃO 

No item anterior foi definido um mensurando Y de interesse, que é o momento de inércia na 

equação (5.15). Esse mensurando é uma função de estimativas de entradas, todas independentes entre si, 

então, como foi visto no capítulo 3, será dado por uma função: 

              ̈     
  ̈     

    

 

(5.16) 

Onde:  

  = massa suspensa [g] 

  = aceleração da gravidade [m/s
2
] 

  =  o raio da haste cilíndrica [m] - onde a corda da massa é enrolada. 

 ̈     
 = aceleração angular na Parte I [rad/s] (na qual há aceleração da massa) 

 ̈     
 = aceleração angular na Parte II [rad/s] (momento da desaceleração livre) 

 É feita uma quantidade razoável de medições de todas essas variáveis a fim de entender, dado um 

certo intervalo de valores encontrados, a distribuição de probabilidade aproximada para esses valores, ou 

seja, como a curva de medição se comporta. Assim, conhecido como cada grandeza de entrada funciona, 

são feitas M gerações de números pseudoaleatórios para cada uma dessas grandezas de entrada. Sendo a 

quantidade de números de valores gerados M = 10
7
 o escolhido.  

Os valores simulados de cada grandeza de entrada são utilizados para calcular os valores    das 

grandezas de saída por meio da função de medição, gerando M funções de saída, assim: 

                ̈     
   ̈     

                        

 

(5.17) 

A melhor estimativa y do mensurando Y é dada pela média dessa PDF amostral e a incerteza 

padrão      associada à estimativa y será o desvio padrão dessa mesma PDF.  

 

  
 

 
 ∑   

 

    

 

 

 

(5.18) 

   

 

      √
 

   
 ∑        

 

   

 

 

 

 

(5.19) 

Após isso será calculada a incerteza expandida como discutido no final do capítulo 3. Todos esses 

cálculos podem ser feitos programando com MATLAB ou com linguagens de programação propriamente 

feitas e pensadas para análises estatísticas, como o R. Esse último foi a escolha para utilização nesse 

projeto. 
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O programa R possui uma linguagem de programação, voltada para análise estatística. O R pode 

ser baixado pelo CRAN (http://cran.r-project.org), que é a Comprehensive R Archive Network.  Nesse site 

encontra-se tanto o R básico, como pacotes para o R, que são expansões especificas para suas 

funcionalidades. Também há plataformas gráficas para se trabalhar o R, ao invés de trabalhar apenas no 

terminal. O RStudio, que também é gratuito, pode ser adquirido pelo próprio site 

(https://www.rstudio.com). 

Hoje, R é uma das linguagens de computador para estatística que mais cresce no mundo. Em parte 

devido ao crescente da comunidade de usuários que contribui com pacotes, que são conjuntos de 

pequenos programas que expandem as funcionalidades do R. 

Assim, o R foi escolhido por algumas razões, sendo elas: 

 É gratuito 

 É uma das plataformas mais abrangentes para análise estatística 

 Possui grande quantidade de pacotes adicionais 

 É relativamente leve em termos de processamento 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/informatica/o-que-sao-linguagens-de-programacao/
http://cran.r-project.org/
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6   CÁLCULO DA INÉRCIA E DA SUA 

INCERTEZA EXPERIMENTAL 

Nesse capítulo é apresentada a metodologia e as considerações feitas ao se tratar os dados para 

obtenção da inércia.  Também são apresentados alguns testes com a finalidade de aperfeiçoar ao máximo 

a precisão da grandeza de saída. Assim, esse capítulo faz uma nova abordagem no tratamento dos dados 

obtidos por Santana (2017) com a finalidade de aperfeiçoar o resultado e discutir a veracidade das 

considerações feitas no método da massa em queda por Paniagua e Yasa (2007). 

6.1   OBTENÇÃO DA ACELERAÇÃO ANGULAR E SUA INCERTEZA 

Inicialmente os dados são captados por uma câmera, então são extraídos pelo programa Tracker,  

software que nos fornece os dados de posição e velocidade angular no tempo dado um ponto fixo 

determinado (centro de rotação). Esses dados foram obtidos de ensaios experimentais realizados por 

Santana (2017), em seu projeto de graduação. 

 A aparência triangular da Figura (6.1) condiz com o modelo geral visto no capítulo 2. Apenas a 

região em que a variação da velocidade angular é igual na parte I (aceleração) e na parte II 

(desaceleração), é de interesse para análise. Assim, faz-se uma seleção dos dados nessa região escolhida 

como pode ser visto na figura a baixo.  

 

Figura 6.1 - Seleção da região de interesse da variação de velocidade angular 

 

Após a seleção da região de variação da velocidade angular, é preciso separar as duas partes de 

interesse (aceleração e desaceleração). 
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Figura 6.2 - Separação da região de aceleração (Parte I) e desaceleração (Parte II) 

 

Devidamente separados, faz-se uma regressão linear em cada uma das partes com a finalidade de se 

encontrar a função que melhor define a reta. O coeficiente angular da reta, nesse caso, representa a 

aceleração angular que é o valor de entrada de interesse dado pela equação (5.15). 

 

 

Figura 6.3 - Exemplo de regressão Linear na parte II 

 

A metodologia para se encontrar a melhor estimativa para o coeficiente angular de uma regressão 

linear e a incerteza associada a esse valor foi apresentada no capítulo 3. 
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6.1.1   Escolhendo o Melhor Intervalo da Velocidade Angular 

O modelo matemático define que se deve trabalhar em uma faixa da velocidade angular, comum a 

parte 1 e parte 2 como mostrado na Figura (2.4). Entretanto, o modelo não discrimina qual intervalo deve 

ser escolhido. Sendo assim, testes foram feitos a fim de se encontrar o melhor intervalo, ou seja, o que 

gerasse menor incerteza. A metodologia é exemplificada na Figura (6.4) a seguir: 

 

Figura 6.4 - Intervalos de velocidade angular testados 

Os resultados das incertezas causadas pela regressão e o desvio padrão da média dos valores da 

velocidade angular para a massa de 834 g estão apresentados na tabela (6.1) a seguir. 
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Tabela 6.1 –Testes para minimizar a incerteza associada à aceleração angular.  

(Valores relativos às 10 medições) 

    
[rad/s] 

Aceleração I 

(média) 

[rad/s
2
] 

Desvio 

Padrão I 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão I 

[rad/s
2
] 

 

 

 

 

 

 

Aceleração 

II (média) 

[rad/s
2
] 

Desvio 

Padrão II 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão II 

[rad/s
2
] 

1 a 2 1,41348 0,03618 0,01476 -0,847077 0,083631 0,010799 

1 a 3 1,46428 0,05863 0,00938 -0,774906 0,050311 0,006602 

1 a 4 1,65130 0,02453 0,01830 -0,814479 0,010613 0,005975 

1 a 5 1,63930 0,01137 0,01518 -0,827327 0,011248 0,004708 

1 a 6 1,62167 0,00988 0,01305 -0,852565 0,010206 0,004297 

1 a 7 1,58276 0,00676 0,01148 -0,877298 0,008236 0,004154 

 

 A partir desse teste, foi percebido que a incerteza decresce com o aumento da faixa da variação da 

velocidade angular considerada. Isso se dá pelo aumento dos graus de liberdade na equação do cálculo da 

incerteza da regressão, assim como, por ter uma maior quantidade de dados para adequação da reta pelos 

mínimos quadrados de maneira mais exata. 

 Após essa análise, foram calculadas as acelerações de cada um dos dados coletados. Os resultados 

da aceleração na parte I e na parte II para cada uma das massas são apresentados na Tabela (6.2). É 

importante ressaltar que para o caso do experimento com a massa de 414 gramas se utilizou a região de 1 

a 4 rad/s da velocidade angular, pois não se atingiu valor superior, já para os demais casos foi utilizada a 

variação de 1 a 7 rad/s.  

 

Tabela 6.2 – Acelerações médias da turbina para cada massa utilizada (com pás)
 

Massa Aceleração 

(média) I 

[rad/s
2
] 

Desvio 

Padrão I 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão I 

[rad/s
2
] 

 Aceleração 

(média) II 

[rad/s
2
] 

Desvio 

Padrão II  

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão II 

[rad/s
2
] 

414 [g] 0,403535 0,006532 0,003359 -0,806780 0,053825 0,008451 

624 [g] 0,957913 0,011293 0,005375 -0,876513 0,017403 0,003158 

834 [g] 1,582760 0,006760 0,011480 -0,877298 0,008236 0,004154 

1042 [g] 2,215780 0,008370 0,018140 -0,871119 0,007086 0,003695 

1250 [g] 2,758130 0,013570 0,024760 -0,859709 0,007930 0,004133 

 

 

Tabela 6.3 – Aceleração média para turbina sem as pás. (intervalo de 2,5 a 8,5 rad/s) 

 Massa Aceleração 

(média) I 

[rad/s
2
] 

Desvio 

Padrão I 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão I 

[rad/s
2
] 

 Aceleração 

(média) II 

[rad/s
2
] 

Desvio 

Padrão II  

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão II 

[rad/s
2
] 

414 [g] 4,35719 0,17260 0,06605 -9,77695 0,64028 0,14050 

 

É válido ressaltar que todas as regressões passaram no teste hipótese nula e alternativa do p-valor 

(ver sessão 3.4.3). Indicando que a hipótese de que os dados formariam uma reta estavam corretos. 

Valores mais detalhados para cada dado se encontram no Anexo 1. 
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6.2   GERANDO NÚMEROS ALEATÓRIOS 

A metodologia padrão que o programa R utiliza para a geração de números pseudoaleatórios é o de 

Mersenne-Twister. Entretanto, existe uma vasta biblioteca e esse gerador pode ser alterado conforme a 

vontade.  A semente utilizada por esse método é um conjunto de inteiros de 32 bits de tamanho 624 mais 

uma posição atual nesse conjunto, como apresentado na sessão (3.3.3). 

A quantidade dos M valores que devem ser gerados é padronizado pelo Suplemento 1. Um valor  

suficientemente grande, conforme recomendo pelo Suplemento 1, é adotar uma ordem de grandeza maior 

do que:       ⁄     , em que    é o nível de confiança escolhido.  

 

Figura 6.5 - Análise de convergência do desvio padrão para a aceleração com a massa de 624 g 

 

A Figura 6.5 mostra o comportamento do desvio padrão dos números pseudoaleatórios gerados 

para certos valores de M (em escala log10).  É observado que para números de valores simulados maiores 

ou iguais a 10
5
 o desvio padrão converge para o valor estabelecido, com incerteza inferior a quarta casa 

decimal. Assim, devido ao custo computacional, foi escolhida a quantidade M = 10
7 

de números a serem 

gerados para cada grandeza de entrada. 

São cinco grandezas de entrada para se avaliar e gerar os M valores pseudoaleatórios de cada uma. 

Para cada caso é feito uma hipótese de distribuição. Relembrando a Equação 5.15: 

 
  

  (    ̈     
)

 ̈     
   ̈     

 
(5.15) 
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Na medição da massa (m), do objeto em queda, foi encontrado sempre o mesmo resultado, sendo a 

incerteza da balança de 2 gramas. Assim, optou-se por gerar números aleatórios de maneira retangular, 

onde estatisticamente o resultado poderia estar em todo intervalo de incerteza de forma igualitária. Para a 

medição do raio (r) da haste também houve um comportamento similar ao caso da massa, assim, a 

mesma distribuição da incerteza também foi adotada, conforme a figura 6.6.  

                

Figura 6.6 - Histograma dos números gerados de forma pseudoaleatória para a massa e raio da haste 

 

Para a aceleração da gravidade foi adotado um valor de 9,7808439 ± 0,0000005      conforme 

certificado disponível no Laboratório de Vibrações da Universidade de Brasília. Esse valor foi 

considerado constante, reduzindo custo computacional, pois a sua incerteza possui ordem de grandeza 

desprezível se comparado às demais. 

 Para as acelerações na Parte I, onde há a aceleração do sistema pela massa em queda, e na Parte 

II, em que só há a desaceleração do rotor causado pelas forças de fricção, foi adotada uma distribuição 

normal com relação à média dos valores medidos. A estimativa Tipo A da incerteza, nesse caso, foi feita 

se levando consideração a incerteza média relacionada à regressão linear, assim como, o desvio padrão 

das acelerações medidas. Um histograma exemplificando o resultado se encontra na figura a seguir.  

 

Figura 6.7 -  Histograma dos números gerados de forma pseudoaleatória para a aceleração na Parte I da 

massa de 624 gramas
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6.3   RESULTADO DA INÉRCIA DA TURBINA EÓLICA UTILIZANDO MMC 

Apresentam-se aqui os resultados de medição da inércia da turbina eólica, do conjunto rotor com as 

pás e sem as pás.  

Geradas as distribuições de probabilidade das grandezas de entrada, basta aplica-las na equação 

(5.15) para se encontrar os M valores da grandeza de saída. Portanto, os valores da inércia (grandeza de 

saída) são mostrados no histograma da Figura (6.8). 

 

Figura 6.8 - Histograma dos M valores dos momentos de inércia utilizando a massa de 624 gramas 

 

Como vimos no Capítulo 3 a melhor estimativa da inércia é a média de todos os valores da 

grandeza de saída; enquanto a melhor estimativa da incerteza é o desvio padrão desses valores.  Com isso, 

todos os resultados obtidos estão nas tabelas a seguir, considerando as diferentes massas utilizadas. 

Tabela 6.4 – Valores da inércia experimental da turbina 

Massa 414 [g] 624 [g] 834 [g] 1042 [g] 1250 [g] 

Inércia 26,81 26,55 26,49 26,37 26,98 

Desvio Padrão 1,23 0,24 0,18 0,195 0,23 

Incerteza 95% 2,46 0,48 0,36 0,38 0,45 

Incerteza Expandida Relativa 9,16% 1,79% 1,38% 1,44% 1,68% 

 

 

Tabela 6.5 – Valores da inércia experimental da turbina sem pás  

Massa 414 [g] 

Inércia 2,29 

Desvio Padrão 0,11 

Incerteza 95% 0,22 

Incerteza Expandida Relativa 9,77% 

 



  

43 

 

A incerteza para medição da inércia sem as pás da turbina é demasiadamente grande. Isso 

acontece, pois a inércia do sistema é muito pequena, assim, as pequenas perturbações causadas ao sistema 

passam a ter amplitudes mais significantes. Essas perturbações são causadas principalmente por: o 

balançar da massa ao cair (movimento semelhante ao pendular) e o desprendimento da corda no HUB. 

Além do problema causado pela inércia pequena, há também a limitação do aparato experimental. 

Como o sistema desenvolve acelerações e velocidades muito altas, a câmera não consegue captar a 

mesma quantidade de dados, ainda o faz com uma pior precisão quando comparado aos dados coletados 

da turbina completa, como mostra a Figura (6.9).  

 

Figura 6.9 - Comparando a qualidade dos dados obtidos com e sem pás 

 

Uma solução para esse problema seria a utilização de uma massa de prova menor que consiga 

mover o sistema a acelerações máximas de  
   

  . Por consequência se reduz os efeitos da perturbação.  

Também, deve-se utilizar uma melhor câmera para obtenção mais precisa de dados. Seria importante 

realizar várias medições com massas menores a fim de encontrar medições estatisticamente iguais entre si 

para diferentes massas.  

Entretanto o presente capítulo visa observar e tratar os dados coletados por Santana (2017) com a 

finalidade de encontrar uma melhor metodologia no tratamento de dados. Assim, uma forma de tentar 

reduzir a incerteza da medição, é verificar se alguma medição foi drasticamente afetada por algum 

descuido. Como a pequena inércia do sistema o torna mais instável, isto é, mais sujeito a perturbações, 

pode haver algum dado discrepante afetando drasticamente o resultado final. Embora a retirada de dados 

cause grande controvérsia no meio cientifico, nesse caso, pode ser uma boa alternativa como será 

discutido mais a frente (sessão 6.3.3). 
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6.3.1   Análise das Inércias da Turbina Eólica 

Em teoria todos os experimentos realizados com as diferentes massas deveriam apresentar os 

mesmos resultados, estatisticamente falando, pois partem todos de um mesmo modelo de medição para 

um mesmo objeto. Entretanto isso não acontece, como pode ser visto na figura a seguir. 

 

Figura 6.10 - Inércias experimentais da turbina eólica 

   

Como podemos observar na Figura (6.10), dois dos resultados são dissonantes com uma maioria 

comum.  

A inércia para o experimento utilizando a massa de 1250 gramas possui um bom desvio padrão, 

comparável aos outros resultados (exceto para 414 g). Entretanto há um deslocamento considerável em 

sua média com relação aos demais resultados. Para entender esse deslocamento é preciso relembrar a 

equação (5.15).  

 
  

  (    ̈     
)

 ̈     
   ̈     

  

 

(5.15) 

Os valores medidos mostram que esse as desacelerações apresentam valores próximos uns aos 

outros, como esperado, pois ao desprender a massa, a desaceleração por atrito seria igual para todos os 

casos (visto que nesse modelo o atrito foi considerado uma constante).  Sendo assim, analisando essa 

equação, o termo que está causando essa variação considerável na média é a aceleração na parte I quando 

a massa acelera o sistema.  
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Percebendo que a média se deslocou para valores maiores de inércia, e observando atentamente a 

equação (5.15), pode-se concluir que a aceleração na parte I foi menor. Portanto, para essa medição a 

consideração da inércia constante provavelmente não se aplica, pois é possível que exista algo freando o 

sistema de forma mais severa que nos dados anteriores, seja por atrito nos rolamentos ou por efeitos 

aerodinâmicos.  

Fazendo uma análise da medição para a massa 414 g (com pás), nota-se uma grande incerteza 

para a inércia medida. Isso ocorreu, pelo visivelmente e recorrente, mau desprendimento da corda ao final 

da primeira parte. É possível afirmar isso, pois só há dispersão dos dados na Parte II, na qual ocorre após 

o desprendimento da massa. Essa dispersão é claramente vista numa comparação feita na figura (6.11) a 

seguir. 

 

Figura 6.11 - Comparação entre medições para massa de 414 gramas 

 

Além dessa discussão qualitativa é necessário se fazer análises quantitativas dos resultados obtidos. 

Portanto, é utilizado o teste de Fisher para analisar as variâncias dos resultados com a finalidade de dizer 

se elas são homogêneas entre si ou não.  Assim como, após verificar que há homogeneidade nas 

variâncias, é verificado se as médias também são homogêneas entre si ou não. Isso se faz através do teste  

t de Student.  Todos os testes são realizados levando-se em consideração uma probabilidade de 

abrangência, que nesse estudo é adotado como 95%. Com essa comparação entre grupos é possível 

afirmar se os resultados são significantemente similares ou diferentes entre si. 

Chamado de estudo da compatibilidade entre as dispersões dos conjuntos de repetições, teste 

de F ou teste de Fisher, o teste de comparação entre desvios-padrão é aplicado para verificar se um 

conjunto de repetições apresenta maior variabilidade que outro conjunto ou para comparar duas 

variâncias, pois quanto maior a variância, maior a heterogeneidade entre os elementos de um conjunto. 

Através da distribuição de Fisher, é possível verificar se as variâncias,   
  e   

 , de dois ou mais conjuntos 

de repetições podem ser consideradas homogêneas entre si para uma probabilidade desejada. 

(MICHALSKI, 2011) 

O procedimento para a realização do teste é descrito a seguir: 



  

46 

 

Primeiro deve ser calculado a razão da maior sobre a menor variância dos grupos comparados, para 

a obtenção do valor do teste estatístico           . 

 
           

      
 

      
 

 

 

 

(6.1) 

O valor           é extraído das tabelas da distribuição de Fisher (Anexo II), em função dos graus de 

liberdade,      –    , de cada variância e de uma determinada probabilidade de abrangência, nesse caso 

95%. O Anexo 2 contém as tabelas para nível de significância de 1% e 5%. 

A condição para homogeneidade das variâncias é                      . Se a condição for satisfeita, se 

aceita a igualdade das variâncias. Entretanto, é importante lembrar que essa análise não permite concluir 

nada sobre a relação entre as médias de cada conjunto. 

O teste de homogeneidade entre as médias de uma amostra tem como objetivo verificar se duas ou 

mais medições de uma mesma amostra podem ser consideradas iguais numa determinada probabilidade 

de abrangência desejada.  

Primeiro caracteriza-se os dois conjuntos de medições a serem comparadas através de suas médias 

  ̅     ̅  , variâncias    
      

   e tamanhos          . Então se calcula o valor do teste estatístico de t de 

Student: 

 
                                        

| ̅    ̅ |

√  
    

 

 

                         

 

 

(6.2) 

 
                                     

| ̅    ̅ |

  √
     

    

                       

 

 

(6.3) 

 

    √
        

          
 

     

 

 

 

(6.4) 

Para que as médias   ̅     ̅   sejam consideradas homogêneas, ou seja, iguais entre si, é necessário 

que o valor                        para determinada probabilidade de abrangência.  

O valor          pode ser obtido da tabela da distribuição t de Student (Anexo II), os valores são 

apresentados em função dos graus de liberdade             e da probabilidade de abrangência   . 

Sendo assim, os valores encontrados para esses testes estão apresentados nas tabelas a seguir em 

forma de matriz de comparação, tal que, os grupos comparados se cruzam nas linhas e colunas da matriz. 

Os valores destacados em vermelho foram rejeitados na comparação do F e t calculado com o crítico. 



  

47 

 

Tabela 6.6 – Matriz de comparação com os valores de            

              414 [g] 624 [g] 834 [g] 1042 [g] 1250 [g] 

414 [g] 1 26,55 45,25 41,65 29,47 

624 [g] 26,55 1 1,70 1,57 1,11 

834 [g] 45,25 1,70 1 1,09 1,54 

1042 [g] 41,65 1,57 1,09 1 1,41 

1250 [g] 29,47 1,11 1,54 1,41 1 

 

Tabela 6.7 - Matriz de comparação com os valores de            

              414 [g] 624 [g] 834 [g] 1042 [g] 1250 [g] 

414 [g] 0 -------- -------- -------- -------- 

624 [g] -------- 0 0,64 1,95 4,06 

834 [g] -------- 0,64 0 1,53 5,25 

1042 [g] -------- 1,95 1,53 0 6,52 

1250 [g] -------- 4,06 5,25 6,52 0 

 

Uma verificação numérica foi feita também com a finalidade de comparar com esses testes 

estatísticos. A verificação consiste em contar numericamente o percentual de valores obtidos que se 

encontram numa região de intersecção entre as distribuições normais dos grupos, a região é destacada por 

linhas grossas como pode ser visto na figura (6.12) a seguir. 

 

Figura 6.12 - Comparação numérica entre grupos 

 

Conforme ilustrado na figura (6.12) o percentual da quantidade de números resultante do MMC 

para as inércias que se encontram na região de intersecção, para cada uma das massas, está apresentado na 

tabela (6.8) a seguir. 
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Tabela 6.8 – Matriz de comparação numérica entre os valores 

      414 [g] 624 [g] 834 [g] 1042 [g] 1250 [g] 

414 [g] 100 % 72,21 % 67,33% 67,69 % 70,67 % 

624 [g] 72,21 % 100 % 98,81 % 97,24 % 88,18 % 

834 [g] 67,33% 98,81 % 100 % 99,01 % 73,86 % 

1042 [g] 67,69 % 97,24 % 99,01 % 100 % 53,70% 

1250 [g] 70,67 % 88,18 % 73,86 % 53,70% 100 % 

  

Através de todos esses métodos é possível concluir que estatisticamente falando, apenas as 

medições utilizando as massas de 624, 834 e 1042 gramas são iguais entre si. 

6.3.3   Melhor Estimativa da Inércia 

Conforme visto na sessão anterior, apenas três dos cinco resultados são estatisticamente iguais. 

Com isso, assume-se que a melhor estimativa da inércia para a turbina, ilustrada na figura (6.13), é dada 

pela média dos três resultados: 

 
  

               

 
                

  

(6.5) 

 

Figura 6.13 - Melhor estimativa da inércia experimental da turbina eólica 
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6.3.2   Analisando os Dados da Turbina Sem Pás 

Como pode ser visto no Anexo 1, para a turbina sem as pás a incerteza na aceleração da Parte II 

(onde o sistema desacelera) é quase quatro vezes maior do que na Parte I (onde há aceleração pela 

massa). A figura a seguir mostra as retas da velocidade angular para cada um das medições sem as pás, 

com a massa de 414 g na Parte II. 

 

Figura 6.14 - Retas da velocidade angular no tempo para a turbina sem pás 

 

Claramente a reta em verde é um valor disperso dos demais valores mensurados. Entretanto, 

valores suspeitos não podem ser simplesmente rejeitados sem antes ser aplicado um método estatístico. 

Alguns estudos mostram que a rejeição de dados por testes estatísticos não deve ser realizada como 

uma rotina principal ou uma aplicação rotineira. Além disso, quando um ou mais dados são rejeitados em 

uma amostra, deve-se averiguar o motivo das rejeições porque pode significar que o método de medição 

não esteja sob controle e que ações corretivas devam ser tomadas. (MICHALSKI, 2011) 

A falta de qualidade dos dados obtidos é conhecida. Principalmente ao que se refere à limitação do 

aparato experimental disponível (massas e câmera), assim como, os riscos associados ao mau 

desprendimento da corda e os efeitos de balanço da massa. Entretanto, é preciso aperfeiçoar os dados 

disponíveis para uma melhor estimativa da inércia dos componentes da turbina. 
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 Mesmo reconhecendo que a exclusão de resultados nem sempre é a melhor metodologia, neste 

caso pode ser uma boa alternativa desde que se siga algum critério.   

O critério de Chauvenet fornece uma base para a tomada de decisão de excluir ou não um dado de 

um conjunto de valores medidos, admitindo que o conjunto de medições possua uma distribuição normal 

com média e desvio-padrão.  

Para aplicar o teste de Chauvenet, deve-se calcular, para cada valor medido   , a  “razão do desvio 

individual para o desvio-padrão”,     , que é dado pelo módulo da diferença do valor medido pela média, 

dividido pelo desvio padrão da média: 

 
    

|     ̅|

   ̅ 
 

 

(6.6) 

Os valores de     devem ser comparados com uma razão padrão de referência,    , obtido da 

Tabela (6.6) em função do número de medições n.  

Tabela 6.9 - Razão de desvio-padrão DR0 em função do número de medições n 

(MICHALSKI, 2011) 

n DR0 n DR0 n DR0 

2 1,15 5 1,65 8 1,86 

3 1,38 6 1,73 9 1,92 

4 1,54 7 1,80 10 1,96 

 

Ao aplicar o teste de Chauvenet, devem ser comparados os valores de     com    . Quando 

         , o valor medido    deve ser rejeitado. Então, se calcula a nova média agora sem o valor 

rejeitado e se repete o método. Entretanto, HOLMAN (1994) [pag. 92], diz que esse critério deve ser 

aplicado, no máximo, apenas uma vez para cada conjunto de experimentos de uma mesma população. 

A tabela (6.7) a seguir, mostra que apenas a medição 6 tem um valor maior do que         . 

Com isso, esse dado será rejeitado. 

Tabela 6.10 – Valores de DRi para cada medição experimental da turbina sem as pás  

Medição DRi Medição DRi 

1 0,29 6 2,66 

2 0,38 7 0,63 

3 0,55 8 0,50 

4 0,41 9 0,24 

5 0,28 10 0,67 
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6.4   INÉRCIA DOS COMPONENTES DA TURBINA ÉOLICA 

Com os resultados das inércias medidos experimentalmente, basta se fazer simples operações 

matemáticas (subtração) para a obtenção da inércia de determinado componente de interesse. Um 

fluxograma exemplificado dessas operações se encontra na figura a baixo: 

 

Figura 6.15 - Fluxograma das operações matemáticas para se encontrar a inércia dos componentes 

utilizando dados experimentais
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Levando em conta todas as considerações apresentadas até então, os resultados para as inércias 

medidas se encontram nas tabelas a seguir: 

Tabela 6.11 – Valores da inércia experimental da turbina eólica para cada massa 

Massa 414 [g] 624 [g] 834 [g] 1042 [g] 1250 [g] Melhor Estimativa 

Inércia  [g/m
2
] 26,81 26,55 26,49 26,37 26,98 26,47 

Desvio Padrão 1,23 0,24 0,18 0,19 0,23 0,20 

Incerteza 95% 2,46 0,48 0,36 0,38 0,45 0,40 

Incerteza Expandida Relativa 9,16% 1,79% 1.38% 1,44% 1,68% 1,53% 
 

Tabela 6.12 – Valores da inércia experimental das pás da turbina eólica 

Massa 414 [g] 414* [g]  

Inércia   [g/m
2
] 2,29 2,32 

Desvio Padrão 0,11 0,06 

Incerteza 95% 0,22 0,12 

Incerteza Expandida Relativa 9,77% 4,97% 

                        *Resultado quando se retira o valor rejeitado. 

Uma forma de verificar se as considerações feitas sobre o atrito nos rolamento ser constante e a 

resistência do ar ser desprezível é comparando o resultado da inércia das pás da turbina encontrado pelo 

método da massa em queda com o resultado encontrado pelo método pêndulo trifilar. As inércias das pás 

podem ser encontradas conforme mostra o fluxograma da figura (6.15). Os resultados da inércia dos 

componentes e suas respectivas incertezas expandidas estão apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 6.13 - Inércia experimental dos componentes da turbina eólica 

INÉRCIA EXPERIMENTAL [g/m
2
] 

Massa em Queda   Pêndulo Trifilar (SANTANA, 2017) 

Hub + Pás + Powertrain Hub + Powertrain Hub + Pás Hub 

 

          
     

      
 

 

 

       
     

      
 

 

         
     

      
 

 

 

         
     

      
 

Pás Pás (SANTANA, 2017) 

 

         
     

     
   

  

 

        
     

      
 

 
 

Powertrain 

[Massa em queda] ( Hub + Pás + Powertrain) – (Hub + Pás) [Pêndulo Trifilar] 
 

        
     

        
 

 

Powertrain 

[Massa em queda] ( Hub + Powertrain) – (Hub) [Pêndulo Trifilar] 
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A comparação dos resultados para as pás entre os métodos experimentais nos permite tirar algumas 

conclusões, sendo: 

Os resultados são estatisticamente iguais entre si: caso o resultado da inércia das pás para cada 

uma das metodologias experimentais seja homogêneo entre si, pode se afirmar que as considerações de 

que o atrito dos rolamentos é constante e a resistência do ar é desprezível foi correta (dado uma 

probabilidade de abrangência).  Essa afirmação parte do conhecimento de que no método do pêndulo 

trifilar não há atrito nos rolamentos, como há no caso da massa em queda, também, no pêndulo trifilar os 

efeitos aerodinâmicos são consideravelmente menores.  

Os resultados não são estatisticamente iguais entre si: caso os resultados não sejam homogêneos 

entre si, é preciso observar alguns detalhes para se ter alguma conclusão. Para o caso em que resultado 

falhe na homogeneidade da variância (teste de Fisher) não é possível obter uma conclusão satisfatória, 

além de que um método é menos acurado que outro.  Sendo confirmada a homogeneidade das variâncias, 

mas o teste de homogeneidade de média dos grupos falhe (teste t de Student), seria um forte indício de 

que as considerações referentes ao atrito e a resistência do ar foram incorretas.  

A tabela a seguir apresenta o resultado dos testes estatísticos feitos entre os resultados da inércia 

obtidos pelo método do pêndulo trifilar e do método da massa em queda. 

Tabela 6.14 – Resultados dos testes estatísticos entre as inércias das pás 

Teste de FISHER Teste t-STUDENT Teste NUMÉRICO 

Valor de F ≤ 4,02 Valor t ≤ 2,10 Abrangência ≥ 95% 
2,22 2,06 95,10% 

 

Portanto se conclui que as considerações feitas a cerca das perdas de energia foram corretas. Esse 

resultado não condiz com o resultado obtido pelo trabalho do Santana (2017). O autor encontrou 

incompatibilidade estatística entre os resultados de cada experimento, fazendo com que ele concluísse que 

as considerações a cerca do atrito fossem incorretas. É importante relembrar que, embora os resultados 

sejam diferentes, os dados experimentais utilizados por ambos foram o mesmo. 

Muitos fatores podem ter levado a essa diferença nos resultados, as diferenças entre as 

metodologias no tratamento de dados é listada a seguir: 

 Nesse trabalho a incerteza associada ao método da regressão linear foi considerada, diferente 

do realizado por Santana (2017). 

 Nesse trabalho foi calculada a melhor estimativa da aceleração para cada massa antes de se 

encontrar a melhor o valor da inércia. No trabalho do Santana (2017) foi feito a estimativa da 

inércia para cada aceleração medida, e então, calculado a média das inércias e seus respectivos 

desvios padrão. 
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 Nesse trabalho foi adotado um maior rigor estatístico entre as estimativas da inércia 

experimental para cada uma das massas. Feito com a finalidade de se extrair uma melhor 

estimativa, comparando-se os conjuntos de dados.  

 Como só havia um conjunto de dados da turbina sem as pás, e ainda com uma má qualidade se 

comparado ao da turbina completa, foi necessário uma procura por dados espúrios para uma 

melhor estimativa da inércia da turbina sem pás. Esse refino de dado não foi feito por Santana 

(2017). Esse refino apenas melhora o resultado da inércia do powertrain, não altera o resultado 

final de comparação de grupos. 

Por fim, uma comparação visual de todos esses resultados obtidos por mim (Reis) e por Santana 

(2017) estão representados na figura a seguir, tal que, o resultado em verde representa a inércia das pás 

pelo método do pêndulo trifilar. 

 

Figura 6.16 - Comparação dos resultados experimentais 
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7 CONCLUSÕES 

O propósito do trabalho foi compreender e avaliar a metodologia de obtenção da inércia de uma 

turbina, utilizando o método de aceleração. Os dados de velocidade angular, para o cálculo da inércia, 

foram coletados por uma câmera e extraídos das filmagens utilizando-se o software Tracker. Foi feito 

uma abordagem diferente, com um maior rigor estatístico, dos mesmos dados coletados por Santana 

(2017). Isso foi feito com a finalidade se reforçar ou rejeitar as considerações feitas no trabalho de 

Paniagua e Yasa (2007). Para obtenção da incerteza experimental foi utilizado a metodologia proposta 

pelo Suplemento 1 do GUM, o Método de Monte Carlo.  

Paniagua e Yasa (2007) afirmam em seu estudo que, ignorando a resistência do ar e considerando o 

atrito como sendo constante, não há influência significativa no resultado da inércia. Levando em conta 

essa consideração, através de uma analise energética, foi definida a equação que relaciona as grandezas de 

entrada com a grandeza de saída (inércia). O trabalho deles carecia de repetições no meio cientifico para 

validar essas considerações nas dissipações de energia como sendo insignificantes. 

Os trabalhos de Paniangua e Yasa (2007) e Povey e Paniagua (2012) obtiveram resultados 

diferentes daqueles encontrados por Santana (2017). Quando Santana (2017) fez as mesmas 

considerações que aqueles,  concluiu em seu trabalho que a divergência entre o resultado das inércias das 

pás pelo método da massa em queda com o resultado pelo método do pêndulo trifilar se deu por causa das 

considerações erradas sobre as dissipações de energia, causando assim, um impasse. 

Com isso, antes de qualquer mudança da proposição feita por Paniagua e Yasa (2007), foi decidido 

aprimorar e refinar o tratamento dos dados coletados por Santana (2017) a fim de se ter uma avaliação 

mais exata sobre o resultado obtido. Ao se adotar um maior rigor estatístico e uma metodologia diferente 

nos tratamento de dados, encontrou-se um resultado contrário a aquele concluído por Santana (2017), 

aqui, as considerações a cerca das perdas de energia foram consideradas corretas dentro da probabilidade 

de abrangência escolhida. 

Provavelmente um dos motivos causadores do resultado divergente do Santana se deu devido à má 

qualidade dos dados coletados para turbina sem as pás, principalmente causado por limitações 

instrumentais, assim como, a não exclusão dos conjuntos não comuns entre si. Além desse problema, a 

região de variação angular adotada por ele,  para a turbina sem as pás,  não foi adequada (de 1 a 7 rad/s), 

visto que na região entre 0 e 2,5 rad/s  de alguns dados apresentavam um comportamento anormal, 

causado por alguma perturbação, como pôde ser visto na imagem comparativa Figura (6.9). 

Outro problema foi a não verificação dos resultados entre grupos de uma mesma espécie de 

medição, com a finalidade de encontrar resultados que garantam que, para diferentes massas de prova, os 

resultados seriam estatisticamente iguais ou diferentes entre si.  
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Com base nos resultados encontrados nesse presente trabalho, algumas sugestões para melhoria e 

estudo de trabalhos futuros estão apresentadas a seguir. 

Para uma melhor obtenção da inércia do powertrain, pelo método da massa em queda, além da 

melhoria da câmera utilizada, é necessária a utilização de massas menores para a redução de perturbações 

ao sistema. Entretanto há um problema na utilização de massas pequenas, como visto no trabalho do VAZ 

(2017), o torque dissipativo estático de turbinas eólicas do tipo (HAWT) é muito superior ao dinâmico. 

Isso significa que, começar o movimento de uma turbina é mais difícil do que manter essa em 

movimento. Assim, massas menores podem ter dificuldade em começar a mover o sistema. Uma solução 

seria a adição de uma massa maior em série à corda, bem próxima ao chão, com finalidade apenas de 

começar o movimento. Esse processo não prejudicaria os resultados, pois é possível excluir o inicio do 

movimento da região de velocidade de interesse. 

Para a massa de 1250 gramas foi notado um deslocamento na média da inércia, causado por um 

maior efeito resistivo. Caso se possua uma câmera com a taxa de 120 quadros por segundo, ou superior,  

seria possível realizar experimentos com massas superiores para então estudar os motivos que levam ao 

deslocamento da média da inércia. Como o modelo físico padrão descreve as forças dissipativas em 

função da velocidade angular, e a faixa de velocidade trabalhada foi a mesma, não deveria haver esse 

deslocamento. Portanto, estudar, qualificar e quantificar a causa desse deslocamento pode ser 

interessante. 

 Por fim, o objetivo desse trabalho foi atingido, pois foi verificado que o método de obtenção da 

inércia da turbina pelo método da massa em queda (string-weight), proposto por Paniagua e Yasa (2007), 

estava correto. A validação desse método é importante, pois o método da massa em queda para a obtenção 

da inércia turbina é bastante simples. É válido ressaltar que esse método serve para qualquer máquina 

rotativa e não exige desmontagem de forma geral, tendo assim, uma grande aplicabilidade.  
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ANEXO I: Dados e Resultados Experimentais 

Anexo 1.1 – Resultados das acelerações, com pás, para massa de 414 g,  
intervalo de 1 : 4 rad/s. 

Medição Aceleração I 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão I 

[rad/s
2
] 

Valor 

P I  

 Aceleração II 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão II 

[rad/s
2
] 

Valor 

P II 

1 0,401517 0,003393 2e-16 -0,814040 0,007110 2e-16 

2 0,401872 0,003395 2e-16 -0,683190 0,017270 2e-16 

3 0,404500 0,002900 2e-16 -0,832580 0,004520 2e-16 

4 0,404733 0,003211 2e-16 -0,867475 0,004577 2e-16 

5 0,400610 0,003330 2e-16 -0,818590 0,006090 2e-16 

6 0,398407 0,003614 2e-16 -0,827564 0,007335 2e-16 

7 0,399793 0,003303 2e-16 -0,810031 0,008158 2e-16 

8 0,399759 0,004066 2e-16 -0,747690 0,019340 2e-16 

9 0,402979 0,003409 2e-16 -0,811930 0,004322 2e-16 

10 0,421182 0,002981 2e-16 -0,854712 0,005787 2e-16 

Média 0.403535 0,003359 ------ -0,806780 0,008451 ------ 

Desvio 

Padrão 

0.006532 0,000325 ------ 0,053825 0,005371 ------ 

Incerteza 

Total 

0,007346 0,054485 

 

Anexo 1.2 – Resultados das acelerações, SEM pás, para massa de 414 g, 
intervalo de 2,5 : 8,5 rad/s. 

Medição Aceleração I 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão I 

[rad/s
2
] 

Valor 

P I  

 Aceleração II 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão II 

[rad/s
2
] 

Valor 

P II 

1 4,59974 0,07588 2e-16 -9,5532 0,06381 2e-16 

2 3,93847 0,05172 2e-16 -9,5491 0,28470 2e-16 

3 4,47305 0,09083 2e-16 -9,8629 0,13010 2e-16 

4 4,41637 0,05935 2e-16 -9,9197 0,08669 2e-16 

5 4,42785 0,06947 2e-16 -9,4236 0,22130 2e-16 

6 4,40831 0,06639 2e-16 -11,478 0,12990 2e-16 

7 4,26660 0,05840 2e-16 -9,3294 0,07306 2e-16 

8 4,37066 0,05747 2e-16 -9,4957 0,23960 2e-16 

9 4,34253 0,06866 2e-16 -9,8809 0,10570 2e-16 

10 4,32835 0,06236 2e-16 -9,2767 0,07017 2e-16 

Média 4,35719 0.06605 ------ -9,7770 0,14050 ------ 

Desvio 

Padrão 

0,17260 

 

0,01118 

 

------ 0,64028 

 

0,07948 

 

------ 

Incerteza 

Total 

0,18481 

 

0,65551 
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Anexo 1.3 – Resultados das acelerações, com pás, para massa de 624 g,  
intervalo de 1 : 7 rad/s. 

Medição Aceleração I 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão I 

[rad/s
2
] 

Valor 

P I  

 Aceleração II 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão II 

[rad/s
2
] 

Valor 

P II 

1 0,936907 0,005502 2e-16 -0,884271 0,003365 2e-16 

2 0,965360 0,004790 2e-16 -0,892386 0,002368 2e-16 

3 0,960539 0,005237 2e-16 -0,877670 0,002934 2e-16 

4 0,960262 0,005237 2e-16 -0,890172 0,002692 2e-16 

5 0,954475 0,005502 2e-16 -0,877682 0,002925 2e-16 

6 0,945762 0,005265 2e-16 -0,876456 0,003058 2e-16 

7 0,960541 0,005959 2e-16 -0,886627 0,002873 2e-16 

8 0,955047 0,004857 2e-16 -0,875698 0,003182 2e-16 

9 0,979230 0,005530 2e-16 -0,860545 0,004955 2e-16 

10 0,961010 0,005867 2e-16 -0,873627 0,003232 2e-16 

Média 0,957913 0,005375 ------ -0,879513 0,003158 ------ 

Desvio 

Padrão 

0,011293 0,000380 ------ 0,009296 

 

0,000692 ------ 

Incerteza 

Total 

0,012506 0,009817 

 

 

Anexo 1.4 – Resultados das acelerações, com pás, para massa de 834 g,  
intervalo de 1 : 7 rad/s. 

Medição Aceleração I 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão I 

[rad/s
2
] 

Valor 

P I  

 Aceleração II 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão II 

[rad/s
2
] 

Valor 

P II 

1 1,58825 0,00830 2e-16 -0,887923 0,002067 2e-16 

2 1,57161 0,01340 2e-16 -0,870526 0,005397 2e-16 

3 1,58799 0,01171 2e-16 -0,879887 0,004298 2e-16 

4 1,58787 0,01034 2e-16 -0,873322 0,003896 2e-16 

5 1,58472 0,01232 2e-16 -0,882710 0,003771 2e-16 

6 1,59067 0,01194 2e-16 -0,875265 0,004473 2e-16 

7 1,58068 0,01409 2e-16 -0,872165 0,004761 2e-16 

8 1,58501 0,01162 2e-16 -0,872810 0,004719 2e-16 

9 1,57235 0,01122 2e-16 -0,866108 0,004589 2e-16 

10 1,57843 0,00982 2e-16 -0,892268 0,003573 2e-16 

Média 1,58276 0,01148 ------ -0,877298 0,004154 ------ 

Desvio 

Padrão 

0,00676 0,00169 ------ 0,008236 0,000910 ------ 

Incerteza 

Total 

0,013317 

 

0,009225 
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Anexo 1.5 – Resultados das acelerações, com pás, para massa de 1042 g, 
intervalo de 1 : 7 rad/s. 

Medição Aceleração I 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão I 

[rad/s
2
] 

Valor 

P I  

 Aceleração II 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão II 

[rad/s
2
] 

Valor 

P II 

1 2,20809 0,01140 2e-16 -0,880642 0,003601 2e-16 

2 2,22879 0,01825 2e-16 -0,864070 0,004077 2e-16 

3 2,22005 0,01572 2e-16 -0,876183 0,002541 2e-16 

4 2,21313 0,02444 2e-16 -0,875724 0,004915 2e-16 

5 2,22326 0,01962 2e-16 -0,863488 0,004049 2e-16 

6 2,21861 0,02062 2e-16 -0,878122 0,003805 2e-16 

7 2,21181 0,01852 2e-16 -0,866900 0,003294 2e-16 

8 2,21018 0,01855 2e-16 -0,875800 0,003020 2e-16 

9 2,20107 0,01810 2e-16 -0,869924 0,003834 2e-16 

10 2,22279 0,01613 2e-16 -0,860336 0,003811 2e-16 

Média 2,21578 0,01814 ------ -0,871119 0,003695 ------ 

Desvio 

Padrão 

0,00837 0,00339 ------ 0,007086 0,000646 ------ 

Incerteza 

Total 

0,019973 

 

0,0079915 

 

 

Anexo 1.6 – Resultados das acelerações, com pás, para massa de 1250 g,  
intervalo de 1 : 7 rad/s. 

Medição Aceleração I 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão I 

[rad/s
2
] 

Valor 

P I  

 Aceleração II 

[rad/s
2
] 

Incerteza da 

Regressão II 

[rad/s
2
] 

Valor 

P II 

1 2,74943 0,02422 2e-16 -0,862550 0,003560 2e-16 

2 2,76217 0,02487 2e-16 -0,854310 0,003127 2e-16 

3 2,78105 0,02606 2e-16 -0,854268 0,003798 2e-16 

4 2,76614 0,02322 2e-16 -0,860294 0,004357 2e-16 

5 2,73323 0,02505 2e-16 -0,870390 0,004227 2e-06 

6 2,76975 0,02141 2e-16 -0,854246 0,003933 2e-16 

7 2,75132 0,02660 2e-16 -0,867453 0,004947 2e-16 

8 2,76207 0,02700 2e-16 -0,844218 0,004717 2e-16 

9 2,76044 0,02308 2e-16 -0,866340 0,004180 2e-16 

10 2,74574 0,02605 2e-16 -0,863016 0,004483 2e-16 

Média 2,75813 0,02476 ------ -0,859709 0,004133 ------ 

Desvio 

Padrão 

0,01357 

 

0,00178 

 

------ 0,007930 

 

0,000546 ------ 

Incerteza 

Total 

0,02823122 

 

0,008942223 
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Anexo 1.7 – Inércias da turbina eólica 

Massa 414g 624g 834g 1042g 1250g 

Inércia [g/cm
2
] 26,81189 26,55432 26,49373 26,36608 26,97594 

Desvio Padrão 1,227933 0,238332 0,1825506 0,190265 0,226205 

Incerteza 95% 2,455866 0,476663 0,3651011 0,38053 0,45241 

Incerteza  Expandida Relativa 9,16% 1,79% 1,38% 1,44% 1,68% 

 

Anexo 1.7 – Inércias da turbina eólica SEM as pás 

Massa 414g 414 g * 

Inércia [g/cm
2
] 2.289208 2.317077 

Desvio Padrão 0.111824 0.057579 

Incerteza 95% 0.223648 0.115158 

Incerteza Expandida Relativa 9,77% 4,97% 

*Valor espúrio retirado 

Anexo 1.7 – Inércias das pás da turbina eólica 

Massa 414g 624g 834g 1042g 1250g 

Inércia 24,48406 24,2266 24,16624 24,03852 24,64827 

Desvio Padrão 1,232108 0,2582556 0,2079901 0,2151812 0,2472068 

Incerteza 95% 2,464216 0,5165111 0,4159802 0,4303624 0,4944136 

Incerteza Expandida Relativa 10,06% 2,13% 1,72% 1,79% 2,01% 
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ANEXO II: Tabelas F e t para Testes Estatísticos 

Tabela para o teste de FISHER 
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Tabela para o teste t-Student 

 

 

 


