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RESUMO 

 

Neste trabalho foi estudado o erro pontual das leituras entre o torque indicado e o torque de 

referência do flange de torque modelo T12 com capacidade de 1 kN·m de torque nominal de 

fabricação HBM, que é aplicado ao Dinamômetro tipo APA série 100 de fabricação AVL, 

utilizado em ensaios de motores a combustão interna. 

Para comparar com a metodologia elaborada pelo fabricante, que prevê a calibração sendo 

feita uma única vez e com o valor da aceleração da gravidade padrão, foram elaboradas duas 

metodologias propostas neste trabalho. 

Em uma primeira etapa foram efetuadas seis séries de medições em todo intervalo previsto da 

calibração, sem nenhuma alteração feita no software do equipamento. 

Em uma segunda etapa foram efetuadas cinco séries de medições em um intervalo reduzido 

de calibração próximo ao valor de torque nominal de um motor ciclo diesel que estava 

instalado durante as medições efetuadas neste trabalho. 

Em posse dos resultados das medições foram feitas as avaliações de incerteza seguindo a 

metodologia proposta pelo Guia de Expressão de Incerteza de Medição (ISO GUM 2008). 

Pra o caso da segunda etapa as incertezas também foram avaliadas pelo Método Monte Carlo. 

Com isso foi identificado que as maiores diferenças entre o torque indicado e o torque de 

referência ocorreram devido à utilização valor da aceleração da gravidade padrão ao invés do 

valor da gravidade local e também devido ao valor da incerteza do comprimento do braço 

declarado pelo fabricante ser muito maior do que o valor de incerteza se o braço for medido 

por uma máquina de medir por coordenadas. 

Palavras chave: Incerteza. Confiabilidade. Torque. Ensaio de motores.



 
 

ABSTRACT 

 

In this work, the punctual error in the readings between the indicated and reference torque of a 

T12 torque flange with capacity of 1 kN·m nominal torque manufactured by HBM was 

studied, which is applied to the Dynamometer type APA 100 series manufactured by AVL, 

used in the internal combustion engine testing. 

To compare with the developed methodology of the manufacturer, which applies a single-time 

calibration and the standard gravity acceleration, two methodologies were proposed and 

developed in this work. 

In the first step, it was performed six measurements series in all expected range of calibration 

without any changes to the manufacturer software. 

In a second step, five series of measurements were made in a narrower range of calibration 

closer to the nominal torque value of a diesel cycle engine that was installed during the 

measurements performed in this paper. 

From the measurements results, the uncertainty evaluation was performed following the 

methodology proposed by the Guide to the expression of uncertainty in measurement (ISO 

GUM 2008). 

In the second step, the uncertainties were also evaluated by the Monte Carlo method. 

It was identified that the major differences between the indicated torque and the reference 

torque occurred due to the use of the standard gravity acceleration instead of the local gravity 

value.  Moreover, the value of the arm's length uncertainty declared by the manufacturer is 

much greater than the uncertainty value if the arm is measured by a coordinate measuring 

machine. 

Keywords: Uncertainty. Reliability. Torque. Engine Test. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 INTRODUÇÃO 

Para contextualizar em relação à importância da medição de torque em um ensaio de 

motores, seguem algumas considerações. Em dezembro de 2015, o Brasil já possuía uma frota 

de cerca de 90 milhões de veículos emplacados de acordo com o Departamento Nacional de 

Trânsito – DENATRAN e consequentemente emitindo poluentes (DENATRAN, 2016). 

Conforme informações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, o aumento da motorização individual, decorrente da deficiência 

crônica dos sistemas de transporte de massa, tem intensificado o tráfego nos grandes centros 

urbanos. Além de causar congestionamentos constantes, com a consequente degradação 

ambiental, devido às poluições do ar e sonora provocadas pelos veículos automotores, o 

crescimento do número de veículos eleva os custos socioeconômicos e provoca sérios danos à 

saúde humana, devendo ser controlados através da adoção de medidas eficazes de controle da 

poluição veicular, direta ou indiretamente (IBAMA, 2010). Com o objetivo de reduzir e 

controlar a contaminação atmosférica por fontes móveis (veículos automotores) o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA criou os Programas de Controle da Poluição do Ar 

por Veículos Automotores – PROCONVE (automóveis, caminhões, ônibus e máquinas 

rodoviárias e agrícolas) e PROMOT (motocicletas e similares) fixando prazos, limites 

máximos de emissão e estabelecendo exigências tecnológicas para veículos automotores, 

nacionais e importados (IBAMA, 2010). O governo brasileiro através do PROCONVE exige 

das montadoras cada vez mais as reduções nas emissões veiculares. Conforme dados do 

Proconve, de 1988 a 2013 os veículos leves, tiveram seus limites de hidrocarbonetos 

drasticamente reduzidos de 2,10 
�

��
 para 0,05 

�

��
. Para veículos pesados no período de 1990 a 

2011 as reduções de emissões também foram drásticas, os materiais particulados tiveram seus 

limites reduzidos de 0,60 
�

�� �
 para 0,02

�

�� �
· . Observa-se que para os veículos pesados e 

leves as reduções variaram de décimo a centésimo do grama, significando que a diminuição 

do limite tolerado foi de 40 e 30 vezes, respectivamente. A partir de 2013 para os veículos 

comerciais leves do ciclo diesel, ocorreram novas reduções de materiais particulados que 

passaram de 0,05 
�

��
 para 0,025 

�

��
 alcançando milésimos do grama (PROCONVE, 2010). 

Consequentemente estes valores das reduções citadas conduzem e reforçam a necessidade de 

resultados mais exatos e precisos no ensaio dos motores em bancadas dinamométricas. 
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Conforme descrito na Norma Motor a Diesel - Análise e determinação dos gases e do material 

particulado, emitidos por motores do ciclo diesel - Ciclo de 13 pontos (ABNT NBR 

14489:2000. Versão corrigida 2001), que prescreve o método de análise e fixa o procedimento 

para a medição de gases de escapamento, e material particulado emitido por motores do ciclo 

diesel, a unidade de emissão veicular [Em] é 
�

�� �
, sendo que a potência [kW] é calculada em 

função do torque [N·m] e da rotação [
��	



]. Deste modo é possível se estabelecer uma relação 

entre emissões e torque que é a grandeza básica para a avaliação das características do 

desempenho de um motor incluindo emissões veiculares. 

Consequentemente estes valores das reduções citadas conduzem e reforçam a necessidade de 

resultados mais exatos e precisos no ensaio dos motores em bancadas dinamométricas, que é 

uma ferramenta necessária para quantificar as emissões de motores à combustão interna. 

Neste contexto, Melo et al (2012) cita que: “experimentos em células de teste de motores 

estão sob a influência de vários parâmetros e tipos de equipamentos, o que pode afetar os 

resultados do teste” em um motor. No caso das medições de emissões veiculares de acordo 

Melo e Dias (2004) “a incerteza nas medições é uma questão complexa no processo de 

obtenção de resultados precisos em um ensaio de emissões dos veículos”. 

1.2 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é o estudo da calibração do flange de torque do banco 

dinamométrico Laboratório de Motores e Combustíveis do Inmetro (LAMOC) que é a 

grandeza básica para a caracterização do desempenho de um motor incluindo emissões 

veiculares. Para a realização do estudo foi elaborada uma metodologia medição a qual é 

comparada com a recomendada pelo fabricante do banco dinamométrico, possibilitando ser 

revisado o procedimento fornecido pelo fabricante. O mensurando a ser avaliado será o erro 

pontual entre o torque de referência e o torque indicado. Deste modo o controle da 

metodologia de medição de torque contribuirá para o melhor conhecimento da complexidade 

e domínio da cadeia de medições realizadas na avaliação de desempenho de um motor, 

utilizando a avaliação de incerteza de medição como ferramenta de gerenciamento 

metrológico do processo de medição. O trabalho impactará em conscientizar os usuários da 

área quanto à importância da aplicação dos conceitos da Metrologia para estas avaliações 

como, por exemplo, as evidências da rastreabilidade e da confiabilidade metrológica do 

sistema de aquisição de dados do dinamômetro do LAMOC. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ESTADO DA ARTE 

A calibração estática é a alternativa atual que os fabricantes de flanges de torque 

oferecem aos seus usuários, e a que foi estudada neste trabalho. 

Uma nova metodologia de calibração de flanges de torque, também chamados de 

transdutores de torque rotativos, acoplados a dinamômetros está sendo estudada pelo 

fabricante de flanges de torque HBM, quando os dois dinamômetros são conectados por um 

eixo relativamente simples, sem transmissões (IMEKO 2003). São instalados dois 

transdutores de torque rotativos, um adjacente ao dinamômetro a ser avaliado e outro ao 

dinamômetro que o propulsiona. Os transdutores são do tipo T10FS, produzidos pela HBM 

com um range de torque nominal de 1 kN·m. Este tipo é um flange de torque moderno é 

recomendado para a utilização em bancadas de testes com exigências de alta exatidão e 

tipicamente atingem classe 5 de acordo com DIN 51309 e EA-10/14. A influência da 

velocidade da rotação no sinal de zero para 22000 rpm é menor que 0,01% do torque nominal. 

Para este presente estudo a velocidade de rotação chegou até 6000 rpm. As influências da 

velocidade do torque rotativo dos dois transdutores foram gravadas e ficaram abaixo de 

0,02% para 7000 rpm. A investigação foi feita para velocidades rotacionais de até 6000 rpm e 

valores de torque de até 400 kN·m. 

Para a avaliação, dados das seções de tempo com torque constante nominalmente foi 

mediado para equalizar flutuações. 

Baseado nas primeiras medições, um balanço de zero de todos os transdutores foi feito 

para fornecer uma referência comum para investigação. Desde que a rastreabilidade foi 

fornecida somente para os transdutores rotativos, a sensitividade do dinamômetro montado no 

suporte foi ajustada para se adequar com a indicação do transdutor rotativo escolhido como a 

referência. Após este procedimento, um desvio de 0,02% entre o flange de torque escolhido 

como referencia e o flange de torque a ser avaliado permanece devido ao desvio de 

linearidade e histerese. 

A figura 1 apresenta um modelo de calibração dinâmica composto por dois 

dinamômetros sendo um operando como motor e o outro operando propriamente como 

dinamômetro. 
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Figura 1 – Estado da arte – Exemplo de Calibração dinâmica  

Fonte: http://www.imeko.org/publications/wc-2003/PWC-2003-TC3-026.pdf acesso 30/01/2016 

Outra inovação no procedimento de calibração utilizado neste trabalho seria a 

aplicação mais abrangente da Norma Brasileira ABNT NBR 12240, a qual trata da calibração 

de dispositivos para medição de torque estático. Esta norma prevê dentre outros, verificação 

da sobrecarga, temperatura de estabilização, pré-carregamento, posição de montagem e 

variação de zero. 

 

 

 

 

 

Dinamômetro Dinamômetro 

Flanges de torque 

Eixo simples 
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3 CONCEITOS BÁSICOS 

Para melhor entendimento das terminologias utilizadas neste trabalho, a seguir serão 

definidas as principais. 

3.1 CALIBRAÇÃO 

Operação que estabelece, sob condições especificadas, numa primeira etapa, uma 

relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões e as indicações 

correspondentes com as incertezas associadas; numa segunda etapa, utiliza esta informação 

para estabelecer uma relação visando à obtenção dum resultado de medição a partir duma 

indicação (VIM, 2012). As calibrações do flange de torque podem ser executadas numa 

periodicidade definida pelo engenheiro responsável, se houverem dúvidas na leitura de torque 

durante um ensaio de um motor ou se for necessário um maior rigor da confiabilidade leituras 

de torque. 

3.2 DINAMÔMETRO 

Definições para dinamômetro segundo Killedar (2012):  

 É um dispositivo para medir o torque, a força, ou a potência disponível a partir de um 

eixo rotativo. A velocidade do eixo é medida com um tacômetro, enquanto que a força de 

rotação ou torque do eixo é medida com uma escala ou por outro método. A potência pode ser 

lida a partir de uma instrumentação ou calculada a partir da velocidade do eixo e do torque.  

O uso mais comum do dinamômetro está em determinar a potência de um motor 

elétrico ou motor de um carro, caminhão ou outro veículo. Um dinamômetro que se conecta 

ao virabrequim do motor é chamado um dinamômetro de motor. Um que tem rolos girados 

pelas rodas motrizes veículo é um dinamômetro de chassis.  

A figura 2 apresenta um modelo de dinamômetro instalado no LAMOC, utilizado 

neste trabalho, que possui as seguintes características: torque nominal máximo de 1 kN·m; 

rotação máxima de 18000 rpm; desvio de linearidade e desvio padrão relativo de 

reprodutibilidade de ± 0,01%.   

O dinamômetro é do tipo trifásico assíncrono também conhecido como dinamômetro 

de corrente alternada (CA) com rotor em formato gaiola de esquilo. 
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O seu princípio de funcionamento é converter a CA do gerador em corrente contínua 

(CC), e novamente em CA para alimentar a linha de grade principal. A unidade de frequência 

variável pode ajustar a frequência do dinamômetro para controlar a velocidade de rotação e o 

torque de uma unidade em teste, como um motor por exemplo. 

 

Figura 2 – Conjunto dinamômetro/motor 

3.3 TORQUE 

Torque é fisicamente definido pelo produto da força pela distância do centro do eixo 

de giro e pelo cosseno do ângulo formado pelo vetor da direção desta força aplicada, 

conforme equação geral 1: 

� � . �. �. ������ (1) 
Onde:  

M= a massa; 

g = a aceleração da gravidade local; 

L= o comprimento da alavanca; 

(β) = o ângulo de aplicação da força. 
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No caso deste trabalho, cuja grandeza principal a ser tratada é o torque, o ângulo (β) 

para aplicação da força é de 90º cujo cosseno é 1. A unidade de Torque do Sistema 

Internacional de Unidades (SI) é o N·m (newton metro). 

Para o caso do torque em um motor a combustão, a medição é realizada pela força 

gerada na explosão dentro das câmaras de combustão através da força de giro (virabrequim) 

vezes o braço de alavanca formado no virabrequim. 

3.4 POTÊNCIA 

A potência, cuja unidade no SI é o watt, é definida pelo trabalho realizado por unidade 

de tempo. Se a unidade da grandeza trabalho realizado for um joule por segundo (J/s) e sendo 

(J/s) a um newton metro por segundo (N·m/s), potência pode ser definida pela equação 2, a 

qual mostra que existe uma relação entre potência e torque: 

� �
2���

60000
 (2) 

Onde: 

P = Potência (kW) 

N = rotação do motor (rpm) 

T = Torque N·m 

3.5 EMISSÕES VEICULARES 

As emissões veiculares são substâncias emitidas por um veículo equipado com um 

motor a combustão interna as quais podem ser medidas através do escapamento, do suspiro e 

até mesmo do tanque de combustível. O tema deste trabalho está ligado às emissões medidas 

através do escapamento e dentre as principais podem ser citadas: o monóxido de carbono 

(CO), o dióxido de carbono (CO2) e o Óxido de Nitrogênio (NOx). 

3.6 MEDIÇÃO DE EMISSÕES 

O valor da potência calculada a partir da medição de torque impacta nos valores das 

medições de emissões de um motor. Na unidade de medição de emissões, o valor da massa 

representa a quantidade de poluente emitida. O valor da massa pode representar também a 

quantidade de combustível consumida, no caso da unidade de consumo específico do 

combustível. 
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3.7 MENSURANDO 

Grandeza que se pretende medir (VIM 2012). Para efeito deste trabalho o mensurando 

é o valor do erro pontual da grandeza Torque. 

3.8 INCERTEZA DE MEDIÇÃO 

Parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um 

mensurando, com base nas informações utilizadas (VIM 2012).  

Quanto às fontes de incerteza se tem a incerteza tipo A, que é proveniente de 

observações repetidas (análise estatística) apresentando distribuição normal e a incerteza do 

tipo B, que pode ser avaliada por julgamento científico, histórico de medições, certificados, 

manuais, etc. apresentando distribuição retangular ou triangular.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO DO DINAMÔMETRO PARA REALIZAÇÃO DA 

CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE TORQUE 

4.1.1 Procedimento de operação para calibração 

O dinamômetro utilizado neste trabalho, conforme figura 2, foi da marca AVL modelo 

INDY S22-4/0934-1BV-1 pertence ao LAMOC que possui um software específico de 

controle (Puma Open versão 1.2.1). Utilizando o software, a calibração do medidor de torque 

é realizada na função “menu” de calibração no painel de controle do dinamômetro.  

Neste trabalho a descrição do procedimento de operação do dinamômetro para 

calibração do medidor de torque é uma etapa importante do processo de medição 

principalmente porque está se objetivando preservar as condições de repetibilidade e 

reprodutibilidade dos resultados. Uma etapa importante do procedimento de operação é o 

cuidado que deve ser tomado na remoção da proteção do eixo cardan de forma que a mesma 

não toque no eixo, conforme a figura 2. 

O procedimento de operação pode ser descrito nos passos principais a seguir: 

1- Realizar o ajuste do zero no painel do dinamômetro (off set) antes da instalação dos 

braços e suporte; 

2- Instalação dos braços de calibração conforme sequência da figura 3; 
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Figura 3 – Sequencia de instalação dos braços de calibração 

3- Elaborar uma tabela com os valores nominais de torque ascendentes e descendentes 

com as respectivas massas a serem utilizadas; 

4- Conforme tabela elaborada realizar os valores de referência de torque pela aplicação 

das massas selecionadas atuantes nas extremidades do braço (sentidos horário e anti-

horário) cujos respectivos valores indicados de torque são apresentados no painel do 

equipamento, conforme figura 4. 

1º 2º

3º 4º
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Figura 4 – Painel do dinamômetro apresentando o valor de torque nominal (499,05 N·m) com o respectivo valor 
de torque indicado (499,06 N·m). 

O valor indicado de torque é obtido através de um dispositivo denominado flange de 

torque específico (HBM modelo T12) com as seguintes características: torque nominal 

máximo de 1 kN·m; rotação máxima de 18000 rpm; desvio de linearidade e desvio padrão 

relativo de reprodutibilidade de ± 0,01%.  Conforme figura 5, o flange de torque possui um 

rotor com uma série de strain gages que enviam através de ondas de rádio os valores de 

frequência para uma antena fixa externa da qual é transmitido o sinal para o software do 

equipamento que é convertido em valores de torque indicados pelo dinamômetro. 

 

Figura 5 – Conjunto do flange de torque composto pelo rotor e a antena. 

Calibração / Ajuste 

Colocar um valor nominal (N·m) 
Para continuar aperte ENTER 

Medidor de torque (alavanca) 

Valor medido atual 
(N·m) 

Escolha de parametrização 

Dinamômetro 1 

Rotor 

Antena 
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4.2 METODOLOGIA DE CALIBRAÇÃO PROPOSTA PELO FABRICANTE 

A metodologia para calibração do medidor de torque utilizada pelo fabricante do 

banco dinamométrico consiste em realizar as medições de torques ascendentes e descendentes 

nos sentidos horário e anti-horário uma única vez e a medição é aceitável se os valores 

indicados estiverem dentro da tolerância estipulada (0,3%) do valor máximo de torque. De 

acordo com o manual do fabricante a aceleração da gravidade local é determinada pela 

equação 3. 

( ) hsenseng l 003,020000059,00052884,01780490,9 22 −⋅−⋅+⋅= ϕϕ
 

(3) 

 

Onde: 

=lg  Aceleração da gravidade local em m/s2; 
=ϕ

 Latitude em graus; 
=h

 
Altitude em km acima do nível do mar. 

Para comparar com a equação que consta no manual do fabricante, a equação 4 

determina a aceleração da gravidade recomendada pelo National Physical Institute (NPL) 

conforme atualização de março de 2010: 

( ) HxsenBsenAg l

622 10086,321780327,9 −−⋅−⋅+⋅= ϕϕ  (4) 

Onde: 

=A
 

0,0053024; 

=B
 

0,0000058; 

=ϕ

 
Latitude em graus; 

=H
 

Altitude em (m) acima do nível do mar. 

Conforme o manual do fabricante o comprimento do braço é calculado a partir da 

equação 5: 

fabt

fab

gM

T
L

⋅
=  (5) 

LgMT fabtfab ⋅⋅=  (5a) 

Onde: 
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=fabT

 

Torque fabricante em N·m; 

=tM

 

Massa em kg; 

=fabg

 

Aceleração da gravidade utilizada pelo fabricante em m/s2; 

=L
 

Comprimento do braço em metro. 

Conforme informação do fabricante o comprimento do braço (1019,7 mm ± 0,25 mm) 

foi calculado para o caso padrão da aceleração da gravidade de 9,8068 m/s² e dos valores de 

torque de 100 N·m e da massa de 10 kg, onde 9,8068 m/s2 é o valor de aceleração da 

gravidade padrão e não a aceleração da gravidade local.  

4.3 A METODOLOGIA PROPOSTA POR ESTE TRABALHO 

A metodologia de calibração proposta neste trabalho foi realizada em duas etapas. Na 

primeira etapa, a calibração foi realizada em todo intervalo de medição ascendente e 

descendente do indicador de torque do banco dinamométrico nos sentidos horário e anti-

horário. Nesta etapa, a calibração ocorreu em duas condições: i) sem a remoção dos braços e 

ii) com a remoção e reinstalação dos braços com o giro do flange de torque em 180º. Os 

valores de torque de referência foram calculados sem que houvesse alteração nos valores das 

suas grandezas de entrada no software do equipamento. No caso da segunda etapa as 

medições foram realizadas com a remoção e reinstalação dos braços com o giro do flange de 

torque em 180º, no intervalo de medição de 460 N·m a 530 N·m, concentrando uma maior 

quantidade de valores próxima ao torque nominal de 500 N·m, o qual é o torque específico 

para o tipo de motor utilizado neste trabalho de pesquisa e também nos sentidos horário e 

anti-horário. Nesta etapa foram efetuadas alterações no diretório do software específico do 

sistema de forma que o valor de referência de torque apresentado no painel fosse corrigido de 

acordo com as condições reais de medição. 

Uma terceira proposta é a determinação do torque de referência realizado referente a 

um torque indicado pelo dinamômetro com a utilização da curva de calibração elaborada a 

partir do certificado, a qual calcula o torque de referencia realizado em função do torque 

indicado pelo dinamômetro. Esta proposta não foi possível de ser executada na íntegra, pois 

exigiria uma modificação do software atual do equipamento do Inmetro de forma que fossem 

possíveis as inclusões dos coeficientes lineares e angulares da curva de calibração obtida, 

porém foi feito um exercício teórico para avaliar sua influência nos resultados. 
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4.3.1 Comparação entre resultados das duas condições de medição da primeira etapa 

Para a comparação entre os resultados das duas condições citadas, foram elaboradas 

equações de retas referentes a cada uma delas com os valores determinados conforme 

metodologia recomendada pelo fabricante. As retas são definidas pelo modelo da equação 6: 

indiifab TbaT +=  (6) 

Onde: 

=fabT  Torque de referência calculado conforme o fabricante do dinamômetro em N·m; 

=ia  Coeficiente linear da reta para cada respectiva condição; 

=ib  Coeficiente angular da reta para cada respectiva condição; 

=indT  Torque indicado em N·m; 

Na segunda etapa as calibrações foram realizadas somente de acordo com a condição 

ii. As calibrações ocorreram entre os valores nominais de torque de 460 N·m a 530 N·m. 

Foram efetuadas alterações no diretório do software específico do sistema (Puma) de forma 

que o valor de referência de torque apresentado no painel fosse corrigido a partir da realização 

do torque de referência a qual é definida pela equação 7 com os valores experimentais das 

suas grandezas entrada: 
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Onde: 

τref= torque de referência realizado N·m; 

Mt=massa total (kg); 

ρa = Massa específica do ar (kg/m³) 

ρM= Massa específica do material das massas (kg/m³) 

L= comprimento do braço (m); 

α= coeficiente de dilatação térmica linear (°C-1); 

θ= temperatura do braço (°C); 

gl= aceleração da gravidade local (m/s2), conforme certificado de calibração no ANEXO C. 

Para as duas etapas de calibração o torque de referência é realizado com massas que 

são colocadas e removidas de forma sequencial. Na equação 7 são considerados os valores 
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dos certificados de calibração da massa, da aceleração da gravidade local, do comprimento do 

braço e das grandezas de influência temperatura e coeficiente de dilatação térmico linear do 

braço. A calibração realizada desta forma visa evidenciar a rastreabilidade e da confiabilidade 

metrológica do sistema de aquisição de dados do dinamômetro do Laboratório de Motores e 

Combustíveis do Inmetro (LAMOC). No caso particular deste trabalho foram considerados os 

certificados de calibração das massas (ANEXOS A e B), da aceleração da gravidade local 

(ANEXO C) e do termo-higrômetro (ANEXO D). O valor do comprimento do braço utilizado 

foi o informado pelo fabricante e o coeficiente de dilatação térmica linear do braço é 11,5 e-

06 °C-1. Desta maneira citada no painel do dinamômetro é apresentado o valor de torque 

nominal com o respectivo valor de torque indicado conforme figura 6. Os resultados da 

calibração desta etapa são apresentados no APÊNDICE D. 

 

Figura 6 – Painel de controle do dinamômetro com as indicações dos valores de torque de referência e indicado. 

Para as duas etapas os resultados do torque referência realizado e os erros pontuais são 

apresentados nos APÊNDICES E e F. 

4.4 AVALIAÇÃO DE INCERTEZA – ISO GUM 2008 

A incerteza de medição é a indicação quantitativa da qualidade dos resultados de 

medição, sem a qual os mesmos não poderiam ser comparados entre si, com os valores de 

referência especificados ou com um padrão. De acordo com o contexto da globalização, 

primordialmente na comercialização de produtos, é necessária a adoção de um procedimento 

universal para a estimativa de incerteza dos resultados de medição, tendo em vista a 

necessidade da comparabilidade entre resultados visando o intercâmbio das instituições 

nacionais e internacionais em atendimento principalmente à nova era do mercado mundial. A 

literatura que atende a este objetivo é o Guia para a expressão de incerteza de medição (ISO 

GUM 2008) 

 

 

Torque nominal 

Torque indicado 
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O Guia para a expressão de incerteza de medição (ISO GUM 2008) estabelece regras 

gerais para expressar a incerteza de medição, regras essas que podem ser seguidas em vários 

níveis de exatidão e em muitos campos de atuação, do chão de fábrica à pesquisa 

fundamental. Além de harmonizar a forma de avaliar a incerteza de medição o Guia se 

estabelece também como um gerenciador metrológico de um sistema de medição, quando por, 

exemplo, ele indica uma orientação da especificação da instrumentação adequada a uma 

determinada tolerância de processo.  

A avaliação de incerteza das medições realizadas seguiu a metodologia ISO GUM 

2008 a qual pode ser resumida nos seguintes passos principais: 1) Identificação do 

mensurando; 2) elaboração do diagrama causa–efeito; 3) avaliações das incertezas das fontes 

de entrada (Tipo A e Tipo B); 4) cálculo dos coeficientes de sensibilidade; 5) cálculo das 

componentes de incerteza; 6) combinação das componentes; 7) cálculo dos graus de liberdade 

efetivos; 8) determinação do fator de abrangência; 9) avaliação da incerteza expandida. 

4.4.1 Identificação do mensurando 

Normalmente o mensurando não é medido diretamente, mas determinado a partir de 

“n” grandezas de entrada, através de uma relação funcional. No caso da medição de torque 

indicado o mensurando é o valor da grandeza que avalia o seu erro pontual. Deste modo, o 

mensurando para cada ponto de medição pode ser representado pelas equações 8 e 8a às quais 

correspondem respectivamente às formas de cálculos do trabalho e do fabricante. 
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fabtifabifab gLMTTTe ⋅⋅−=−=  (8a) 

Onde: 

e = erro pontual determinado pela metodologia do trabalho N·m; 

efab= erro pontual determinado pela metodologia do fabricante N·m; 

= iτ  torque indicado na metodologia do trabalho N·m; 

=iT  torque indicado na metodologia do fabricante N·m; 

τref = torque de referência determinado pela metodologia do trabalho N·m; 

=fabT torque de referência determinado pela metodologia do fabricante N·m; 
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Mt=massa total (kg); 

ρa=massa específica do ar (kg/m³); 

ρa=massa específica do material das massas (kg/m³); 

L= comprimento do braço (m); 

α= coeficiente de dilatação térmica linear (°C-1); 

θ= temperatura do braço (°C); 

gl= aceleração da gravidade local (m/s2). 

gfab= aceleração da gravidade informada pelo fabricante (m/s2). 

4.4.2 Diagrama causa e efeito 

Após a identificação da equação do mensurando, o diagrama causa – efeito bem 

elaborado torna-se uma ferramenta bastante importante para avaliação de incerteza. A figura 7 

apresenta o diagrama causa – efeito para a estimativa da incerteza de medição de Torque pelo 

dinamômetro, conforme a metodologia proposta no trabalho. Somente diagrama causa efeito 

referente à equação 8 que representa a proposta do trabalho é apresentado, porque ele é mais 

completo do que o correspondente à equação 8a. 

 
Figura 7 – Diagrama causa – efeito da medição de torque conforme metodologia proposta pelo trabalho. 
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4.4.3 Avaliação de Incerteza das grandezas de entrada 

4.4.3.1 Avaliação de Incerteza do Torque indicado 

4.4.3.1.1 Avaliação de incerteza referente à resolução do torque indicado 

A avaliação referente à resolução do torque indicado para as duas metodologias é 

calcula pela equação 9.  

3
)()( 11

i
ii

a
Tuu ττ ==  (9) 

Onde: 

aτi= resolução do valor indicado de torque em N·m; 

3 = valor utilizado para distribuição retangular 

4.4.3.1.2 Avaliação de incerteza referente à repetição dos valores nominais do torque indicado 

Para as metodologias, a avaliação referente à repetição (tipo A) dos valores de torque 

indicado durante as séries de calibrações é realizada pelas equações 10 e 10a. 

n

s
u erros

i =)(2 τ  (10) 

n

s
Tu

faberros

i =)(2

 

(10 a) 

Onde: 

serros= desvio padrão dos erros pontuais do valor indicado de torque N·m conforme a 
metodologia do trabalho; 

serrosfab= desvio padrão dos erros pontuais do valor indicado de torque N·m conforme a 
metodologia do fabricante; 

n= números de repetições dos erros pontuais do valor indicado de torque; 

A avaliação de incerteza referente ao torque indicado é então realizada pelas equações 

11 e 11a. 

)()()( 2
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2
1 iii uuu τττ +=  (11) 
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)()()( 2
2

2
1 iii TuTuTu +=  (11a) 

 

4.4.3.2 Avaliação de Incerteza do Torque de referência realizado 

A avaliação de incerteza do torque de referência realizado (tipo B) foi elaborada com 

base nos certificados de calibração das massas, do certificado da aceleração da gravidade 

local e dos certificados de calibração do termo-higrômetro e do barômetro. O valor do 

comprimento do braço utilizado foi baseado em informações do fabricante. 

4.4.3.2.1 Avaliação de Incerteza referente à massa  

Para a realização de cada torque de referência é utilizado um determinado conjunto de 

massas calibradas. Para as metodologias, a incerteza de cada conjunto de massa é avaliada 

pela equação 12 em kg. 
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Onde: 

Ui= incerteza expandida declarada no certificado de cada massa; 

ki = coeficiente de abrangência do certificado de cada massa; 

N = número de massas do conjunto; 

4.4.3.2.2 Avaliação de Incerteza referente à massa específica do ar e do material 

As incertezas referentes à massa específica do ar e à massa específica do material são 

calculadas respectivamente pelas equações 13 e 13ª em kg/m³. 
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Onde: 
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aaρ e Maρ são as estimativas de incertezas nos valores da massa específica do ar e do material 

das massas, respectivamente (kg/m³); 

4.4.3.2.3 Avaliação de Incerteza referente à aceleração da gravidade local. 

A aceleração da gravidade local é apresentada pelo seu certificado de medição, deste 

modo, a incerteza é avaliada pela equação 14. A incerteza referente à aceleração da gravidade 

informada pelo fabricante avaliada pela equação 14ª em m/s². 

k

U
gu l =)(  (14) 

3
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a
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(14a) 

Onde: 

U = incerteza expandida declarada no certificado de medição da aceleração da gravidade 

local; 

k = coeficiente de abrangência informado no certificado de medição da aceleração da 

gravidade local; 

afab = estimativa da incerteza do valor da aceleração da gravidade informada pelo fabricante. 

4.4.3.2.4 Avaliação de Incerteza referente ao comprimento do braço. 

O comprimento do braço não foi medido, porém de acordo a informação do fabricante 

o valor é L±aL. Deste modo, para as metodologias, a incerteza referente à declaração do 

fabricante para o comprimento do braço é avaliada pela equação 15 em metro. 

3
)(1

La
Lu =  (15) 

 

Onde: 

aL= estimativa de incerteza do comprimento do braço (m); 
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4.4.3.2.5 Avaliação de Incerteza referente ao coeficiente de dilatação térmica linear do 

material do braço. 

Neste caso foi feita uma estimativa aα para a avaliação de incerteza de α, sendo 

utilizada a distribuição retangular. Deste modo, para a metodologia do trabalho, a 

contribuição da incerteza do coeficiente de dilatação térmica linear para a incerteza de 

comprimento é avaliada pela equação 16. 

3
)(2

αα
a

u =  (16) 

Onde: 

aα= estimativa de incerteza do coeficiente de dilatação térmica linear do material braço (°C-1). 

4.4.3.2.6 Avaliação de Incerteza referente à temperatura 

A medida da temperatura foi realizada por um termômetro com certificado de 

calibração. Para a metodologia proposta do trabalho, o impacto da incerteza temperatura é 

avaliado pela equação 17. 

θ

θθ
k

U
u =)(3  (17) 

 

Onde: 

Uθ= incerteza expandida declarada no certificado de calibração do termômetro (°C); 

kθ = coeficiente de abrangência do certificado de calibração do termômetro; 

No caso da metodologia proposta pelo fabricante somente será considerada a 

componente u1(L) para a incerteza do comprimento u(L). 

4.4.3.2.9 Cálculo dos coeficientes de sensibilidade 

Quando é utilizada a metodologia do trabalho conforme a equação 8 e o diagrama 

causa efeito da figura 7, é incluída também a resolução do valor indicado do torque de 

referência, e os coeficientes de sensibilidade em relação a cada uma das fontes de entrada são 

calculados pelas equações de 18 a 24.  
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No caso da metodologia do fabricante, os coeficientes de sensibilidade do torque de 

referência em relação a cada uma das fontes de entrada da equação 8a com a inclusão também 

da resolução são calculados pelas equações de 25 a 27.  
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4.4.3.2.10 Avaliação das componentes de incertezas do torque de referência 

Para a metodologia proposta do trabalho, as avaliações das componentes de incertezas 

referentes ao torque de referência realizado são apresentadas pelas equações 28 a 34.  
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Mtiref uMcu ⋅= )()(1 τ  (28) 

a
ucu airef ρρτ ⋅= )()(2  

(29) 

M
ucu Miref ρρτ ⋅= )()(3  

(30) 

glliref ugcu ⋅= )()(4 τ  (31) 

Liref uLcu ⋅= )()(5 τ
 

(32) 

αατ ucu iref ⋅= )()(6  (33) 

θθτ ucu iref ⋅= )()(7  (34) 

 

No caso da metodologia do fabricante as componentes são avaliadas pelas equações 35 

a 37. 

tMtifab uMcTu ⋅= )()(1  (35) 

gfabfabifab ugcTu ⋅= )()(2  
(36) 

Lifab uLcTu ⋅= )()(3  
(37) 

 

4.4.3.2.11 Avaliação de incerteza do torque de referência realizado 

A avaliação de incerteza do torque de referência realizado, para a metodologia 

proposta no trabalho, é apresentada na equação 38.  
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Para a metodologia do fabricante a incerteza do torque de referência realizado é 

calculada pela equação 39. 
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1 fabfabfabfab TuTuTuTu ++=  (39) 

 

4.4.4 Cálculo dos coeficientes de sensibilidade do erro de torque indicado 

A partir das equações 8 e 8a os coeficientes de sensibilidade do erro em relação ao 

torque indicado e ao troque de referência são determinados pelas equações 40 e 41, conforme 

ISO GUM 2008: 
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4.4.5 Avaliação das componentes de incertezas do erro do torque indicado 

Para a metodologia proposta neste trabalho, as avaliações das componentes de 

incertezas referentes ao erro do torque indicado são mostradas nas equações 42 e 43. 

i
ucu iiie τττ ⋅= )()(  (42) 

ref
ucu refirefe τττ ⋅= )()(

 
(43) 

Para a metodologia proposta pelo fabricante, as componentes de incertezas referentes 

ao erro do torque indicado são avaliadas pelas equações 44 e 45. 

iTiiie uTcTu ⋅= )()(  (44) 

refTrefirefe uTcTu ⋅= )()(
 

(45) 

4.4.6 Avaliação da incerteza combinada do erro do torque indicado 

Quando é utilizada a metodologia proposta pelo trabalho, a incerteza combinada do 

erro do torque indicado é avaliada pela equação 46. 

)()()( 22
refeiec uueu ττ +=  (46) 

No caso da metodologia do fabricante, a incerteza combinada do erro do torque 

indicado é dada pela equação 47. 

)()()( 22
refeiefabc TuTueu +=  (47) 

4.4.7 Cálculo do número de graus de liberdade efetivos 

Tanto na metodologia proposta neste trabalho como na proposta pelo fabricante, 

somente as incertezas )(2 iu τ e )(2 iTu referentes a cada uma das metodologias são do tipo A. 
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Deste modo o número de graus de liberdade efetivos, para as metodologias propostas pelo 

trabalho e a do fabricante, são calculados pelas equações 48 e 49.  
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4.4.8 Determinação do fator de abrangência e avaliação da incerteza expandida 

Conforme a metodologia de calibração aplicada, com o valor do número de graus de 

liberdade efetivos calculados e com o auxílio da tabela da distribuição t de Student conforme 

ANEXO F, para a uma probabilidade de abrangência de 95% determina-se o fator de 

abrangência (k). Para cada metodologia de calibração a incerteza expandida pontual de cada 

valor indicado de torque é avaliada pelas equações 50 e 51. 

)(eukU c⋅=  (50) 

)( fabcfabfab eukU ⋅=
 (51) 

Na terceira proposta de calibração sugerida quando for possível a utilização da curva 

de calibração a qual calcula o torque de referencia realizado em função do torque indicado 

pelo dinamômetro e neste caso, o erro do valor indicado de torque é definido pela equação 52. 

)( iirefi bae ττττ ⋅+−=−=  (52) 

 

Onde: 

e= erro pontual N·m; 

τi = torque indicado N·m; 

τref= torque de referência realizado N·m; 

a= coeficiente linear da curva de calibração do torque de referência realizado (τref) em função 
do torque indicado (τi); 
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b= coeficiente angular da curva de calibração do torque de referência realizado (τref) em 
função do torque indicado (τi); 

Conforme equação 57, o diagrama causa efeito que representa as fontes de incerteza 

desta medição é apresentado conforme figura 8. 

 

Figura 8 – Diagrama causa efeito incluindo a curva de calibração na avaliação das incertezas. 

Comparando-se o diagrama causa efeito da figura 8 com aquele que é apresentado na 

figura 7, percebe-se que além das incertezas das grandezas de entrada avaliadas até o 

momento, no caso da terceira proposta deverá ser incluída a incerteza referente aos 

coeficientes linear e angular da curva de calibração a qual calcula o torque de referência 

realizado (τref) em função do torque indicado iτ  pelo dinamômetro. 

A incerteza referente aos coeficientes linear e angular da curva de calibração é 

calculada pela equação 53.  

babaibia ruussbau
ref ,

22222 121),( ⋅⋅⋅⋅⋅+⋅+⋅= τττ  (53) 

Onde: 

S
2

a= variância do coeficiente linear da curva de calibração (a); 

S
2

b= variância do coeficiente angular da curva de calibração (b); 

ua= incerteza do coeficiente linear da curva de calibração (a); 
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ub= incerteza do coeficiente angular da curva de calibração (b); 

ra,b= coeficiente de correlação entre a e b; 

As variâncias e incertezas dos dois coeficientes linear e angular como também a 

correlação entre eles são calculadas pelas equações 54 a 58. 
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Onde 
2
es , obtida pela equação 59, é a variância residual do ajuste linear e n é o 

número de pontos usados na elaboração da curva de calibração. 
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Sendo que os valores de 
jrefτ  e D são obtidos através das equações 60 e 61: 
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4.5 AVALIAÇÃO DE INCERTEZA – MONTE CARLO 

Conforme Couto (2006), a metodologia de cálculo do ISO GUM 2008 apresenta as 

seguintes limitações: linearização do modelo, suposição que o mensurando tem distribuição 

normal e determinação dos graus de liberdade da incerteza combinada. Devido a estas 

limitações o método de simulação de Monte Carlo pode ser aplicado para a avaliação da 

incerteza de medição. O método de Monte Carlo é um procedimento numérico para a solução 

de problemas matemáticos por meio da simulação de variáveis aleatórias. A análise de Monte 

Carlo é uma ferramenta para combinar distribuições; deste modo, significa muito mais do que 

simplesmente propagar incertezas estatísticas. A técnica de Monte Carlo utiliza a geração de 

números aleatórios para simular os valores de variáveis aleatórias, o que é melhor do que os 

cálculos analíticos. Como no ISO GUM 2008, o método de Monte Carlo para a estimativa de 

incerteza de medição, pode ser resumido nas seguintes etapas principais: Definição do 

mensurando; Elaboração do diagrama causa–efeito; Estimativas das incertezas das fontes de 

entrada; Identificação das funções densidade de probabilidade correspondente a cada fonte de 

entrada; Seleção do número de iterações; Identificação da função densidade de probabilidade 

resultante do mensurando; Avaliação da incerteza expandida. A avaliação de incerteza de 

Monte Carlo somente será aplicada à metodologia de calibração proposta pelo trabalho, e não 

à metodologia proposta pelo fabricante. 
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5 RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados neste trabalho foram obtidos para as duas etapas, sendo para a primeira 

etapa, aplicados às duas condições e em um intervalo de medição entre 100 e 935 N·m. E para 

a segunda etapa, aplicados em um intervalo de medição entre 460 e 530 N·m. 

Os resultados dos cálculos da aceleração da gravidade local de acordo com as 

equações 3 e 4 como também o valor medido estão descritos na tabela 1. 

Tabela 1 – Valores da aceleração da gravidade local determinado pelas equações e de certificado 

Origem Cálculo ( )2/ smgl

 
Fabricante Equação 3 9,7878277 

NPL Equação 4 9,7876780 

Certificado =lg
 

9,7874867 

 

No APÊNDICE A são registrados os valores de torque nominal e de massa total com a 

identificação das massas para a realização dos torques de referência. 

5.1 PRIMEIRA ETAPA 

Na primeira condição de calibração, sem a remoção dos braços, os dados foram 

obtidos a partir de quatro séries de repetições nominais dos valores de torque, cujos dados são 

apresentados no APÊNDICE B. Na segunda condição, com remoção e reinstalação dos braços 

e giro do flange de torque em 180º, foram realizadas duas séries de repetições nominais dos 

valores de torque, cujos dados são apresentados no APÊNDICE C. Nas condições de medição 

os valores de torque indicado não foram corrigidos em relação ao torque de referência 

realizado. Em outras palavras, os erros sistemáticos do valor indicado não foram corrigidos. 

Para a comparação dos resultados das condições i e ii a partir dos dados dos apêndices B e C, 

foram determinados os coeficientes lineares e angulares das equações de reta de formas 

analítica e gráfica cujo modelo é apresentado na equação 6. As figuras 9 e 10 apresentam os 

gráficos das retas para cada condição incluindo os seus respectivos coeficientes linear e 

angular.   
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Figura 9 – Gráfico da reta da condição i. 

 

Figura 10 – Gráfico da reta da condição ii. 

Nas metodologias propostas pelo fabricante e por este trabalho foram aplicadas as 

equações 5a (Tfab) e 7 )( refτ respectivamente para o cálculo do torque de referência realizado, 

utilizando as grandezas de entrada cujos valores são apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 – Valores gerais das grandezas de entrada. 

Dados de entrada geral 
ρa 1,2 kg/m³ 
ρM 7800 kg/m³ 
gl 9,787487 m/s² 
L 1,01972 m 
α 1,15E-05 °C-1 

gfab 9,8068 m/s² 
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Para as duas metodologias para toda a faixa de medição, o valor de massa total varia 

conforme o torque nominal. A temperatura também varia e o seu valor é considerado somente 

na proposta do trabalho quando a equação 7 é aplicada. 

As tabelas 3 e 4 apresentam os valores de torque indicado com os respectivos valores 

de torque de referência conforme as equações 5a e 7, para o sentido horário.  

Tabela 3 – Valores de torque indicado com seus respectivos valores de torques de referência conforme equação 
5a. 

Torque 
Indicado 

Tfab 

N·m 

100,08 100,001 100,001 100,001 100,001 100,001 100,001 

200,04 200,003 200,003 200,003 200,003 200,003 200,003 

250,04 250,004 250,004 250,004 250,004 250,004 250,004 

259,99 260,004 260,004 260,004 260,004 260,004 260,004 

269,99 270,004 270,004 270,004 270,004 270,004 270,004 

469,91 470,010 470,010 470,010 470,010 470,010 470,010 

519,89 520,010 520,010 520,010 520,010 520,010 520,010 

529,89 530,010 530,010 530,010 530,010 530,010 530,010 

534,89 535,010 535,010 535,010 535,010 535,010 535,010 

734,81 735,010 735,010 735,010 735,010 735,010 735,010 

934,71 935,020 935,020 935,020 935,020 935,020 935,020 
 

Tabela 4 – Valores de torque indicado com seus respectivos valores de torques de referência simulados 
conforme equação7. 

Torque 
Indicado τ(ref) 

N·m 

100,08 99,7955 99,7942 99,7938 99,7937 99,7935 99,7937 

200,04 199,5911 199,5883 199,5876 199,5874 199,5869 199,5874 

250,04 249,4894 249,4859 249,4851 249,4848 249,4842 249,4848 

259,99 259,4689 259,4654 259,4645 259,4642 259,4636 259,4642 

269,99 269,4482 269,4445 269,4436 269,4433 269,4427 269,4433 

469,91 469,0389 469,0324 469,0308 469,0302 469,0291 469,0302 

519,89 518,9375 518,9303 518,9285 518,9279 518,9267 518,9279 

529,89 528,9171 528,9098 528,9079 528,9073 528,9061 528,9073 

534,89 533,9070 533,8996 533,8978 533,8972 533,8960 533,8972 

734,81 733,5000 733,4900 733,4900 733,4900 733,4800 733,4900 

934,71 933,0900 933,0800 933,0700 933,0700 933,0700 933,0700 
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Para o sentido horário as tabelas 5 e 6 apresentam os erros para os valores de torque 

indicados com relação à aplicação das equações 5a e 7. 

Tabela 5 – Valores dos erros utilizando a equação 5a para o cálculo do torque de referência no sentido horário. 

Torque 
Nominal 

Erros conforme metodologia do fabricante 

N·m 

100 0,08 0,04 0,04 0,07 0,02 0,04 

200 0,04 0,01 0,01 -0,01 -0,03 0,00 

250 0,04 -0,01 -0,01 -0,01 -0,04 -0,02 

260 -0,01 -0,07 -0,05 -0,04 -0,10 -0,05 

270 -0,01 -0,05 -0,04 -0,04 -0,08 -0,04 

470 -0,10 -0,17 -0,13 -0,14 -0,20 -0,12 

520 -0,12 -0,19 -0,17 -0,16 -0,23 -0,14 

530 -0,12 -0,17 -0,16 -0,15 -0,23 -0,13 

535 -0,12 -0,17 -0,16 -0,16 -0,22 -0,12 

735 -0,20 -0,22 -0,22 -0,19 -0,30 -0,16 

935 -0,31 -0,34 -0,34 -0,32 -0,43 -0,24 

 

Tabela 6 – Valores dos erros simulados utilizando a equação 7 para o cálculo do torque de referência no sentido 
horário. 

Torque 
Nominal 

Erros simulados conforme metodologia proposta do 
trabalho 

N·m 
100 0,28 0,25 0,25 0,28 0,23 0,25 
200 0,45 0,42 0,42 0,40 0,38 0,41 
250 0,55 0,50 0,50 0,51 0,48 0,50 
260 0,52 0,46 0,49 0,50 0,44 0,49 
270 0,54 0,51 0,52 0,52 0,48 0,52 
470 0,87 0,81 0,85 0,84 0,78 0,86 
520 0,95 0,89 0,91 0,92 0,85 0,94 
530 0,97 0,93 0,94 0,95 0,87 0,97 
535 0,98 0,94 0,95 0,95 0,89 0,99 
735 1,31 1,30 1,30 1,33 1,23 1,36 
935 1,62 1,60 1,61 1,63 1,52 1,71 

Nas duas condições de medição, nos sentidos horário e anti-horário em todas as séries 

a partir dos dados apresentados nos APÊNDICES B e C é elaborado o gráfico da figura 11 o 

qual avalia o comportamento dos erros calculados do indicador do dinamômetro em todo seu 

intervalo de medição, levando-se em conta o valor de referência expresso pela aplicação da 
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equação 5a. A curva de erros do dinamômetro além de permitir uma rápida visualização do 

comportamento dos erros, pode ser empregada como uma ferramenta para avaliar a qualidade 

da calibração identificando possíveis erros dos dados. 

 

Figura 11 – Gráfico dos erros calculados do Indicador de torque obtidos na primeira etapa nas duas condições 
de medição no sentido horário e anti-horário. 

 

5.2 SEGUNDA ETAPA - (COM A REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DOS BRAÇOS COM 

O GIRO DO FLANGE DE TORQUE EM 180º) 

No intervalo de medição de 460 N·m a 530 N·m, os dados dos sentidos horário e anti-

horário em torques ascendentes e descendentes são apresentados nas tabelas 7 e 8, 

respectivamente. Nesta etapa foi aplicada a metodologia proposta no trabalho a qual corrige 

de maneira geral o erro sistemático dos valores de torque de referência nos pontos nominais, 

considerando o aspecto instantâneo de cada medição. 
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Tabela 7 – Valores dos torques de referência e indicado do sentido horário em torques ascendentes e 
descendentes 

Torque Ascendente 
Primeira Série Segunda Série Terceira Série Quarta Série Quinta Série 
τi τref τi τref τi τref τi τref τi τref 

N·m 
459,23 459,04 459,27 459,03 459,20 459,04 459,24 459,04 459,27 459,04 
469,16 469,02 469,20 469,01 469,13 469,02 469,17 469,02 469,20 469,02 
479,14 479,00 479,18 478,99 479,11 479,00 479,16 479,00 479,18 479,00 
489,16 488,97 489,21 488,97 489,12 488,98 489,19 488,98 489,19 488,98 
499,11 498,95 499,16 498,95 499,07 498,96 499,13 498,96 499,14 498,96 
499,12 498,96 499,17 498,96 499,08 498,97 499,14 498,97 499,14 498,97 
499,14 498,98 499,20 498,98 499,11 498,99 499,16 498,99 499,16 498,99 
509,11 508,93 509,18 508,93 509,09 508,94 509,15 508,94 509,14 508,94 
519,08 518,91 519,16 518,91 519,05 518,91 519,12 518,92 519,11 518,92 
529,08 528,89 529,17 528,89 529,06 528,89 529,12 528,90 529,11 528,90 

Torque Descendente 
Primeira Série Segunda Série Terceira Série Quarta Série Quinta Série 
τi τref τi τref τi τref τi τref τi τref 

459,27 459,04 459,37 459,03 459,24 459,04 459,33 459,04 459,30 459,04 
469,19 469,02 469,29 469,01 469,16 469,02 469,25 469,02 469,22 469,02 
479,16 479,00 479,26 478,99 479,13 479,00 479,22 479,00 479,19 479,00 
489,18 488,97 489,28 488,97 489,15 488,98 489,24 488,98 489,21 488,98 
499,12 498,95 499,22 498,95 499,09 498,96 499,17 498,96 499,15 498,96 
499,13 498,96 499,22 498,96 499,10 498,97 499,18 498,97 499,16 498,97 
499,15 498,98 499,24 498,98 499,12 498,99 499,19 498,99 499,17 498,99 
509,13 508,93 509,21 508,93 509,10 508,94 509,17 508,94 509,16 508,94 
519,09 518,91 519,17 518,91 519,06 518,91 519,13 518,92 519,12 518,92 
529,08 528,89 529,17 528,89 529,06 528,89 529,12 528,90 529,11 528,90 

 

 

Tabela 8 – Tabela de valores de torque de referência e indicado do sentido anti-horário em torques ascendentes e 
descendentes 

Torque Ascendente 
Primeira Série Segunda Série Terceira Série Quarta Série Quinta Série 
τi τref τi τref τi τref τi τref τi τref 

N·m 
-478,98 -479,00 -478,97 -478,99 -479,00 -479,00 -478,98 -479,00 -478,92 -479,00 
-498,97 -498,95 -498,94 -498,95 -499,02 -498,96 -498,96 -498,96 -498,88 -498,96 
-498,98 -498,96 -498,96 -498,96 -499,05 -498,97 -498,97 -498,97 -498,89 -498,97 
-499,00 -498,98 -498,99 -498,98 -499,08 -498,99 -498,99 -498,99 -498,91 -498,99 

Torque Descendente 
Primeira Série Segunda Série Terceira Série Quarta Série Quinta Série 
τi τref τi τref τi τref τi τref τi τref 

N·m 
-478,98 -479,00 -478,97 -478,99 -478,94 -479,00 -478,94 -479,00 -478,92 -479,00 
-498,97 -498,95 -498,95 -498,95 -498,93 -498,96 -498,94 -498,96 -498,88 -498,96 
-498,98 -498,96 -498,96 -498,96 -498,92 -498,97 -498,96 -498,97 -498,89 -498,97 
-499,00 -498,98 -498,99 -498,98 -499,08 -498,99 -498,99 -498,99 -498,91 -498,99 

A tabela 9 e 10 apresentam os valores em torques ascendentes e descendentes dos erros no 

sentido horário no sentido anti-horário, respectivamente. 
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Tabela 9 – Valores dos erros no sentido horário em torques ascendentes e descendentes 

Torque Ascendente 
Primeira Série Segunda Série Terceira Série Quarta Série Quinta Série 
τi erro τi erro τi erro τi erro τi erro 

N·m 
459,23 0,19 459,27 0,24 459,20 0,16 459,24 0,20 459,27 0,23 
469,16 0,14 469,20 0,19 469,13 0,11 469,17 0,15 469,20 0,18 
479,14 0,14 479,18 0,19 479,11 0,11 479,16 0,16 479,18 0,18 
489,16 0,19 489,21 0,24 489,12 0,14 489,19 0,21 489,19 0,21 
499,11 0,16 499,16 0,21 499,07 0,11 499,13 0,17 499,14 0,18 
499,12 0,16 499,17 0,21 499,08 0,11 499,14 0,17 499,14 0,17 
499,14 0,16 499,20 0,22 499,11 0,12 499,16 0,17 499,16 0,17 
509,11 0,18 509,18 0,25 509,09 0,15 509,15 0,21 509,14 0,20 
519,08 0,17 519,16 0,25 519,05 0,14 519,12 0,20 519,11 0,19 
529,08 0,19 529,17 0,28 529,06 0,17 529,12 0,22 529,11 0,21 

Torque descendente 
Primeira Série Segunda Série Terceira Série Quarta Série Quinta Série 
τi erro τi erro τi erro τi erro τi erro 

N·m 
459,27 0,23 459,37 0,34 459,24 0,20 459,33 0,29 459,30 0,26 
469,19 0,17 469,29 0,28 469,16 0,14 469,25 0,23 469,22 0,20 
479,16 0,16 479,26 0,27 479,13 0,13 479,22 0,22 479,19 0,19 
489,18 0,21 489,28 0,31 489,15 0,17 489,24 0,26 489,21 0,23 
499,12 0,17 499,22 0,27 499,09 0,13 499,17 0,21 499,15 0,19 
499,13 0,17 499,22 0,26 499,10 0,13 499,18 0,21 499,16 0,19 
499,15 0,17 499,24 0,26 499,12 0,13 499,19 0,20 499,17 0,18 
509,13 0,20 509,21 0,28 509,10 0,16 509,17 0,23 509,16 0,22 
519,09 0,18 519,17 0,26 519,06 0,15 519,13 0,21 519,12 0,20 
529,08 0,19 529,17 0,28 529,06 0,17 529,12 0,22 529,11 0,21 

 

Tabela 10 – Valores dos erros no sentido anti-horário em torques ascendentes e descendentes 

Torque Ascendente 
Primeira Série Segunda Série Terceira Série Quarta Série Quinta Série 

τi erro τi erro τi erro τi erro τi erro 
N·m 

459,23 0,19 459,27 0,24 459,2 0,16 459,24 0,20 459,27 0,23 
469,16 0,14 469,2 0,19 469,13 0,11 469,17 0,15 469,2 0,18 
479,14 0,14 479,18 0,19 479,11 0,11 479,16 0,16 479,18 0,18 
489,16 0,19 489,21 0,24 489,12 0,14 489,19 0,21 489,19 0,21 

Torque Descendente 
Primeira Série Segunda Série Terceira Série Quarta Série Quinta Série 
τi erro τi erro τi erro τi erro τi erro 

N·m 

-478,98 0,02 -478,97 0,02 -478,94 0,06 -478,94 0,06 -478,92 0,08 
-498,97 -0,02 -498,95 0,00 -498,93 0,03 -498,94 0,02 -498,88 0,08 
-498,98 -0,02 -498,96 0,00 -498,92 0,05 -498,96 0,01 -498,89 0,08 
-499,00 -0,02 -498,99 -0,01 -499,08 -0,09 -498,99 0,00 -498,91 0,08 

O gráfico da figura 12 apresenta o comportamento dos erros em função do torque 

indicado ascendente (A) e descendente (D) no sentido horário e o gráfico da figura 13 no 
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sentido anti-horário. Todos os valores dos erros contendo as situações ascendentes e 

descendentes são apresentados nos APÊNDICES E e F. 

 

 

Figura 12 – Gráfico do comportamento dos erros ascendentes e descendentes no sentido horário em função do 
torque indicado 

 

 

Figura 13 – Gráfico do comportamento dos erros ascendentes e descendentes no sentido anti-horário em função 
do torque indicado 
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5.3 AVALIAÇÃO DE INCERTEZA – PRIMEIRA ETAPA 

Conforme a equação 7 e o diagrama causa efeito da figura 7, as fontes de incertezas 

das grandezas de entrada consideradas são descritas na tabela 11. A incerteza da massa total é 

variável de acordo com o torque nominal medido. 

Tabela 11 – Valores das fontes de incerteza das grandezas de entrada aplicadas na equação 8. 

Fontes de incerteza 
ρa 0,01 kg/m³ 
ρM 10 kg/m³ 
gl 0,000004 m/s² 
L 0,00025 m 
α 0,0000001 °C-1 
θ 0,3 °C 

Resoluçãoτi 0,01 N·m 

No caso da equação 5a, equação do fabricante, as fontes de incertezas consideradas 

são listadas na tabela 12. Também a incerteza da massa é variável em função do torque 

nominal. 

Tabela 12 – Valores das fontes de incerteza das grandezas de entrada aplicadas na equação 5a. 

Fontes de incerteza 
gfab 0,0001 m/s² 
L 0,00025 m 

Resolução Ti 0,01 N·m 

5.3.1 Avaliação das Incertezas das grandezas de entrada 

A avaliação das incertezas das grandezas de entrada foi feita para o torque indicado e 

para o torque de referência. 

5.3.1.1 Torque indicado 

Para o torque indicado foram avaliadas as incertezas relativas à resolução e repetição. 

5.3.1.1.1 Resolução 

Conforme equação 8, a avaliação da incerteza (tipo B) referente à resolução do torque 

para as duas metodologias foi calculada para uma distribuição retangular através da equação 9 

em N·m: 
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3

01,0
)()( 11 == ii Tuu τ   

5.3.1.1.2 Repetição 

As incertezas referentes à repetição )(2 iu τ e  )(2 iTu  (tipo A) variam em função do 

torque nominal. Aplicando-se as equações 10 e 10a para um número de repetições igual a 6, a 

tabela 13 apresenta as incertezas pontuais referentes às repetições das duas metodologias. 

Tabela 13 – Valores das incertezas referentes à repetição com relação ao torque nominal. 

Torque Nominal u2(τi) u2(Ti) 

N·m 
100 0,0089 0,0091 
200 0,0090 0,0095 
250 0,0100 0,0108 
260 0,0117 0,0123 
270 0,0085 0,0092 
470 0,0139 0,0148 
520 0,0148 0,0158 
530 0,0150 0,0159 
535 0,0143 0,0151 
735 0,0188 0,0193 
935 0,0245 0,0250 

A avaliação das incertezas )( iu τ e  )( iTu são avaliadas pelas equações 11 e 11a, e seus 

valores são apresentados na tabela 14. 

Tabela 14 - Valores da avaliação das incertezas )( iu τ e )( iTu

 
Torque 

Nominal u(τi) u(Ti) 

N·m 

100 0,0106 0,0108 
200 0,0107 0,0112 
250 0,0116 0,0122 
260 0,0131 0,0136 
270 0,0103 0,0109 
470 0,0151 0,0158 
520 0,0159 0,0168 
530 0,0161 0,0169 
535 0,0154 0,0162 
735 0,0197 0,0201 
935 0,0252 0,0257 
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5.3.1.2 Torque de referência 

Conforme equação 8, a partir dos dados listados na tabela 11 e excluindo resolução, as 

incertezas pontuais de cada fonte de entrada são avaliadas pelas equações de 12, 13, 13a, 14, 

15, 16 e 17. Os valores são apresentados na tabela 15. 

Tabela 15 – Valores de incertezas pontuais de cada grandeza de entrada para τref 

Torque 
Nominal 

u(Mt) u(ρa) u(ρM) u(gl) u(L) u(α) u(θ) 

N·m kg kg/m³ kg/m³ m/s² m °C-1 °C 
100 1,00E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-07 0,15 
200 1,41E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-07 0,15 
250 1,73E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-07 0,15 
260 1,74E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-07 0,15 
270 1,75E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-07 0,15 
470 2,66E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-07 0,15 
520 2,84E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-07 0,15 
530 2,84E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-07 0,15 
535 2,85E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-07 0,15 
735 3,48E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-07 0,15 
935 4,01E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-07 0,15 

 

Conforme a equação 5a para o cálculo do torque de referência da metodologia 

proposta pelo fabricante (Tfab) aplicando-se as equações 12, 14a e 15 aos dados listados na 

tabela 3, as incertezas pontuais de cada grandeza de entrada são apresentadas na tabela 16. 

Tabela 16 – Valores de incertezas pontuais de cada grandeza de entrada para Tfab 

Torque 
Nominal 

u(Mt) u(gfab) u(L) 

N·m kg m/s² m 
100 1,00E-05 5,774E-05 1,44E-04 
200 1,41E-05 5,774E-05 1,44E-04 
250 1,73E-05 5,774E-05 1,44E-04 
260 1,74E-05 5,774E-05 1,44E-04 
270 1,75E-05 5,774E-05 1,44E-04 
470 2,66E-05 5,774E-05 1,44E-04 
520 2,84E-05 5,774E-05 1,44E-04 
530 2,84E-05 5,774E-05 1,44E-04 
535 2,85E-05 5,774E-05 1,44E-04 
735 3,48E-05 5,774E-05 1,44E-04 
935 4,01E-05 5,774E-05 1,44E-04 
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Com a aplicação da metodologia proposta no trabalho e utilizando as equações 18 a 

24, são calculados os coeficientes de sensibilidade e os mesmos são apresentados na tabela 

17. 

Tabela 17 – Valores dos coeficientes de sensibilidades relativos ao τref 

Torque 
Nominal 

ci(Mt) ci(ρa) ci(ρM) ci(gl) ci(L) ci(α) ci(θ) 

N·m m·m/s² 
N·m·m³/k

g 
N·m·m³/k

g 
kg·m kg·m/s² 

kg·m·°C·
m/s² 

kg·m·°C-

1
·m/s² 

100 9,98E+00 -1,28E-02 1,97E-06 1,02E+01 9,79E+01 5,59E+02 1,15E-03 
200 9,98E+00 -2,56E-02 3,94E-06 2,04E+01 1,96E+02 1,12E+03 2,30E-03 
250 9,98E+00 -3,20E-02 4,92E-06 2,55E+01 2,45E+02 1,40E+03 2,87E-03 
260 9,98E+00 -3,33E-02 5,12E-06 2,65E+01 2,54E+02 1,45E+03 2,98E-03 
270 9,98E+00 -3,45E-02 5,32E-06 2,75E+01 2,64E+02 1,51E+03 3,10E-03 
470 9,98E+00 -6,01E-02 9,25E-06 4,79E+01 4,60E+02 2,63E+03 5,39E-03 
520 9,98E+00 -6,65E-02 1,02E-05 5,30E+01 5,09E+02 2,91E+03 5,97E-03 
530 9,98E+00 -6,78E-02 1,04E-05 5,40E+01 5,19E+02 2,96E+03 6,08E-03 
535 9,98E+00 -6,85E-02 1,05E-05 5,45E+01 5,24E+02 2,99E+03 6,14E-03 
735 9,98E+00 -9,41E-02 1,45E-05 7,49E+01 7,19E+02 4,11E+03 8,43E-03 
935 9,98E+00 -1,20E-01 1,84E-05 9,53E+01 9,15E+02 5,22E+03 1,07E-02 

De acordo com a metodologia de calibração do fabricante os coeficientes de 

sensibilidade do torque de referência em relação às suas grandezas de entrada são calculados 

conforme as equações 25 a 27 e os seus valores são apresentados na tabela 18 a serem 

utilizados no cálculo da incerteza expandida. 

Tabela 18 – Valores dos coeficientes de sensibilidade relativos ao Tfab 

Torque 
Nominal 

ci(Mt) ci(gfab) ci(L) 

N·m m·m/s² kg·m kg·m/s² 
100 1,00E+01 1,02E+01 9,81E+01 
200 1,00E+01 2,04E+01 1,96E+02 
250 1,00E+01 2,55E+01 2,45E+02 
260 1,00E+01 2,65E+01 2,55E+02 
270 1,00E+01 2,75E+01 2,65E+02 
470 1,00E+01 4,79E+01 4,61E+02 
520 1,00E+01 5,30E+01 5,10E+02 
530 1,00E+01 5,40E+01 5,20E+02 
535 1,00E+01 5,46E+01 5,25E+02 
735 1,00E+01 7,49E+01 7,21E+02 
935 1,00E+01 9,53E+01 9,17E+02 
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Seguindo a metodologia proposta do trabalho e de acordo as equações de 28 a 34, 

excluindo a fonte resolução, a tabela 19 apresenta as componentes de incertezas do torque de 

referência realizado. 

Tabela 19 – Valores dos componentes de incertezas do torque de referência 

Torque 
Nominal u1(τref) u2(τref) u3(τref) u4(τref) u5(τref) u6(τref) u7(τref) 

N·m 
100 9,98E-05 7,39E-05 1,14E-05 2,35E-05 1,41E-02 3,23E-04 1,72E-04 
200 1,41E-04 1,48E-04 2,27E-05 4,71E-05 2,83E-02 6,45E-04 3,44E-04 
250 1,73E-04 1,85E-04 2,84E-05 5,89E-05 3,53E-02 8,07E-04 4,30E-04 
260 1,73E-04 1,92E-04 2,96E-05 6,12E-05 3,67E-02 8,39E-04 4,48E-04 
270 1,75E-04 1,99E-04 3,07E-05 6,36E-05 3,81E-02 8,71E-04 4,65E-04 
470 2,65E-04 3,47E-04 5,34E-05 1,11E-04 6,64E-02 1,52E-03 8,09E-04 
520 2,83E-04 3,84E-04 5,91E-05 1,22E-04 7,35E-02 1,68E-03 8,95E-04 
530 2,84E-04 3,92E-04 6,02E-05 1,25E-04 7,49E-02 1,71E-03 9,12E-04 
535 2,84E-04 3,95E-04 6,08E-05 1,26E-04 7,56E-02 1,73E-03 9,21E-04 
735 3,47E-04 5,43E-04 8,35E-05 1,73E-04 1,04E-01 2,37E-03 1,27E-03 
935 4,00E-04 6,91E-04 1,06E-04 2,20E-04 1,32E-01 3,02E-03 1,61E-03 

Também com a exclusão da resolução, com a aplicação da metodologia do fabricante e 

utilizando as equações 35 a 37, a tabela 20 apresenta as componentes de incertezas de torque 

de referência. 

 

Tabela 20 – Valores dos componentes de incertezas do Tfab 

Torque 
Nominal u1(Tfab) u2(Tfab) u3(Tfab) 

N·m 
100 1,00E-04 5,89E-04 1,42E-02 
200 1,41E-04 1,18E-03 2,83E-02 
250 1,73E-04 1,47E-03 3,54E-02 
260 1,74E-04 1,53E-03 3,68E-02 
270 1,75E-04 1,59E-03 3,82E-02 
470 2,66E-04 2,77E-03 6,65E-02 
520 2,84E-04 3,06E-03 7,36E-02 
530 2,84E-04 3,12E-03 7,50E-02 
535 2,85E-04 3,15E-03 7,57E-02 
735 3,48E-04 4,33E-03 1,04E-01 
935 4,01E-04 5,50E-03 1,32E-01 
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Seguindo as equações 38 e 39, para as metodologias proposta do trabalho e a 

recomendada pelo fabricante, a tabela 21 apresenta a incerteza dos torques de referência. 

Tabela 21 – Valores de incertezas dos torques de referência 

Torque 
Nominal u(τref) u(Tfab) 

N·m 
100 0,0141 0,0142 
200 0,0283 0,0283 
250 0,0353 0,0354 
260 0,0367 0,0368 
270 0,0381 0,0383 
470 0,0664 0,0666 
520 0,0735 0,0737 
530 0,0749 0,0751 
535 0,0756 0,0758 
735 0,1038 0,1041 
935 0,1321 0,1325 

Conforme as equações de cálculo do erro (Equações 8 e 8a) para as duas metodologias 

de calibração os seus coeficientes de sensibilidade em relação ao torque indicado e ao torque 

de referência são iguais a 1 e -1 respectivamente. Deste modo a tabela 22 apresenta os valores 

das componentes de incertezas do erro referentes aos torques indicado e de referência 

conforme equações 42 e 43 para a metodologia proposta no trabalho e as equações 44 e 45 

para o fabricante. 

Tabela 22 – Valores das componentes de incertezas dos erros referentes aos torques indicado e de referência 

Torque 
Nominal ue(τi) ue(τref) ue(Ti) ue(Tref) 

N·m 

100 0,011 0,014 0,011 0,014 
200 0,011 0,028 0,011 0,028 
250 0,012 0,035 0,012 0,035 
260 0,013 0,037 0,014 0,037 
270 0,010 0,038 0,011 0,038 
470 0,015 0,066 0,016 0,067 
520 0,016 0,073 0,017 0,074 
530 0,016 0,075 0,017 0,075 
535 0,015 0,076 0,016 0,076 
735 0,020 0,104 0,020 0,104 
935 0,025 0,132 0,026 0,132 
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De acordo com as equações 46 e 47, a tabela 23 apresenta os valores de incerteza 

combinada do erro para as metodologias. 

Tabela 23 – Valores de incerteza combinada do erro para as duas metodologias 

Torque 
Nominal 

Metodologia 
Trabalho Fabricante 

uc(e) 

N·m 
100 0,018 0,018 
200 0,030 0,030 
250 0,037 0,037 
260 0,039 0,039 
270 0,040 0,040 
470 0,068 0,068 
520 0,075 0,076 
530 0,077 0,077 
535 0,077 0,078 
735 0,106 0,106 
935 0,134 0,135 

Utilizando as equações 48 e 49 os números de graus de liberdade efetivos para as 

metodologias são calculados e apresentados na tabela 24. 

Tabela 24 – Valores dos números de graus de liberdade efetivos para as duas metodologias 

Torque 
Nominal 

Metodologia 
Trabalho Fabricante 

νeff 

100 78 80 
200 634 655 
250 938 968 
260 612 629 
270 2281 2339 
470 2848 2908 
520 3301 3372 
530 3367 3436 
535 4253 4336 
735 4945 5014 
935 4520 4582 

Com os valores do fator de abrangência para um intervalo de confiança de 95% 

definidos a partir do número de graus de liberdade, as incertezas expandidas das duas 

metodologias de calibração são calculadas conforme equações 50 e 51 e apresentadas na 

tabela 25. 
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Tabela 25 – Valores dos fatores de abrangência e incertezas expandidas para as duas metodologias 

Torque 
Nominal 

Metodologia 
Trabalho Fabricante Trabalho Fabricante 

k 
U 

  N·m 
100 1,99 1,99 0,035 0,035 
200 1,96 1,96 0,059 0,060 
250 1,96 1,96 0,073 0,074 
260 1,96 1,96 0,077 0,077 
270 1,96 1,96 0,077 0,078 
470 1,96 1,96 0,134 0,134 
520 1,96 1,96 0,147 0,148 
530 1,96 1,96 0,150 0,151 
535 1,96 1,96 0,151 0,152 
735 1,96 1,96 0,207 0,208 
935 1,96 1,96 0,264 0,265 

Nas avaliações de incerteza para as duas metodologias de calibração até o momento 

foi utilizado como incerteza do comprimento do braço o valor 0,00025 m conforme consta no 

manual do fabricante do dinamômetro. Porém se for medido o comprimento do braço por uma 

máquina de medição por coordenadas, que se baseia nos sistemas de medição por 

deslocamento onde é possível conhecer a posição do elemento localizador dentro do espaço 

de trabalho da máquina, e com o valor de incerteza possível que pode ser no máximo 0,00001 

m. A tabela 26 apresenta as incertezas expandidas da calibração utilizando os valores de 

incerteza do comprimento do braço 0,00001 m e 0,00025 m. 

Tabela 26 – Valores de incerteza expandida para u(L) de 0,00001 m e 0,00025 m 

Torque 
Nominal 

Ucalibração 

u(L) = 0,00025 m u(L) = 0,00001 m  

N·m 
100 0,037 0,024 
200 0,060 0,024 
250 0,074 0,026 
260 0,077 0,031 
270 0,078 0,023 
470 0,134 0,036 
520 0,148 0,038 
530 0,151 0,039 
535 0,152 0,037 
735 0,208 0,049 
935 0,264 0,063 
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5.4 AVALIAÇÃO DE INCERTEZA – SEGUNDA ETAPA 

Nesta etapa a incerteza também foi avaliada conforme a equação 7 e o diagrama causa efeito 

da figura 7, com a incerteza da massa total, como na primeira etapa, variando de acordo o 

torque nominal. Os valores das incertezas das fontes de entrada seguem também de acordo 

com a tabela 11. Para efeito da comparação de resultados da calibração serão utilizados 

valores 0,00025 m e 0,00001 m para as estimativas da incerteza do comprimento do braço. 

5.4.1 Avaliação das Incertezas das grandezas de entrada 

5.4.1.1 Torque indicado (τi) 

5.4.1.1.1 Resolução e Repetição 

As avaliações de incerteza referentes à resolução e a repetição de valores seguem de 

acordo com as equações 9 e 10. As tabelas 27 e 28 apresentam os valores de incerteza 

referentes a estas fontes como também o resultado das suas respectivas combinações )( iu τ

conforme equação 11, para os dois sentidos horário e anti-horário em torques ascendente e 

descendente. 

Tabela 27 – Valores de incerteza das fontes resolução e repetição, com as respectivas combinações para o 
sentido horário em torque ascendente e descendente 

Torque 
Nominal 

τi 

Resolução u1(τi)  Repetição u2(τi) u(τi) 

N·m 
459,23 0,006 0,0162 0,0172 
469,16 0,006 0,0152 0,0163 
479,14 0,006 0,0142 0,0153 
489,16 0,006 0,0148 0,0159 
499,11 0,006 0,0140 0,0151 
499,12 0,006 0,0133 0,0145 
499,14 0,006 0,0128 0,0141 
509,11 0,006 0,0124 0,0137 
519,08 0,006 0,0130 0,0143 
529,08 0,006 0,0132 0,0144 
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Tabela 28 – Valores de incerteza das fontes resolução e repetição, com as respectivas combinações para o 
sentido anti-horário em torque ascendente e descendente 

Torque 
Nominal 

τi 

Resolução u1(τi)  Repetição u2(τi) u(τi) 

N·m 
-478,98 0,006 0,010 0,011 

-498,97 0,006 0,014 0,015 

-498,98 0,006 0,016 0,017 

-499,00 0,006 0,018 0,019 
 

5.4.1.2 Torque de referência 

Conforme equação 8 a partir dos dados listados na tabela 11, excluindo-se a resolução, 

as incertezas pontuais de cada fonte de entrada são avaliadas pelas equações de 12, 13, 13a, 

14, 15, 16 e 17 e os valores são apresentados nas tabelas 29 e 30 para os sentidos horário e 

anti-horário, respectivamente. 

Tabela 29 – Valores das incertezas pontuais de cada fonte de entrada para a realização do torque de referência 
para o sentido horário em torque ascendente e descendente 

Torque 
Nominal 

u(Mt) u(ρa) u(ρM) u(gl) u(L) u(α) u(θ) 

N·m kg kg/m³ kg/m³ m/s² m °C-1 °C 
459,23 3,00E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-08 0,15 
469,16 2,25E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-08 0,15 
479,14 2,25E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-08 0,15 
489,16 2,26E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-08 0,15 
499,11 2,26E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-08 0,15 
499,12 2,26E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-08 0,15 
499,14 2,26E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-08 0,15 
509,11 2,27E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-08 0,15 
519,08 2,27E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-08 0,15 
529,08 2,28E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-08 0,15 

Tabela 30 – Valores das incertezas pontuais de cada fonte de entrada para a realização do torque de referência 
no sentido anti-horário em torque ascendente e descendente 

Torque 
Nominal 

u(Mt) u(ρa) u(ρM) u(gl) u(L) u(α) u(θ) 

N·m kg kg/m³ kg/m³ m/s² m °C-1 °C 
-478,98 3,01E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-08 0,15 
-498,97 2,26E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-08 0,15 
-498,98 2,26E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-08 0,15 
-499,00 2,26E-05 5,77E-03 5,77E+00 2,31E-06 1,44E-04 5,77E-08 0,15 
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Excluindo a resolução, utilizando-se as equações 18 a 24, são calculados os 

coeficientes de sensibilidade e os mesmos são apresentados nas tabelas 31 e 32 para os 

sentidos horário e anti-horário,  respectivamente. 

Tabela 31 – Valores dos coeficientes de sensibilidade para a realização do torque de referência para o sentido 
horário em torque ascendente e descendente 

Torque 
Nominal 

ci(Mt) ci(ρa) ci(ρM) ci(gl) ci(L) ci(α) ci(θ) 

N·m m·m/s² N·m·m³/kg N·m·m³/kg kg·m kg·m/s² 
kg·m· 

°C·m/s² 
kg·m· 

°C-1
·m/s² 

459 9,98E+00 -5,89E-02 9,06E-06 4,69E+01 4,50E+02 4,59E+02 5,28E-03 

469 9,98E+00 -6,01E-02 9,25E-06 4,79E+01 4,60E+02 4,69E+02 5,39E-03 

479 9,98E+00 -6,14E-02 9,45E-06 4,89E+01 4,70E+02 4,79E+02 5,51E-03 

489 9,98E+00 -6,27E-02 9,65E-06 5,00E+01 4,80E+02 4,89E+02 5,62E-03 

499 9,98E+00 -6,40E-02 9,84E-06 5,10E+01 4,89E+02 4,99E+02 5,74E-03 

499 9,98E+00 -6,40E-02 9,84E-06 5,10E+01 4,89E+02 4,99E+02 5,74E-03 

499 9,98E+00 -6,40E-02 9,84E-06 5,10E+01 4,89E+02 4,99E+02 5,74E-03 

509 9,98E+00 -6,53E-02 1,00E-05 5,20E+01 4,99E+02 5,09E+02 5,85E-03 

519 9,98E+00 -6,65E-02 1,02E-05 5,30E+01 5,09E+02 5,19E+02 5,97E-03 

529 9,98E+00 -6,78E-02 1,04E-05 5,40E+01 5,19E+02 5,29E+02 6,08E-03 
 

Tabela 32 – Valores dos coeficientes de sensibilidade para a realização do torque de referência no sentido anti-
horário e torque ascendente e descendente 

Torque 
Nominal 

ci(Mt) ci(ρa) ci(ρM) ci(gl) ci(L) ci(α) ci(θ) 

N·m m·m/s² N·m·m³/kg N·m·m³/kg kg·m kg·m/s² 
kg·m· 

°C·m/s² 
kg·m· 

°C-1
·m/s² 

-479 9,98E+00 -6,14E-02 9,45E-06 4,89E+01 4,70E+02 4,79E+02 5,51E-03 

-499 9,98E+00 -6,40E-02 9,84E-06 5,10E+01 4,89E+02 4,99E+02 5,74E-03 

-499 9,98E+00 -6,40E-02 9,84E-06 5,10E+01 4,89E+02 4,99E+02 5,74E-03 

-499 9,98E+00 -6,40E-02 9,84E-06 5,10E+01 4,89E+02 4,99E+02 5,74E-03 

 

Conforme as equações 28 a 34, a tabelas 33 e 34 apresentam as componentes de 

incertezas do torque de referência nos sentidos horário e anti-horário. 
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Tabela 33 – Valores das componentes de incertezas do torque de referência para o sentido horário em torque 
ascendente e descendente 

Torque 
Nominal u1(τref) u2(τref) u3(τref) u4(τref) u5(τref) u6(τref) u7(τref) 

N·m 

459 3,00E-04 3,40E-04 5,23E-05 1,08E-04 6,50E-02 2,65E-05 7,92E-04 

469 2,25E-04 3,47E-04 5,34E-05 1,11E-04 6,64E-02 2,71E-05 8,09E-04 

479 2,25E-04 3,55E-04 5,46E-05 1,13E-04 6,78E-02 2,77E-05 8,26E-04 

489 2,26E-04 3,62E-04 5,57E-05 1,15E-04 6,92E-02 2,82E-05 8,43E-04 

499 2,26E-04 3,69E-04 5,68E-05 1,18E-04 7,06E-02 2,88E-05 8,61E-04 

499 2,26E-04 3,69E-04 5,68E-05 1,18E-04 7,06E-02 2,88E-05 8,61E-04 

499 2,26E-04 3,69E-04 5,68E-05 1,18E-04 7,06E-02 2,88E-05 8,61E-04 

509 2,27E-04 3,77E-04 5,80E-05 1,20E-04 7,20E-02 2,94E-05 8,78E-04 

519 2,27E-04 3,84E-04 5,91E-05 1,22E-04 7,34E-02 3,00E-05 8,95E-04 

529 2,27E-04 3,92E-04 6,02E-05 1,25E-04 7,49E-02 3,05E-05 9,12E-04 
 

 

Tabela 34 – Valores das componentes de incertezas do torque de referência para o sentido anti-horário em 
torque ascendente e descendente 

Torque 
Nominal u1(τref) u2(τref) u3(τref) u4(τref) u5(τref) u6(τref) u7(τref) 

N·m 

-479 3,01E-04 3,55E-04 5,46E-05 1,13E-04 6,78E-02 2,77E-05 8,26E-04 

-499 2,26E-04 3,69E-04 5,68E-05 1,18E-04 7,06E-02 2,88E-05 8,61E-04 

-499 2,26E-04 3,69E-04 5,68E-05 1,18E-04 7,06E-02 2,88E-05 8,61E-04 

-499 2,26E-04 3,69E-04 5,68E-05 1,18E-04 7,06E-02 2,88E-05 8,61E-04 

 

Conforme a equação do erro os seus coeficientes de sensibilidade em relação ao torque 

indicado e ao torque de referência são iguais a 1 e -1 respectivamente. Deste modo as tabelas 

35 e 36 apresentam os valores das componentes de incertezas do erro referentes aos torques 

indicado e de referência conforme equações 42 e 43 e as respectivas incertezas combinadas, 

para os dois sentidos. 
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Tabela 35 – Valores das componentes de incertezas do erro referentes aos τi e τref  para o sentido horário em 
torque ascendente e descendente 

Torque 
Nominal u(e)τi u(e)τref uc(e) 

N·m 
459,23 0,0172 0,065 0,067 
469,16 0,0163 0,066 0,068 
479,14 0,0153 0,068 0,070 
489,16 0,0159 0,069 0,071 
499,11 0,0151 0,071 0,072 
499,12 0,0145 0,071 0,072 
499,14 0,0141 0,071 0,072 
509,11 0,0137 0,072 0,073 
519,08 0,0143 0,073 0,075 
529,08 0,0144 0,075 0,076 

Tabela 36 – Valores das componentes de incertezas do erro referentes aos τi e τref para o sentido anti-horário em 
torque ascendente e descendente 

Torque 
Nominal u(e)τi u(e)τref uc(e) 

N·m 
-478,98 0,011 0,068 0,069 
-498,97 0,015 0,071 0,072 
-498,98 0,017 0,071 0,073 
-499,00 0,019 0,071 0,073 

Para os dois sentidos, utilizando-se respectivamente as equações 48 e 49, são 

calculados os números de graus de liberdade efetivos e as incertezas expandidas cujos valores 

são apresentados nas tabelas 37 e 38. A partir da tabela de t de Student conforme ANEXO F, e 

com o conhecimento do número de graus de liberdade efetivos e para a probabilidade de 

abrangência de 95%, os valores correspondentes dos fatores de abrangência são determinados 

e apresentados também nas tabelas 37 e 38. 

Tabela 37 – Números de graus de liberdade efetivos para o sentido horário em torque ascendente e descendente 

Torque Nominal νeff k U (N·m) 
459,23 2686 1,961 0,132 
469,16 3678 1,961 0,134 
479,14 5156 1,960 0,136 
489,16 4740 1,960 0,139 
499,11 6451 1,960 0,142 
499,12 7772 1,960 0,141 
499,14 8970 1,960 0,141 
509,11 10947 1,960 0,144 
519,08 9770 1,960 0,147 
529,08 10100 1,960 0,149 
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Tabela 38 – Números de graus de liberdade efetivos para o sentido anti-horário 

Torque Nominal νeff k U (N·m) 

-478,98 23160 1,960 0,135 

-498,97 6463 1,960 0,142 

-498,98 4181 1,961 0,142 

-499,00 2219 1,961 0,144 

A incerteza de medição da segunda etapa foi avaliada também pelo método de Monte 

Carlo em 460 N·m e 530 N·m no sentido horário em torques ascendentes e descendentes. Para 

a avaliação da incerteza por Monte Carlo na equação 8 é adicionado um termo igual a zero de 

forma que a resolução do torque indicado seja considerada em conjunto com todas as outras 

fontes de incertezas sem a alteração do resultado do erro, deste modo a equação toma forma 

da equação 62. 
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As fontes com os seus valores de incertezas utilizados estão listados nos modelos das tabelas 

39 e 40. 

Tabela 39 – Fontes e valores de incertezas para avaliação no método Monte Carlo 

Torque Nominal 460 N·m 

Fontes de 
Incertezas 

Valor Unidade Estimativa Unidade PDF 

Repetição τi 459,23 N·m 0,016 N·m normal 

Resolução τi 0 N·m 0,01 N·m retangular 

Mt 45,999989 kg 3,004E-05 kg normal 

ρa 1,2 kg/m³ 0,1 kg/m³ retangular 

ρM 7800 kg/m³ 10 kg/m³ retangular 

gl 9,787487 m/s² 0,000004 m/s² retangular 

L 1,01972 m 0,00025 m retangular 

α 0,0000115 °C-1 0,0000001 °C-1 retangular 

θ 21 °C 0,15 °C normal 
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Tabela 40 – Fontes e valores de incertezas para avaliação no método Monte Carlo 

Torque Nominal 530 N·m 

Fontes de 
Incertezas 

Valor Unidade Estimativa Unidade PDF 

Repetição τi 529,08 N·m 0,013 N·m normal 
Resolução τi 0 N·m 0,01 N·m retangular 

Mt 52,99987 kg 2,28E-05 kg normal 
ρa 1,2 kg/m³ 0,1 kg/m³ retangular 
ρM 7800 kg/m³ 10 kg/m³ retangular 
gl 9,787487 m/s² 0,000004 m/s² retangular 
L 1,01972 m 0,00025 m retangular 
α 0,0000115 °C-1 0,0000001 °C-1 retangular 
θ 21 °C 0,15 °C normal 

Considerando cada torque nominal (460 N·m e 530 N·m) os valores de incertezas com 

suas PDFs e aplicando o método de Método de Monte Carlo para 1000000 de iterações, as 

figuras 14 e 15 apresentam as funções densidade de probabilidade (PDF) geradas com seus 

intervalos de confiança de 95% e os limites inferior e superior em 460 N·m e 530N·m. 

As vantagens de se utilizar o Método Monte Carlo são a sua utilização para validar a 

abordagem do Método proposto pelo ISO GUM 2008 e por ser um método mais completo 

comparado a este outro.  

 

Figura 14 – PDF gerada em 460 N·m pelo método de Monte Carlo para 1000000 iterações da incerteza do erro 
no sentido horário em torques ascendentes e descendentes 
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Figura 15 – PDF gerada em 530 N·m pelo método de Monte Carlo para 1000000 iterações da incerteza do erro 
no sentido horário em torques ascendentes e descendentes 

5.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Apesar de o fabricante no seu manual apresentar a equação do cálculo da gravidade 

local, ele utiliza o valor padrão de aceleração de gravidade (9,8068 m/s²) para a dedução do 

valor do comprimento do braço e consequentemente para a medição de torque de referência. 

O valor de aceleração da gravidade local medida no laboratório com consta no ANEXO C é 

9,7874867 m/s² o qual difere do valor padrão utilizado pelo fabricante (9,8068 m/s²) em 

aproximadamente 0,2%.  

Da primeira etapa da calibração, a tabela 41 apresenta os valores dos coeficientes 

lineares e angulares para cada uma das retas nas duas condições de calibração (i- Sem a 

remoção dos braços e ii- Com a remoção e reinstalação dos braços com o giro do flange de 

torque em 180º ). 

Tabela 41 – Valores dos dois coeficientes linear e angular das retas das duas condições 

Condição Coeficiente Linear 
( )ia  

Coeficiente angular
( )ib  

i -0,07265599 1,000353994 
ii -0,054801168 1,000353542 
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Nas duas condições citadas para um mesmo valor de torque indicado através de cada 

equação de reta foram calculados os respectivos valores de torque de referência. A tabela 42 

apresenta os valores de torque de referência calculados para as duas condições e respectivas 

diferenças percentuais pontuais. 

Tabela 42 – Valores de torque e diferenças percentuais. 

Tind Tfabi Tfabii dif % 
100,08 100,04 100,06 0,02 

200,04 200,04 200,06 0,01 

250,04 250,06 250,07 0,01 

259,99 260,01 260,03 0,01 

269,99 270,01 270,03 0,01 

469,91 470,00 470,02 0,00 

519,89 520,00 520,02 0,00 

529,89 530,00 530,02 0,00 

534,89 535,01 535,02 0,00 

734,81 735,00 735,01 0,00 

934,71 934,97 934,99 0,00 

Excluindo-se os torques nominais em zero, as duas condições de calibração 

apresentam uma diferença máxima entre os valores de torque de referência calculados por 

cada uma das retas é de 0,02 %, a qual é desprezível para o valor de tolerância de medição de 

torque que é de 1% conforme a norma “Veículos rodoviários: código de ensaio de motores: 

potência líquida efetiva (ABNT NBR 1585:1996), norma que está baseada na ISO 1585: 

1992”, que não foram revisadas até o momento. A partir dos valores das diferenças 

apresentados na tabela 44 foi elaborado o gráfico da figura 16, que mostra o comportamento 

das diferenças obtidas nos dois sentidos (horário e anti-horário): 
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Figura 16 – Gráfico do comportamento das diferenças das duas condições de medição 

A partir das tabelas 5 e 6, na tabela 43 é apresentada a relação entre os valores dos 

erros calculados das metodologias proposta pelo trabalho e a do fabricante conforme equações 

8 e 8a. 

Tabela 43 – Relação entre os erros calculados pela proposta do trabalho e a do fabricante 

Torque 
Nominal Relação entre os valores dos erros calculados pela 

metodologia proposta e a do fabricante 
N·m 

100,08 4 6 6 4 12 6 

200,04 12 59 59 31 12 147 

250,04 15 36 36 36 11 21 

259,99 37 6 9 11 4 9 

269,99 38 9 12 12 6 12 

469,91 9 5 7 6 4 7 

519,89 8 5 5 6 4 7 

529,89 8 6 6 6 4 8 

534,89 8 6 6 6 4 8 

734,81 6 6 6 7 4 8 

934,71 5 5 5 5 4 7 

Observa-se que neste caso os erros calculados pela proposta de calibração do trabalho 

são maiores e diferem em até 147 vezes dos da proposta do fabricante. As diferenças entre os 

erros em N·m aumentam em função do torque indicado e as mesmas são apresentadas na 

tabela 44. 
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Tabela 44 – Diferença entre os erros calculados pelas metodologias proposta do trabalho e pelo fabricante 

Torque 
Nominal Diferenças em N·m entre os erros calculados pela metodologia 

proposta pelo trabalho e pelo fabricante 
N·m 

100,08 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
200,04 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 
250,04 0,51 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
259,99 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 
269,99 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 
469,91 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 
519,89 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 
529,89 1,09 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
534,89 1,10 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 
734,81 1,51 1,52 1,53 1,53 1,53 1,53 
934,71 1,92 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

A figura 17 apresenta os erros da medição de torque de acordo com a metodologia do 

fabricante e os mesmos estão contidos em um intervalo, o qual é definido neste trabalho como 

valor médio pontual dos erros ± 0,15 N·m. 

 

Figura 17 – Gráfico do comportamento dos erros em função do torque indicado com apresentação do limite de 
variação. 



76 
 

Na segunda etapa, as tabelas 45 e 46 apresentam os valores dos erros observados no 

intervalo de torque nominal de 460 N·m a 530 N·m, nos sentidos horário e anti-horário e o 

erro máximo apresentado foi de 0,34 N·m que equivale a 0,067% do limite superior que é um 

valor aproximadamente 15 vezes menor do que a tolerância da norma “Veículos rodoviários: 

código de ensaio de motores: potência líquida efetiva (ABNT NBR 1585:1996)” que é de 5 

N·m. 

Tabela 45 – Erros calculados pela metodologia proposta do trabalho da segunda etapa no sentido horário em 
torque ascendente e descendente. 

Torque Ascendente 

Torque Nominal Erro 

N·m 

459,23 0,19 0,24 0,16 0,20 0,23 

469,16 0,14 0,19 0,11 0,15 0,18 

479,14 0,14 0,19 0,11 0,16 0,18 

489,16 0,19 0,24 0,14 0,21 0,21 

499,11 0,16 0,21 0,11 0,17 0,18 

499,12 0,16 0,21 0,11 0,17 0,17 

499,14 0,16 0,22 0,12 0,17 0,17 

509,11 0,18 0,25 0,15 0,21 0,20 

519,08 0,17 0,25 0,14 0,20 0,19 

529,08 0,19 0,28 0,17 0,22 0,21 

Torque Descendente 

Torque Nominal Erro 

N·m 

459,23 0,23 0,34 0,20 0,29 0,26 

469,16 0,17 0,28 0,14 0,23 0,20 

479,14 0,16 0,27 0,13 0,22 0,19 

489,16 0,21 0,31 0,17 0,26 0,23 

499,11 0,17 0,27 0,13 0,21 0,19 

499,12 0,17 0,26 0,13 0,21 0,19 

499,14 0,17 0,26 0,13 0,20 0,18 

509,11 0,20 0,28 0,16 0,23 0,22 

519,08 0,18 0,26 0,15 0,21 0,20 

529,08 0,19 0,28 0,17 0,22 0,21 
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Tabela 46 – Erros calculados pela metodologia proposta do trabalho da segunda etapa no sentido anti-horário. 

Torque Ascendente 

Torque Nominal Erro 

N·m 

-478,98 0,02 0,02 0,00 0,02 0,08 

-498,97 -0,02 0,01 -0,06 0,00 0,08 

-498,98 -0,02 0,00 -0,08 0,00 0,08 

-499,00 -0,02 -0,01 -0,09 0,00 0,08 

Torque Descendente 

Torque Nominal Erro 

N·m 

-478,98 0,02 0,02 0,06 0,06 0,08 

-498,97 -0,02 0,00 0,03 0,02 0,08 

-498,98 -0,02 0,00 0,05 0,01 0,08 

-499,00 -0,02 -0,01 -0,09 0,00 0,08 

Os gráficos das figuras 19 e 20 apresentam os comportamentos dos erros do 

dinamômetro no intervalo de torque nominal de 460 N·m a 530 N·m nos sentidos horário e 

anti-horário em torques ascendentes e descendentes com um limite tolerância reduzido para 

0,1% (0,5 N·m) a qual é 10 vezes menor do que aquele recomendado pela norma “Veículos 

rodoviários: código de ensaio de motores: potência líquida efetiva (ABNT NBR 1585:1996)”. 

Nos gráficos das figuras 18 e 19 pode ser observado também que as diferenças entre os erros 

pontuais nos dois sentidos e em torques ascendentes e descendentes estão contidos em um 

intervalo o qual foi definido neste trabalho como valor médio pontual dos erros ± 0,1 N·m. 
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Figura 18 – Comportamento do erro do dinamômetro no sentido horário em valores próximos a 500 N·m 
incluído o intervalo entre os erros pontuais e a tolerância 0,1% (0,5 N·m). 

 

Figura 19 – Gráfico dos Erros do Indicador de torque obtidos no sentido anti-horário nos valores próximos do 
torque nominal de 500 N·m, incluindo intervalo de 0,1%. 
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5.5.1 Incerteza de Medição – primeira etapa 

O gráfico da figura 20 mostra que os valores da incerteza tipo A de τi são semelhantes 

e os mesmos aumentam em função do valor de torque para as duas metodologias. 

 

Figura 20 – Comportamento das incertezas tipo A das duas metodologias 

Com a aplicação da metodologia do trabalho, a tabela 47 juntamente com os gráficos 

da figura 21 mostram o balanço de incertezas do torque indicado (uτi) em 100 N·m e 935 

N·m. Observa-se que o valor da incerteza de repetição é a que mais impacta na fonte torque 

indicado, representando aproximadamente 95% em 935 N·m. 

Tabela 47 – Valores de incertezas de resolução e repetição em 100 N·m e 935 N·m 

  

Balanço Incerteza do torque indicado 
100 N·m 

Resolução 
u(τres) 

Repetição 
u(τrep) 

u(τi) 

N·m 
0,0058 0,0089 0,0106 

% 
30 70 100 

 

Balanço Incerteza do torque indicado 
 935 N·m 

Resolução 
u(τres) 

Repetição 
u(τrep) 

u(τi) 

N·m 
0,0058 0,0245 0,0252 

% 
5 95 100 
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Figura 21 – Balanço de incerteza do torque indicado em 100 N·m e 935 N·m. 

A tabela 48 mostra os balanços de incertezas da realização do torque de referência em 

100 N·m e 935 N·m e a fonte que mais impacta nos dois valores de torque nominais é aquela 

referente ao comprimento do braço, contribuindo com praticamente 100% da incerteza 

combinada do torque realizado.  

Tabela 48 – Balanço de incerteza da realização do torque 

Torque Nominal 100 N·m 

 uτ(Mt) uτ(ρa) uτ(ρM) uτ(gl) uτ(L) uτ(α) uτ(θ) uc (τ) 

N·m 0,0001 0,00007 0,00001 0,00002 0,014 0,00003 0,00017 0,014 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98 0,00 0,01 100,00 

Torque Nominal 935 N·m 

 uτ(Mt) uτ(ρa) uτ(ρM) uτ(gl) uτ(L) uτ(α) uτ(θ) uc (τ) 

N·m 0,0004 0,0007 0,0001 0,0002 0,1321 0,0003 0,0016 0,1321 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98 0,00 0,01 100 

Considerando agora a incerteza do comprimento do braço 0,00001 m, a contribuição 

da componente do braço passa a contribuir na incerteza do torque realizado com 

aproximadamente 87% em 100 N·m e 89,2% em 935 N·m como mostra a tabela 49. 

Tabela 49 – Balanço de incerteza da realização de torque, considerando a incerteza do braço de 0,00001 m 

Torque Nominal 100 N·m 

 uτ(Mt) uτ(ρa) uτ(ρM) uτ(gl) uτ(L) uτ(α) uτ(θ) uc (τ) 

N·m 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 0,0006 0,0000 0,0002 0,0006 

% 2,72 1,49 0,04 0,15 87,22 0,28 8,10 100 

Torque Nominal 935 N·m 

 uτ(Mt) uτ(ρa) uτ(ρM) uτ(gl) uτ(L) uτ(α) uτ(θ) uc (τ) 

N·m 0,0004 0,0007 0,0001 0,0002 0,0053 0,0003 0,0016 0,0056 

% 0,51 1,53 0,04 0,15 89,20 0,29 8,28 100 
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Retornando com a incerteza do comprimento do braço ao valor de 0,00025 m e a 

resolução do valor da indicação sendo de 0,01 N·m, a tabela 50 e os gráficos da figura 22 

apresentam os balanços de incerteza da calibração para os torques nominais de 100 N·m e 935 

N·m. 

Tabela 50 – Balanço de incerteza da calibração para o torque de 100 e 935 N·m 

Torque Nominal 100 N·m 

τi τref 
uc(e) 

Resolução Repetição Avaliada 

N·m 

0,006 0,009 0,014 0,018 

% 

11 25 64 100 

Torque Nominal 935 N·m 

τi τref 
uc(e) 

Resolução Repetição Avaliada 

N·m 

0,0058 0,0245 0,13 0,13 

% 

0,2 3,3 96,5 100 

 

 

Figura 22 – Balanço de incerteza da calibração para os torques de 100 N·m e 935 N·m 

Considerando agora no cálculo a incerteza de medição do comprimento do braço 

0,00001 m, o valor da incerteza da calibração uc(e) conforme mostram as tabelas 51, reduz em 
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aproximadamente a metade em 100 N·m e aproximadamente em 04 vezes em 935 N·m, em 

relação aos valores da tabela 50. A fonte de incerteza referente ao comprimento do braço não 

é a que mais impacta na incerteza da calibração. 

Tabela 51 – Balanço da incerteza de calibração em 100 N·m e 935 N·m. 

Torque Nominal 100 N·m 

τi τref 
uc(e) 

Resolução Repetição Avaliada 

N·m 

0,006 0,009 0,001 0,011 

% 

29,6 70,1 0,3 100,0 

Torque Nominal 935 N·m 

τi τref 
uc(e) 

Resolução Repetição Avaliada 

N·m 

0,0058 0,0245 0,0056 0,03 

% 

5,0 90,3 4,7 100 

A tabela 52 e o gráfico da figura 23 mostram os comportamentos das incertezas 

expandidas da calibração em função do intervalo de medição do medidor de torque, 

utilizando-se as incertezas do comprimento braço 0,00001 m conforme metodologia proposta 

do trabalho e 0,00025 m conforme a recomendação do fabricante. Observa-se que as relações 

entre os valores de incertezas variam de aproximadamente 1,6 a 4,2. Com isso, quando se 

utiliza uma proposta de redução na incerteza do braço os valores de incerteza expandida 

reduzem sensivelmente. 
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Tabela 52 – Comportamentos das incertezas expandidas da calibração 

Torque 
Nominal 

U =0,00001 U=0,00025 

Ufabricante/Utrabalho 
Trabalho Fabricante 

U 

N·m 

100 0,024 0,037 1,6 
200 0,024 0,060 2,5 
250 0,026 0,074 2,8 
260 0,031 0,077 2,5 
270 0,023 0,078 3,4 
470 0,036 0,134 3,7 
520 0,038 0,148 3,9 
530 0,039 0,151 3,9 
535 0,037 0,152 4,1 
735 0,049 0,208 4,2 
935 0,063 0,264 4,2 

 

 

Figura 23 – Comportamentos das incertezas expandidas da calibração de acordo com as incertezas dos braços 
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5.5.2 Incerteza de Medição – segunda etapa 

5.5.2.1 Torque indicado 

Como citado anteriormente, a contribuição de incerteza referente à repetição (tipo A) é 

a que mais impacta na fonte de incerteza do torque indicado u(τi).  A tabela 53 mostra o 

impacto percentual da incerteza de repetição em u(τi) cujos valores variam de 89% em 459,23 

N·m a aproximadamente 84% em 529,08 N·m.  

Tabela 53 – Impacto percentual da incerteza de repetição em u(τi) para cada torque nominal no sentido horário 
em torque ascendente e descendente 

Torque 
Nominal 

Contribuição 
da repetição 

N·m % 
459,23 88,7 
469,16 87,4 
479,14 85,8 
489,16 86,8 
499,11 85,4 
499,12 84,1 
499,14 83,1 
509,11 82,2 
519,08 83,6 
529,08 83,9 

Realizando o mesmo estudo a partir dos valores da tabela 28 para o sentido anti-

horário em torques ascendentes e descendentes observa-se que a contribuição da incerteza 

tipo A no geral tem maior impacto do que no sentido horário conforme mostra tabela 54.  

Tabela 54 – Impacto percentual da incerteza de repetição em u(τi) para cada torque nominal no sentido anti-
horário em torque ascendente e descendente 

Torque 
Nominal 

Contribuição 
da repetição 

N·m % 
-478,98 73,6 
-498,97 85,4 
-498,98 88,0 
-499,00 91,1 



85 
 

5.5.2.2 Torque de referência 

A tabela 55 mostra os balanços de incerteza da realização dos torques de referências 

ascendentes e descendentes em 460 N·m e 530 N·m e a fonte que mais impacta é aquela 

referente ao comprimento do braço, contribuindo com praticamente 100% da incerteza 

combinada do torque realizado. 

Tabela 55 – Balanço de incerteza da realização do torque em 460 N·m e 530 N·m 

Torque Nominal 460 N·m 

 uτ(Mt) uτ(ρa) ut(ρm) uτ(gl) uτ(L) uτ(α) uτ(θ) uc (τ) 

N·m 0,0003 0,0003 0,00005 0,0001 0,065 0,0000 0,0008 0,065 
% 0,002 0,0027 0,00006 0,0003 99,98 0,0000 0,015 100 

Torque Nominal 530 N·m 

 uτ(Mt) uτ(ρa) ut(ρm) uτ(gl) uτ(L) uτ(α) uτ(θ) uc (τ) 

N·m 0,00023 0,00039 0,00006 0,00012 0,075 0,00003 0,00091 0,075 
% 0,00092 0,0027 0,00006 0,00028 99,98 0,00002 0,015 100 

 

Nos cálculos de incerteza até o momento para a segunda etapa  foi utilizada a 

incerteza do comprimento do braço igual a 0,00025 m conforme consta no manual do 

dinamômetro. Porém se for medido o comprimento do braço por uma máquina de medir por 

coordenadas a sua incerteza pode ser no máximo de 0,00001 m. O balanço de incertezas da 

realização do torque é apresentado na tabela 56. 

Tabela 56 – Balanço de incerteza da realização de torque, considerando a incerteza do braço de 0,00001 m 

Torque Nominal 460 N·m 

 uτ(Mt) uτ(ρa) ut(ρm) uτ(gl) uτ(L) uτ(α) uτ(θ) uc (τ) 

N·m 0,0003 0,0003 0,00005 0,0001 0,003 0,0000 0,0008 0,003 
% 1,18 1,5191 0,03595 0,15 88,85 0,0092 8,2 100 

Torque Nominal 530 N·m 

 uτ(Mt) uτ(ρa) ut(ρm) uτ(gl) uτ(L) uτ(α) uτ(θ) uc (τ) 

N·m 0,0003 0,0003 0,00005 0,0001 0,003 0,0000 0,0008 0,003 
% 1,18 1,5191 0,03595 0,15 88,85 0,0092 8,2 100 

 

Retornando com os valores das tabelas 35 e 36 nas quais as incertezas consideradas 

para comprimento braço é 0,00025 m A tabela 57 e os gráficos da figura 24 apresentam os 
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balanços finais de incerteza da calibração para os torques ascendente e descendente de 460 

N·m e 530 N·m, no sentido horário. 

Tabela 57 – Balanço de incerteza da calibração para o torque de 460 N·m e 530 N·m 

Torque Nominal 460 N·m 

τi τref 
uc(e) 

Resolução Repetição Avaliada 

N·m 

0,006 0,016 0,065 0,067 

% 

0,7 5,8 93,5 100 

Torque Nominal 530 N·m 

τi τref 
uc(e) 

Resolução Repetição Avaliada 

N·m 

0,006 0,013 0,075 0,076 

% 

0,6 3,0 96,4 100 

 

  
 

Figura 24 – Balanço de incerteza da calibração para os torques de 460 N·m e 530 N·m 

Os valores apresentados nas tabelas e gráficos mostram que as incertezas do torque de 

referência são as que mais sensivelmente impactam na avaliação de incerteza da calibração. 

Frisando-se que na tabela 57 as incertezas que mais impactam no torque de referência são 

aquelas referentes ao comprimento do braço. Em outras palavras, a realização do torque de 

referência nestas condições não seria a mais indicada para se efetuar a calibração deste estudo 
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de caso, no intervalo de medição de 460 N·m a 530 N·m, pois a incerteza da referência está 

maior que a indicada. 

Considerando agora as incertezas de medição do braço sendo 0,00001 m e da 

resolução do valor indicado de referência sendo 0,01 N·m, as tabelas 58 e 59 apresentam as 

componentes de incerteza da calibração referentes ao torque indicado e do torque de 

referência com suas respectivas combinações para os sentidos horário e anti-horário. 

Tabela 58 – Balanço de incerteza da calibração com a incerteza do comprimento do braço de 0,00001 para o 
sentido horário em torques ascendentes e descendentes 

Torque Nominal u(e)τi u(e)τref uc(e) 

N·m 
459,23 0,0172 0,003 0,017 
469,16 0,0163 0,003 0,017 
479,14 0,0153 0,003 0,016 
489,16 0,0159 0,003 0,016 
499,11 0,0151 0,003 0,015 
499,12 0,0145 0,003 0,015 
499,14 0,0141 0,003 0,014 
509,11 0,0137 0,003 0,014 
519,08 0,0143 0,003 0,015 
529,08 0,0144 0,003 0,015 

 

Tabela 59 – Balanço de incerteza da calibração com a incerteza do comprimento do braço de 0,00001 para o 
sentido anti-horário em torques ascendentes e descendentes 

Torque Nominal u(e)τi u(e)τref uc(e) 

N·m 
-478,98 0,011 0,003 0,012 
-498,97 0,015 0,003 0,015 
-498,98 0,017 0,003 0,017 
-499,00 0,019 0,003 0,020 

Nas condições citadas, os valores apresentados nas tabelas 58 e 59 mostram que as 

incertezas da calibração reduzem sensivelmente em relação quando a incerteza do 

comprimento do braço é 0,00025 m, conforme tabelas 35 e 36, e as componentes de incerteza 

referentes aos torques de referência ascendentes e descendentes não mais impactam na 

avaliação de incerteza da calibração. Em outras palavras, a realização do torque de referência 

quando a incerteza do comprimento do braço é 0,00001 m é condição mais indicada para se 

efetuar a calibração deste estudo de caso, no intervalo de medição de 460 N·m a 530 N·m, 

pois a incerteza da referência agora está menor que a indicada. Considerando ainda as 
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condições citadas (incerteza de medição do braço 0,00001 m, a tabela 60 apresenta os 

balanços gerais de incerteza em 530 N·m (sentido horário) e -500 N·m (sentido anti-horário) e 

em ambos os casos a fonte que mais impacta na incerteza de calibração é aquela referente às 

repetições, a qual é intrínseca à metodologia de medição. 

Tabela 60 – Incerteza da calibração para os sentidos horário e anti-horário 

Torque Nominal 530 Ν·m 
τi τref 

uc(τi) Resolução Repetição u(τref) Resolução 
N·m 

0,006 0,013 0,003 0,000 0,015 
% 

15,4 80,0 4,6 0,0 100,0 
Torque Nominal (− 500) Ν·m 

τi τref 
uc(τi) Resolução Repetição u(τref) Resolução 

N·m 
0,006 0,018 0,003 0,000 0,020 

% 
8,7 89,0 2,3 0,0 100,0 

 

5.5.2.2.1 Avaliação incerteza expandida 

Para condições de calibração citadas (incerteza do comprimento do braço sendo 

0,00001 m e da resolução do valor indicado de referência sendo 0,01 N·m) as tabelas 61 e 62 

apresentam os valores do número de graus de liberdade efetivos, correspondentes fatores de 

abrangência para a probabilidade de 95% e as respectivas incertezas expandidas, para os dois 

sentidos em torque ascendente e descendente. 

Tabela 61 – Números de graus de liberdade efetivos para o sentido horário em torques ascendentes e 
descendentes 

Torque Nominal νeff k U (N·m) 
459,23 12 2,179 0,038 
469,16 12 2,179 0,036 
479,14 13 2,160 0,034 
489,16 12 2,179 0,035 
499,11 13 2,160 0,033 
499,12 13 2,160 0,032 
499,14 14 2,145 0,031 
509,11 14 2,145 0,030 
519,08 14 2,145 0,031 
529,08 14 2,145 0,032 
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Tabela 62 – Números de graus de liberdade efetivos para o sentido anti-horário 

Torque Nominal νeff k U (N·m) 

-478,98 18 2,101 0,024 

-498,97 13 2,160 0,033 

-498,98 12 2,179 0,037 

-499,00 11 2,201 0,043 

Comparando-se os valores das tabelas 61 e 62 com os das tabelas 37 e 38 as quais se 

referem às condições inicias de incertezas (u(L) = 0,00025 m) observa-se que o número de 

graus de liberdade efetivos e os valores da incerteza expandida da condição atual               

(u(L) = 0,00001 m) diminuem sensivelmente. Estas reduções dos valores são perfeitamente 

factíveis, porque no caso da condição atual a fonte de incerteza que mais impacta na 

calibração é a aquela referente às repetições de medição, conforme constam nos dados da 

tabela 60. 

As tabelas 63 e 64 apresentam os valores das incertezas expandidas da calibração 

considerando a incerteza do comprimento do braço 0,00025 m e 0,00001 m, para os dois 

sentidos, com as respectivas relações entre as incertezas expandidas em torques ascendentes e 

descendentes. 

Tabela 63 – Valores das incertezas expandidas para o sentido horário em torques ascendentes e descendentes 

Torque 
Nominal 

U 
U0,00025 m/ 
U0,00001 m 

u(L)=0,00025 m u(L)=0,00001 m 

N·m 
459,23 0,132 0,039 3,4 

469,16 0,134 0,037 3,6 

479,14 0,137 0,035 3,9 

489,16 0,140 0,036 3,8 

499,11 0,142 0,035 4,1 

499,12 0,142 0,033 4,2 

499,14 0,142 0,032 4,4 

509,11 0,144 0,032 4,6 

519,08 0,147 0,033 4,5 

529,08 0,150 0,033 4,5 
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Tabela 64 – Valores das incertezas expandidas para o sentido anti-horário em torques ascendentes e 
descendentes 

Torque 
Nominal 

U 

U0,00025 m/ 
U0,00001 m 

u(L)=0,00025 m u(L)=0,00001 m  

N·m  
-478,98 0,135 0,027 5,1 
-498,97 0,142 0,035 4,1 
-498,98 0,143 0,038 3,7 
-499,00 0,144 0,044 3,3 

 
As tabelas 65 e 66 e os gráficos das figuras 25 e 26 apresentam os resultados do 

comportamento dos erros médios oriundos da aplicação das metodologias propostas pelo 

trabalho e a do fabricante para os sentidos horário e anti-horário em torques ascendentes e 

descendentes, respectivamente. 

Tabela 65 – Valores dos erros calculados pelas metodologias do trabalho e a do fabricante no sentido horário em 
torques ascendentes e descendentes 

Torque 
Nominal 

Erro trabalho 
Erro 

Fabricante 
Torque Ascendente 

N·m 
459,23 0,20 -0,77 
469,16 0,15 -0,84 
479,14 0,16 -0,85 
489,16 0,20 -0,83 
499,11 0,17 -0,89 
499,12 0,16 -0,89 
499,14 0,17 -0,88 
509,11 0,20 -0,87 
519,08 0,19 -0,90 
529,08 0,22 -0,90 

Torque Descendente 
N·m 

459,23 0,26 -0,71 
469,16 0,20 -0,79 
479,14 0,19 -0,82 
489,16 0,24 -0,80 
499,11 0,19 -0,86 
499,12 0,19 -0,86 
499,14 0,19 -0,86 
509,11 0,22 -0,85 
519,08 0,20 -0,89 
529,08 0,22 -0,90 
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Tabela 66 – Valores dos erros calculados pelas metodologias do trabalho e a do fabricante no sentido anti- 
horário 

Torque 
Nominal 

Erro 
trabalho 

Erro 
Fabricante 

Torque Ascendente 

N·m 

-478,98 0,03 1,04 

-498,97 0,00 1,05 

-498,98 0,00 1,05 

-499,00 -0,01 1,04 

Torque Descendente 

N·m 

-478,98 0,05 1,06 

-498,97 0,02 1,07 

-498,98 0,02 1,08 

-499,00 -0,01 1,04 
 

 

Figura 25 – Comportamento dos erros obtidos pela aplicação das duas metodologias no sentido horário 
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Figura 26 – Comportamento dos erros obtidos pela aplicação das duas metodologias no sentido anti-horário 

Observa-se que nos sentido horário e anti-horário os erros médios determinados pela 

proposta do trabalho em torques ascendentes e descendentes são menores em relação à do 

fabricante, sendo que no sentido horário os erros determinados pela proposta do trabalho se 

mantêm constantes em torno de 0,20 N·m. As diferenças entre os erros determinados pelas 

duas metodologias e nos dois sentidos são constantes em aproximadamente 0,2% do valor 

nominal de torque. 

Com objetivo da comparação geral dos resultados obtidos no sentido horário em 

torques ascendentes e descendentes, considerando a incerteza do comprimento do braço 

0,00025 m e da simulação quando a incerteza do comprimento do braço é 0,00001 m, são 

apresentadas as tabelas conforme quadro a seguir:  

Tabela Resultados 

67 
Torque de 460 N·m no sentido horário com incerteza do comprimento do braço 

0,00025 m 

68 
Torque de 460 N·m no sentido horário com incerteza do comprimento do braço 

0,00001 m 

69 
Torque de 530 N·m no sentido horário com incerteza do comprimento do braço 

0,00025 m 

70 
Torque de 530 N·m no sentido horário com incerteza do comprimento do braço 

0,00001 m 

71 
Torque de (- 480) N·m no sentido anti-horário com incerteza do comprimento do 

braço 0,00025 m 

72 
Torque de (- 480) N·m no sentido anti-horário com incerteza do comprimento do 

braço 0,00001 m 

73 
Torque de (- 500) N·m no sentido anti-horário com incerteza do comprimento do 

braço 0,00025 m 

74 
Torque de (- 500) N·m no sentido anti-horário com incerteza do comprimento do 

braço 0,00001 m 
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Tabela 67 – Balanço Geral de Incertezas em 460 N·m no sentido horário com incerteza do comprimento do 
braço 0,00025 m 

 

 

Tabela 68 – Balanço Geral de Incertezas em 460 N·m no sentido horário com incerteza do comprimento do 
braço 0,00001 m 

 

 

Nm

Incerteza

 padrão

Graus de 

liberdade

Valor 

(+/-)
Unidade Valor Unidade u i νι 

τi

urepetição 0,05 Nm Normal 3,16228 1 - 0,016169628 9 5,8

uresolução 0,01 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,005773503 ∞ 0,7

tref

Mt 3,00375E-05 kg Normal 1 9,98E+00 m.m/s² 3,00E-05 ∞ 0,0

ρa 0,01 kg/m³ Retangular 1,73205 -5,89E-02 Nm.m³/kg 3,40E-04 ∞ 0,0

ρM 10 kg/m³ Retangular 1,73205 9,06E-06 Nm.m³/kg 5,23E-05 ∞ 0,0

g l 0,000004 m/s² Retangular 1,73205 4,69E+01 kg.m 1,08E-04 ∞ 0,0

L 0,00025 m Retangular 1,73205 4,50E+02 kg.m/s² 6,50E-02 ∞ 93,5

α 1,00E-07 °C-1 Retangular 1,73205 459,0321 kg.m.°C.m/s² 2,65E-05 ∞ 0,0

θ 0,3 °C Normal 2 5,28E-03 kg.m.°C-1.m/s² 7,92E-04 ∞ 0,0

uresolução ref 0 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,00E+00 ∞ 0,0

Normal

Torque 459,23

Símbolo

Fontes de incerteza
Distribuição de

probabilidade
Divisor

Coeficiente de

sensibilidade c i Porcentagem de 

Contribuição (%)
Nome

Torque indicado

Resolução Torque Indicado

Massa total

Incerteza padrão 

combinada (u c )
Distribuição de
probabilidade

Graus de liberdade

 (ν eff )

Fator de abrangência 
(k )

Incerteza expandida (U )
(Probabilidade  95%)

Massa específica do material

Aceleração da Gravidade Local

Comprimento do Braço

Unidade

0,067 2686 1,96 0,132 Nm

Coef. Dilat Térmica Linear

Temperatura

Resolução Torque Ref Indicado

Balanço Geral das Incertezas de Medição

Repetição

Torque de referência

Massa específica do ar

Nm

Incerteza

 padrão

Graus de 

liberdade

Valor 

(+/-)
Unidade Valor Unidade u i νι 

τi

urepetição 0,05 Nm Normal 3,16228 1 - 0,016169628 9 86,5

uresolução 0,01 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,005773503 ∞ 11,0

tref

Mt 3,00375E-05 kg Normal 1 9,98E+00 m.m/s² 3,00E-05 ∞ 0,0

ρa 0,01 kg/m³ Retangular 1,73205 -5,89E-02 Nm.m³/kg 3,40E-04 ∞ 0,0

ρM 10 kg/m³ Retangular 1,73205 9,06E-06 Nm.m³/kg 5,23E-05 ∞ 0,0

g l 0,000004 m/s² Retangular 1,73205 4,69E+01 kg.m 1,08E-04 ∞ 0,0

L 0,00001 m Retangular 1,73205 4,50E+02 kg.m/s² 2,60E-03 ∞ 2,2

α 1,00E-07 °C-1 Retangular 1,73205 459,0321 kg.m.°C.m/s² 2,65E-05 ∞ 0,0

θ 0,3 °C Normal 2 5,28E-03 kg.m.°C-1.m/s² 7,92E-04 ∞ 0,2

uresolução ref 0 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,00E+00 ∞ 0,0

Normal

Torque 459,23

Símbolo

Fontes de incerteza
Distribuição de

probabilidade
Divisor

Coeficiente de

sensibilidade c i Porcentagem de 

Contribuição (%)
Nome

Torque indicado

Resolução Torque Indicado

Massa total

Incerteza padrão 

combinada (u c )
Distribuição de
probabilidade

Graus de liberdade

 (ν eff )

Fator de abrangência 
(k )

Incerteza expandida (U )
(Probabilidade  95%)

Massa específica do material

Aceleração da Gravidade Local

Comprimento do Braço

Unidade

0,017 12 2,18 0,038 Nm

Coef. Dilat Térmica Linear

Temperatura

Resolução Torque Ref Indicado

Balanço Geral das Incertezas de Medição

Repetição

Torque de referência

Massa específica do ar
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Tabela 69 – Balanço Geral de Incertezas em 530 N·m no sentido horário com incerteza do comprimento do 
braço 0,00025 m 

 

Tabela 70 – Balanço Geral de Incertezas em 530 N·m no sentido horário com incerteza do comprimento do 
braço 0,00001 m 

 

Nm

Incerteza

 padrão

Graus de 

liberdade

Valor 

(+/-)
Unidade Valor Unidade u i νι 

τi

urepetição 0,04 Nm Normal 3,16228 1 - 0,013171836 9 3,0

uresolução 0,01 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,005773503 ∞ 0,6

tref

Mt 2,27596E-05 kg Normal 1 9,98E+00 m.m/s² 2,28E-05 ∞ 0,0

ρa 0,01 kg/m³ Retangular 1,73205 -6,78E-02 Nm.m³/kg 3,92E-04 ∞ 0,0

ρM 10 kg/m³ Retangular 1,73205 1,04E-05 Nm.m³/kg 6,02E-05 ∞ 0,0

g l 0,000004 m/s² Retangular 1,73205 5,40E+01 kg.m 1,25E-04 ∞ 0,0

L 0,00025 m Retangular 1,73205 5,19E+02 kg.m/s² 7,49E-02 ∞ 96,4

α 0,0000001 °C-1 Retangular 1,73205 528,8836 kg.m.°C.m/s² 3,05E-05 ∞ 0,0

θ 0,3 °C Normal 2 6,08E-03 kg.m.°C-1.m/s² 9,12E-04 ∞ 0,0

uresolução ref 0 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,00E+00 ∞ 0,0

Normal

Balanço Geral das Incertezas de Medição
Torque 529,08

Símbolo

Fontes de incerteza
Distribuição de

probabilidade
Divisor

Coeficiente de

sensibilidade c i Porcentagem de 

Contribuição (%)
Nome

Torque indicado

Repetição

Resolução Torque Indicado

Torque de referência

Massa total

Massa específica do ar

Unidade

Massa específica do material

Aceleração da Gravidade Local

Comprimento do Braço
Coef. Dilat Térmica Linear

Temperatura

Resolução Torque Ref Indicado

0,076 10100 1,96 0,149 Nm

Incerteza padrão 

combinada (u c )
Distribuição de
probabilidade

Graus de liberdade

 (ν eff )

Fator de abrangência 
(k )

Incerteza expandida (U )
(Probabilidade  95%)

Nm

Incerteza

 padrão

Graus de 

liberdade

Valor 

(+/-)
Unidade Valor Unidade u i νι 

τi

urepetição 0,04 Nm Normal 3,16228 1 - 0,013171836 9 80,0

uresolução 0,01 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,005773503 ∞ 15,4

tref

Mt 2,27596E-05 kg Normal 1 9,98E+00 m.m/s² 2,28E-05 ∞ 0,0

ρa 0,01 kg/m³ Retangular 1,73205 -6,78E-02 Nm.m³/kg 3,92E-04 ∞ 0,1

ρM 10 kg/m³ Retangular 1,73205 1,04E-05 Nm.m³/kg 6,02E-05 ∞ 0,0

g l 0,000004 m/s² Retangular 1,73205 5,40E+01 kg.m 1,25E-04 ∞ 0,0

L 0,00001 m Retangular 1,73205 5,19E+02 kg.m/s² 2,99E-03 ∞ 4,1

α 0,0000001 °C-1 Retangular 1,73205 528,8836 kg.m.°C.m/s² 3,05E-05 ∞ 0,0

θ 0,3 °C Normal 2 6,08E-03 kg.m.°C-1.m/s² 9,12E-04 ∞ 0,4

uresolução ref 0 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,00E+00 ∞ 0,0

Normal

Balanço Geral das Incertezas de Medição
Torque 529,08

Símbolo

Fontes de incerteza
Distribuição de

probabilidade
Divisor

Coeficiente de

sensibilidade c i Porcentagem de 

Contribuição (%)
Nome

Torque indicado

Repetição

Resolução Torque Indicado

Torque de referência

Massa total

Massa específica do ar

Unidade

Massa específica do material

Aceleração da Gravidade Local

Comprimento do Braço
Coef. Dilat Térmica Linear

Temperatura

Resolução Torque Ref Indicado

0,015 14 2,14 0,032 Nm

Incerteza padrão 

combinada (u c )
Distribuição de
probabilidade

Graus de liberdade

 (ν eff )

Fator de abrangência 
(k )

Incerteza expandida (U )
(Probabilidade  95%)



95 
 

Tabela 71– Balanço Geral de Incertezas em -480 N·m no sentido anti-horário com incerteza do comprimento do 
braço 0,00025 m 

 

Tabela 72 – Balanço Geral de Incertezas em -480 N·m no sentido anti-horário com incerteza do comprimento do 
braço 0,00001 m 

 

Nm

Incerteza

 padrão

Graus de 

liberdade

Valor 

(+/-)
Unidade Valor Unidade u i νι 

τi

urepetição 0,0305168 Nm Normal 3,16228 1 - 0,009650252 9 2,1

uresolução 0,01 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,005773503 ∞ 0,8

tref

Mt 3,01413E-05 kg Normal 1 9,98E+00 m.m/s² 3,01E-05 ∞ 0,0

ρa 0,01 kg/m³ Retangular 1,73205 -5,89E-02 Nm.m³/kg 3,40E-04 ∞ 0,0

ρM 10 kg/m³ Retangular 1,73205 9,06E-06 Nm.m³/kg 5,23E-05 ∞ 0,0

g l 0,000004 m/s² Retangular 1,73205 4,69E+01 kg.m 1,08E-04 ∞ 0,0

L 0,00025 m Retangular 1,73205 4,50E+02 kg.m/s² 6,50E-02 ∞ 97,1

α 1,00E-07 °C-1 Retangular 1,73205 459,0320862 kg.m.°C.m/s² 2,65E-05 ∞ 0,0

θ 0,3 °C Normal 2 5,28E-03 kg.m.°C-1.m/s² 7,92E-04 ∞ 0,0

uresolução ref 0 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,00E+00 ∞ 0,0

Normal

Balanço Geral das Incertezas de Medição
Torque -478,98

Símbolo

Fontes de incerteza
Distribuição de

probabilidade
Divisor

Coeficiente de

sensibilidade c i Porcentagem de 

Contribuição (%)
Nome

Torque indicado

Repetição

Resolução Torque Indicado

Torque de referência

Massa total

Massa específica do ar

Massa específica do material

Aceleração da Gravidade Local

Comprimento do Braço
Coef. Dilat Térmica Linear

Temperatura

Resolução Torque Ref Indicado

Incerteza padrão 

combinada (u c )
Distribuição de
probabilidade

Graus de liberdade

 (ν eff )

Fator de abrangência 
(k )

Incerteza expandida (U )
(Probabilidade  95%)

Unidade

0,066 19627 1,96 0,129 Nm

Nm

Incerteza

 padrão

Graus de 

liberdade

Valor 

(+/-)
Unidade Valor Unidade u i νι 

τi

urepetição 0,0305168 Nm Normal 3,16228 1 - 0,009650252 9 69,5

uresolução 0,01 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,005773503 ∞ 24,9

tref

Mt 3,01413E-05 kg Normal 1 9,98E+00 m.m/s² 3,01E-05 ∞ 0,0

ρa 0,01 kg/m³ Retangular 1,73205 -5,89E-02 Nm.m³/kg 3,40E-04 ∞ 0,1

ρM 10 kg/m³ Retangular 1,73205 9,06E-06 Nm.m³/kg 5,23E-05 ∞ 0,0

g l 0,000004 m/s² Retangular 1,73205 4,69E+01 kg.m 1,08E-04 ∞ 0,0

L 0,00001 m Retangular 1,73205 4,50E+02 kg.m/s² 2,60E-03 ∞ 5,0

α 1,00E-07 °C-1 Retangular 1,73205 459,0320862 kg.m.°C.m/s² 2,65E-05 ∞ 0,0

θ 0,3 °C Normal 2 5,28E-03 kg.m.°C-1.m/s² 7,92E-04 ∞ 0,5

uresolução ref 0 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,00E+00 ∞ 0,0

Normal

Balanço Geral das Incertezas de Medição
Torque -478,98

Símbolo

Fontes de incerteza
Distribuição de

probabilidade
Divisor

Coeficiente de

sensibilidade c i Porcentagem de 

Contribuição (%)
Nome

Torque indicado

Repetição

Resolução Torque Indicado

Torque de referência

Massa total

Massa específica do ar

Massa específica do material

Aceleração da Gravidade Local

Comprimento do Braço
Coef. Dilat Térmica Linear

Temperatura

Resolução Torque Ref Indicado

Incerteza padrão 

combinada (u c )
Distribuição de
probabilidade

Graus de liberdade

 (ν eff )

Fator de abrangência 
(k )

Incerteza expandida (U )
(Probabilidade  95%)

Unidade

0,012 18 2,10 0,024 Nm
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Tabela 73 – Balanço Geral de Incertezas em -500 N·m no sentido anti-horário com incerteza do comprimento do 
braço 0,00025 m 

 

Tabela 74 – Balanço Geral de Incertezas em -500 N·m no sentido anti-horário com incerteza do comprimento do 
braço 0,00001 m 

 

 

Nm

Incerteza

 padrão

Graus de 

liberdade

Valor 

(+/-)
Unidade Valor Unidade u i νι 

τi

urepetição 0,04 Nm Normal 3,16228 1 - 0,013171836 9 3,3

uresolução 0,01 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,005773503 ∞ 0,6

tref

Mt 2,26496E-05 kg Normal 1 9,98E+00 m.m/s² 2,26E-05 ∞ 0,0

ρa 0,01 kg/m³ Retangular 1,73205 -6,40E-02 Nm.m³/kg 3,69E-04 ∞ 0,0

ρM 10 kg/m³ Retangular 1,73205 9,84E-06 Nm.m³/kg 5,68E-05 ∞ 0,0

g l 0,000004 m/s² Retangular 1,73205 5,10E+01 kg.m 1,18E-04 ∞ 0,0

L 0,00025 m Retangular 1,73205 4,89E+02 kg.m/s² 7,06E-02 ∞ 96,0

α 0,0000001 °C-1 Retangular 1,73205 498,9771617 kg.m.°C.m/s² 2,88E-05 ∞ 0,0

θ 0,3 °C Normal 2 5,74E-03 kg.m.°C-1.m/s² 8,61E-04 ∞ 0,0

uresolução ref 0 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,00E+00 ∞ 0,0

Normal

Balanço Geral das Incertezas de Medição
Torque -499,00

Símbolo

Fontes de incerteza
Distribuição de

probabilidade
Divisor

Coeficiente de

sensibilidade c i Porcentagem de 

Contribuição (%)
Nome

Torque indicado

Repetição

Resolução Torque Indicado

Torque de referência

Massa total

Massa específica do ar

Massa específica do material

Aceleração da Gravidade Local

Comprimento do Braço
Coef. Dilat Térmica Linear

Temperatura

Resolução Torque Ref Indicado

Incerteza padrão 

combinada (u c )
Distribuição de
probabilidade

Graus de liberdade

 (ν eff )

Fator de abrangência 
(k )

Incerteza expandida (U )
(Probabilidade  95%)

Unidade

0,072 8072 1,96 0,141 Nm

Nm

Incerteza

 padrão

Graus de 

liberdade

Valor 

(+/-)
Unidade Valor Unidade u i νι 

τi

urepetição 0,04 Nm Normal 3,16228 1 - 0,013171836 9 80,4

uresolução 0,01 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,005773503 ∞ 15,5

tref

Mt 2,26496E-05 kg Normal 1 9,98E+00 m.m/s² 2,26E-05 ∞ 0,0

ρa 0,01 kg/m³ Retangular 1,73205 -6,40E-02 Nm.m³/kg 3,69E-04 ∞ 0,1

ρM 10 kg/m³ Retangular 1,73205 9,84E-06 Nm.m³/kg 5,68E-05 ∞ 0,0

g l 0,000004 m/s² Retangular 1,73205 5,10E+01 kg.m 1,18E-04 ∞ 0,0

L 0,00001 m Retangular 1,73205 4,89E+02 kg.m/s² 2,83E-03 ∞ 3,7

α 0,0000001 °C-1 Retangular 1,73205 498,9771617 kg.m.°C.m/s² 2,88E-05 ∞ 0,0

θ 0,3 °C Normal 2 5,74E-03 kg.m.°C-1.m/s² 8,61E-04 ∞ 0,3

uresolução ref 0 Nm Retangular 1,73205 1 - 0,00E+00 ∞ 0,0

Normal

Balanço Geral das Incertezas de Medição
Torque -499,00

Símbolo

Fontes de incerteza
Distribuição de

probabilidade
Divisor

Coeficiente de

sensibilidade c i Porcentagem de 

Contribuição (%)
Nome

Torque indicado

Repetição

Resolução Torque Indicado

Torque de referência

Massa total

Massa específica do ar

Massa específica do material

Aceleração da Gravidade Local

Comprimento do Braço
Coef. Dilat Térmica Linear

Temperatura

Resolução Torque Ref Indicado

Incerteza padrão 

combinada (u c )
Distribuição de
probabilidade

Graus de liberdade

 (ν eff )

Fator de abrangência 
(k )

Incerteza expandida (U )
(Probabilidade  95%)

Unidade

0,015 13 2,16 0,032 Nm
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A avaliação inicial de incerteza medição por Monte Carlo, em 460 N·m e 530 N·m no 

sentido horário em torques ascendentes e descendentes, foi utilizando as fontes e valores de 

incertezas como listados nas tabelas 41 e 42, onde o valor de incerteza do comprimento do 

braço é 0,00025 m. Foi também aplicada a metodologia de Monte Carlo utilizando o valor 

0,00001 m para incerteza de medição do comprimento braço o qual pode ser obtido por uma 

máquina de medir por coordenadas, em conjunto com as outras fontes com respectivos 

valores  e respectivas PDFs listados nas tabelas 75 e 76. 

Tabela 75 – Fontes de incertezas para avaliação no método Monte Carlo utilizando o valor 0,00001 m para a 
incerteza do comprimento braço. 

460 N·m 

Fontes de Incertezas Valor Unidade Estimativa Unidade PDF 

τi 459,23 N·m 0,01 N·m retangular 
Repetição 0 N·m 0,016 N·m normal 

Mt 45,999989 kg 3,004E-05 kg normal 
ρa 1,2 kg/m³ 0,1 kg/m³ retangular 
ρM 7800 kg/m³ 10 kg/m³ retangular 
gl 9,787487 m/s² 0,000004 m/s² retangular 
L 1,01972 m 0,00001 m retangular 
α 0,0000115 °C-1 0,0000001 °C-1 retangular 
θ 21 °C 0,15 °C normal 

 

Tabela 76 – Fontes de incertezas para avaliação no método Monte Carlo utilizando o valor 0,00001 m para a 
incerteza do comprimento braço. 

530 N·m 

Fontes de Incertezas Valor Unidade Estimativa Unidade PDF 

τi 529,08 N·m 0,01 N·m retangular 
Repetição 0 N·m 0,013 N·m normal 

Mt 52,99987 kg 2,28E-05 kg normal 
ρa 1,2 kg/m³ 0,1 kg/m³ retangular 
ρM 7800 kg/m³ 10 kg/m³ retangular 
gl 9,787487 m/s² 0,000004 m/s² retangular 
L 1,01972 m 0,00001 m retangular 
α 0,0000115 °C-1 0,0000001 °C-1 retangular 
θ 21 °C 0,15 °C normal 

As figuras 27 e 28 apresentam as funções densidade de probabilidade (PDF) geradas pela 

aplicação do método pelo Método de Monte Carlo para 1000000 de iterações com seus limites 

inferior e superior para um intervalo de confiança de 95%, conforme condições citadas nas 

tabelas 75 e 76.  
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Figura 27 – PDF gerada em 460 N·m pelo método de Monte Carlo para 1000000 iterações no sentido horário 
em torques ascendentes e descendentes, conforme condições citadas na tabela 92. 

 

Figura 28 – PDF gerada em 530 N·m pelo método de Monte Carlo para 1000000 iterações no sentido horário 
em torques ascendentes e descendentes, conforme condições citadas na tabela 93 
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Diferentemente da avaliação inicial de Monte Carlo observa-se que neste caso as 

limitações do ISO GUM não impactam no resultado da incerteza expandida, visto que as 

PDFs geradas em 460 N·m e 530 N·m para a avaliação da incerteza expandida da calibração 

apresentam distribuição normal. E por apresentar este tipo de distribuição, a aplicação do ISO 

GUM 2008 para a avaliação da incerteza da calibração do medidor de torque do dinamômetro 

no intervalo de medição estudado somente será possível se o comprimento do braço for 

medido por uma máquina de medir por coordenadas. 

As tabelas 77 e 78 apresentam os estudos, em 460 N·m e 530 N·m, da avaliação da 

compatibilidade entre os resultados de incertezas expandidas obtidos do ISO GUM 2008 com 

os de Monte Carlo, conforme a recomendação do suplemento 101 do ISO GUM 2008. 

Tabela 77 – Avaliação da compatibilidade entre os resultados de incertezas expandidas obtidos do ISO GUM 
2008 com os de Monte Carlo e 460 N·m 

460 N·m 

Método LI LS 

GUM 0,1929 0,2715 

MMC 0,1580 0,2273 

      

Diferença (LS-LI) 0,0349 0,0442 

Incerteza Padrão 0,018  

Resolução Estimada 0,1  

Tolerância 0,05  

Diferença -Tolerância -0,0151 -0,0058 
 

Tabela 78 – Avaliação da compatibilidade entre os resultados de incertezas expandidas obtidos do ISO GUM 
2008 com os de Monte Carlo e 530 N·m 

530 N·m 

Método LI LS 

GUM 0,1823 0,2487 

MMC 0,1605 0,2201 

      

Diferença (LS-LI) 0,02176 0,02863 

Incerteza Padrão 0,016  

Resolução Estimada 0,1  

Tolerância 0,05  

Diferença -Tolerância -0,0282 -0,0214 
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Os resultados das tabelas 77 e 78 demonstram que a compatibilidade entre os 

resultados de incertezas expandidas obtidos do ISO GUM 2008 com os de Monte Carlo é 

possível quando a resolução da incerteza padrão aplicada de 0,1 N·m. 

 

A tabela 79 apresenta os resultados finais das incertezas expandidas da calibração 

relativas aos torques nominais no sentido horário considerando as incertezas do comprimento 

braço sendo 0,00025 m e 0,00001 m. 

 

 Tabela 79 – Incertezas expandidas relativas da calibração no sentido horário considerando as incertezas do 
comprimento braço sendo 0,00025 m e 0,00001 m. 

Torque U% da calibração 

N·m u(L) (0,00025 m) u(L) (0,00001 m) 

459 0,029 0,0086 

469 0,029 0,0079 

479 0,029 0,0074 

489 0,029 0,0074 

499 0,028 0,0070 

499 0,028 0,0067 

499 0,028 0,0065 

509 0,028 0,0062 

519 0,028 0,0064 

529 0,028 0,0063 
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6 CONCLUSÕES 

O ISO GUM 2008 além de harmonizar internacionalmente a forma de avaliar a 

incerteza de medição que é uma necessidade básica para ratificar a existência de comparações 

se estabelece também como o gerenciador metrológico do processo de medição. 

 

Utilizando-se os dados fornecidos pelo fabricante a incerteza do comprimento do 

braço atualmente praticada é que mais impacta no sistema de calibração estática de um 

transdutor de torque no ensaio dinamométrico de motores a combustão do Inmetro.  

 

A realização do torque de referência utilizando as informações do fabricante referentes 

às incertezas das suas grandezas de entrada, principalmente a do comprimento do braço 

(0,00025 m), não está adequadas à realização da calibração, porque a incerteza de realização 

do torque de referência está maior que a do torque indicado. 

 

A medição do comprimento do braço por uma máquina de medir por coordenadas para 

a realização do torque de referência faz com que a componente de incerteza das repetições, a 

qual é intrínseca ao processo de medição, passe a ser a que mais impacta na calibração. 

 

Com a incerteza atual informada pelo fabricante do comprimento do braço      

(0,00025 m) induz a previsão de uma distribuição retangular para esta fonte, e faz com que o 

ISO GUM 2008 não possa ser aplicado para a avaliação da incerteza expandida da calibração 

realizada pelo sistema do Inmetro, por não ser uma distribuição normal. 

 

A ideia de propor ao fabricante a inclusão de uma curva de calibração do torque de 

referência realizado em função do torque indicado no software de execução do equipamento 

possibilitaria a calibração de forma contínua em todo intervalo do sistema de medição do 

Inmetro. 

 

Baseado nas avaliações e nos resultados obtidos neste trabalho é possível sugerir para 

a ABNT que estude a possibilidade de melhorar a tolerância exigida pela norma ABNT NBR 

1585 para a medição torque. 
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Visando a evidência da rastreabilidade e uma exatidão cada vez melhor do sistema de 

calibração do Inmetro, é recomendável que o fabricante possibilite a inclusão no software do 

cálculo do equipamento uma curva de calibração que estabeleça a relação entre o sinal 

emitido pelo sensor e o torque de referência realizado. 

O estudo realizado neste trabalho sugere que devem ocorrer modificações no sistema 

de calibração estática de transdutores de torque no ensaio dinamométrico de motores a 

combustão do Inmetro, para que a instituição cumpra na área a sua missão como laboratório 

nacional de metrologia, como por exemplo, estreitar a faixa de calibração para os valores de 

torque próximos ao nominal utilizados no motor a ser instalado. 

Com a modificação da incerteza do comprimento do braço para o valor que é possível 

de ser obtido por um máquina de medir por coordenadas (0,00001 m – Distribuição 

Retangular) o ISO GUM 2008 poderá ser aplicado para a avaliação da incerteza expandida 

com a resolução de 0,1 N·m. Para incertezas expandidas com melhor resolução do que         

0,1 N·m, o método de Monte Carlo para a avaliação de incerteza é o mais indicado utilizando 

sistema do Inmetro; 

 

As incertezas expandidas relativas da calibração diminuem sensivelmente quando é 

considerada a incerteza do comprimento braço igual 0,00001 m. 

 

Inicialmente as limitações do ISO GUM 2008 nesta calibração são evidentes porque a 

PDF resultante de Monte Carlo para a incerteza da calibração não é a distribuição normal, 

mas quando o valor de incerteza do comprimento do braço é alterado para 0,00001 m, a PDF 

resulta em uma distribuição normal e nesta condição a utilização do ISO GUM 2008 é 

aplicável. A aplicação do ISO GUM 2008 para a avaliação da incerteza da calibração do 

medidor de torque do dinamômetro no intervalo de medição estudado somente será possível 

se o comprimento do braço for medido por uma máquina de medir por coordenadas. Deste 

modo devem-se realizar mais estudos de forma que se ratifique conclusão aqui citada. 

 

Com sugestão de trabalhos futuros é recomendável que seja elaborada uma curva de 

calibração que estabeleça a relação entre a tensão elétrica e o torque de referência realizado. 
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ANEXO A – Certificado de calibração das massas utilizadas na calibração 

 

Fonte: Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia - Inmetro 
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ANEXO B – Certificado de calibração das massas utilizadas na calibração 

 

Fonte: Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia – Inmetro 
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ANEXO C – Certificado do valor da aceleração da gravidade local 

 



108 
 

ANEXO D – Certificado de calibração do Termo-higrômetro 
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ANEXO D – CONTINUAÇÃO 
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ANEXO D – CONTINUAÇÃO 
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ANEXO E – Certificado de calibração do Barômetro 
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ANEXO E – CONTINUAÇÃO 
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ANEXO E – CONTINUAÇÃO 
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ANEXO F – Tabela da distribuição t de student 

Fonte: http://paginapessoal.utfpr.edu.br/lcandido/tabelas-estatistica/t_student.pdf/at_download/file. Acesso em 

09 fev. 2016. 
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APÊNDICE A – Tabelas dos conjuntos de massas utilizadas nas calibrações 

Torque 
nominal 

N·m 

Valor de 
massa total 

em (kg) 
Conjunto das massas utilizadas na primeira etapa 

-260 26 10#1 + 10#2 + 5#1 + 1#1 
-250 25 10#1 + 10#2 + 5#1 
-200 20 10#1 + 10#2 
-100 10 10#1 
0 0  
100 10 10#1 
200 20 10#1 + 10#2 
250 25 10#1 + 10#2 + 5#1 
260 26 10#1 + 10#2 + 5#1 + 1#1 
270 27 10#1 + 10#2 + 5#1 + 1#1 + 1#2 
470 47 10#1 + 10#2 + 5#1 + 1#1 + 1#2 + 20#1 
520 52 10#1 + 10#2 + 5#1 + 1#1 + 1#2 + 20#1 + 5#2 
530 53 10#1 + 10#2 + 5#1 + 1#1 + 1#2 + 20#1 + 5#2 + 1#3 
535 53,5 10#1 + 10#2 + 5#1 + 1#1 + 1#2 + 20#1 + 5#2 + 1#3 + 0,5 
735 73,5 10#1 + 10#2 + 5#1 + 1#1 + 1#2 + 20#1 + 5#2 + 1#3 + 0,5 + 20#2 

935 93,5 10#1 + 10#2 + 5#1 + 1#1 + 1#2 + 20#1 + 5#2 + 1#3 + 0,5 + 20#2 + 20#3 

 

 

Torque 
nominal 

N·m 

Valor de 
massa total 

(kg) 
Conjunto das massas utilizadas na segunda etapa 

-500,03 -50,003 20#2 + 20#3 + 5#1 + 1#1 + 1#2 +1#3+ 1#0 + 1#• + 0,001#0 + 0,002#0 

-500,01 -50,001 20#2 + 20#3 + 5#1 + 1#1 + 1#2 +1#3+ 1#0 + 1#• + 0,001#0 

-500 -50 20#2 + 20#3 + 5#1 + 1#1 + 1#2 +1#3+ 1#0 + 1#• 

-480 -48 20#2 + 20#3 + 5#1 + 1#1 + 1#2 +1#3 

0,0000   

460 46 20#2 + 20#3 + 5#1 + 1#1 

470 47 20#2 + 20#3 + 5#1 + 1#1 + 1#2 

480 48 20#2 + 20#3 + 5#1 + 1#1 + 1#2 +1#3 

490 49 20#2 + 20#3 + 5#1 + 1#1 + 1#2 +1#3+ 1#0 

500 50 20#2 + 20#3 + 5#1 + 1#1 + 1#2 +1#3+ 1#0 + 1#• 

500,01 50,001 20#2 + 20#3 + 5#1 + 1#1 + 1#2 +1#3+ 1#0 + 1#• + 0,001#0 

500,03 50,003 20#2 + 20#3 + 5#1 + 1#1 + 1#2 +1#3+ 1#0 + 1#• + 0,001#0 + 0,002#0 

510 51 20#2 + 20#3 + 5#1 + 1#1 + 1#2 +1#3+ 1#0 + 1#• + 1#•• 

520 52 20#2 + 20#3 + 5#1 + 1#1 + 1#2 +1#3+ 1#0 + 1#• + 1#•• +1#••• 

530 53 20#2 + 20#3 + 5#1 + 1#1 + 1#2 +1#3+ 1#0 + 1#• + 1#•• +1#••• + 0,5#0 + 0,5#• 
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APÊNDICE B – Dados de calibração da primeira etapa – condição i 

 

 

 

 

 

DATA 01/04/2015 02/04/2015 10:50 02/04/2015 12:50 02/04/2015 14:00
TEMP ( oC) 25,4 24,1 23,8 23,6
UMIDADE RELATIVA [ % ] 70 62 52 50
PRESSÃO BAROMETRICA [ mbar ] 1018,6 1021,2 1021,2 1021,2

Torque de referência [ Nm ]

0 0,04 0,01 0 0
99,9995 100,08 100,04 100,04 100,07
199,999 200,04 200,01 200,01 199,99

249,9993 250,04 249,99 249,99 249,99
259,9987 259,99 259,93 259,95 259,96
269,9984 269,99 269,95 269,96 269,96

469,997 469,91 469,84 469,88 469,87
519,9976 519,89 519,82 519,84 519,85
529,9975 529,89 529,84 529,85 529,86
534,9977 534,89 534,84 534,85 534,85
734,9973 734,81 734,79 734,79 734,82
934,9973 934,71 934,68 934,68 934,7
734,9973 734,86 734,81 734,81 734,84
534,9977 534,93 534,88 534,89 534,89
529,9975 529,93 529,87 529,89 529,89
519,9976 519,94 519,87 519,89 519,88

469,997 469,96 469,89 469,89 469,91
269,9984 270,05 269,98 269,99 269,99
259,9987 260,06 259,98 259,98 259,98
249,9993 250,09 250,03 250,01 250,01

199,999 200,12 200,04 200,04 200,03
99,9995 100,16 100,07 100,07 100,07

0 0,12 0,04 0,03 0,02
-99,9995 -99,81 -99,89 -99,92 -99,94
-199,999 -199,82 -199,91 -199,92 -199,93

-249,9993 -249,81 -249,87 -249,92 -249,92
-259,9987 -259,77 -259,83 -259,88 -259,9
-249,9993 -249,77 -249,85 -249,91 -249,9

-199,999 -199,78 -199,86 -199,91 -199,91
-99,9995 -99,74 -99,86 -99,9 -99,89

0 0,16 0,11 0,06 0,05

CALIBRAÇÕES DO TORQUE FLANGE - MESTRADO

Torque indicado - condição i  [ Nm ]
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APÊNDICE C – Dados de calibração da primeira etapa – condição ii 

 

 

 

 

 

DATA 02/04/2015 15:20 02/04/2015 16:15

TEMP ( oC) 23,4 23,6
UMIDADE RELATIVA [ % ] 52 58
PRESSÃO BAROMETRICA [ mbar ] 1021,2 1019,9

Torque de referência [ Nm ]

0 0 0
99,9995 100,02 100,04
199,999 199,97 200

249,9993 249,96 249,98
259,9987 259,9 259,95
269,9984 269,92 269,96
469,997 469,81 469,89

519,9976 519,78 519,87
529,9975 529,78 529,88
534,9977 534,79 534,89
734,9973 734,71 734,85
934,9973 934,59 934,78
734,9973 734,73 734,88
534,9977 534,83 534,95
529,9975 529,83 529,95
519,9976 519,82 519,95
469,997 469,85 469,97

269,9984 269,94 270,05
259,9987 259,93 260,03
249,9993 249,96 250,06
199,999 199,99 200,09
99,9995 100,05 100,13

0 0,01 0,09
-99,9995 -99,93 -99,86
-199,999 -199,94 -199,86

-249,9993 -249,93 -249,85
-259,9987 -259,91 -259,83
-249,9993 -249,92 -249,86
-199,999 -199,92 -199,86
-99,9995 -99,9 -99,83

0 0,03 0,12

Torque indicado - condição ii  [ Nm ]

CALIBRAÇÕES DO TORQUE FLANGE - MESTRADO
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APÊNDICE D – Valores de Torque com dados alterados no software 

PUMA – segunda etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORQUES 
PROGRAMADOS [Nm]

DATA 06/07/2015 07/07/2015 07/07/2015 08/07/2015 08/07/2015
HORA 15:30 11:00 15:00 11:30 15:00
TEMPERATURA [ºC] 20,3 19,7 21,0 21,3 21,9
UMIDADE RELATIVA [%] 75 76 72 71 65
PRESSÃO BAROMETRICA [mmHg] 768 768 766 765 764

0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00
459,13 459,23 459,27 459,20 459,24 459,27
469,11 469,16 469,20 469,13 469,17 469,20
479,07 479,14 479,18 479,11 479,16 479,18
489,07 489,16 489,21 489,12 489,19 489,19
499,05 499,11 499,16 499,07 499,13 499,14
499,06 499,12 499,17 499,08 499,14 499,14
499,08 499,14 499,20 499,11 499,16 499,16
509,03 509,11 509,18 509,09 509,15 509,14
519,01 519,08 519,16 519,05 519,12 519,11
528,99 529,08 529,17 529,06 529,12 529,11
519,01 519,09 519,17 519,06 519,13 519,12
509,03 509,13 509,21 509,10 509,17 509,16
499,08 499,15 499,24 499,12 499,19 499,17
499,06 499,13 499,22 499,10 499,18 499,16
499,05 499,12 499,22 499,09 499,17 499,15
489,07 489,18 489,28 489,15 489,24 489,21
479,09 479,16 479,26 479,13 479,22 479,19
469,11 469,19 469,29 469,16 469,25 469,22
459,13 459,27 459,37 459,24 459,33 459,30
0,00 0,08 0,15 0,06 0,13 0,14

-479,09 -478,98 -478,97 -479,00 -478,98 -478,92
-499,05 -498,97 -498,94 -499,02 -498,96 -498,88
-499,06 -498,98 -498,96 -499,05 -498,97 -498,89
-499,08 -499,00 -498,99 -499,08 -498,99 -498,91
-499,06 -498,98 -498,96 -498,92 -498,96 -498,89
-499,05 -498,97 -498,95 -498,93 -498,94 -498,88
-479,09 -478,98 -478,97 -478,94 -478,94 -478,92

0,00 0,12 0,19 0,13 0,17 0,15

TORQUES LIDOS [Nm]
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APÊNDICE E – Tabela com os dados de erros pontuais – primeira etapa 

Torque de 
referência[N·m] erros N·m 
  serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 

0 0,04 0,01 0 0 0 0 
100 0,08 0,04 0,04 0,07 0,02 0,04 
200 0,04 0,01 0,01 -0,01 -0,03 0 
250 0,04 -0,01 -0,01 -0,01 -0,04 -0,02 
260 -0,01 -0,07 -0,05 -0,04 -0,1 -0,05 
270 -0,01 -0,05 -0,04 -0,04 -0,08 -0,04 
470 -0,09 -0,16 -0,12 -0,13 -0,19 -0,11 
520 -0,11 -0,18 -0,16 -0,15 -0,22 -0,13 
530 -0,11 -0,16 -0,15 -0,14 -0,22 -0,12 
535 -0,11 -0,16 -0,15 -0,15 -0,21 -0,11 
735 -0,19 -0,21 -0,21 -0,18 -0,29 -0,15 
935 -0,29 -0,32 -0,32 -0,3 -0,41 -0,22 
735 -0,14 -0,19 -0,19 -0,16 -0,27 -0,12 
535 -0,07 -0,12 -0,11 -0,11 -0,17 -0,05 
530 -0,07 -0,13 -0,11 -0,11 -0,17 -0,05 
520 -0,06 -0,13 -0,11 -0,12 -0,18 -0,05 
470 -0,04 -0,11 -0,11 -0,09 -0,15 -0,03 
270 0,05 -0,02 -0,01 -0,01 -0,06 0,05 
260 0,06 -0,02 -0,02 -0,02 -0,07 0,03 
250 0,09 0,03 0,01 0,01 -0,04 0,06 
200 0,12 0,04 0,04 0,03 -0,01 0,09 
100 0,16 0,07 0,07 0,07 0,05 0,13 

0 0,12 0,04 0,03 0,02 0,01 0,09 
-100 0,19 0,11 0,08 0,06 0,07 0,14 
-200 0,18 0,09 0,08 0,07 0,06 0,14 
-250 0,19 0,13 0,08 0,08 0,07 0,15 
-260 0,23 0,17 0,12 0,1 0,09 0,17 
-250 0,23 0,15 0,09 0,1 0,08 0,14 
-200 0,22 0,14 0,09 0,09 0,08 0,14 
-100 0,26 0,14 0,1 0,11 0,1 0,17 

0 0,16 0,11 0,06 0,05 0,03 0,12 
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APÊNDICE F – Tabela com os dados dos erros pontuais – segunda etapa 

τref N∙m 
erros N∙m 

serie1 serie2 serie3 serie4 serie5 

459,1027 0,13 0,17 0,10 0,14 0,17 

469,0829 0,08 0,12 0,05 0,09 0,12 

479,0634 0,08 0,12 0,05 0,10 0,12 

489,0437 0,12 0,17 0,08 0,15 0,15 

499,024 0,09 0,14 0,05 0,11 0,12 

499,0339 0,09 0,14 0,05 0,11 0,11 

499,0558 0,08 0,14 0,05 0,10 0,10 

509,0044 0,11 0,18 0,09 0,15 0,14 

518,9847 0,10 0,18 0,07 0,14 0,13 

528,965 0,12 0,20 0,09 0,15 0,14 

518,9847 0,11 0,19 0,08 0,15 0,14 

509,0044 0,13 0,21 0,10 0,17 0,16 

499,0558 0,09 0,18 0,06 0,13 0,11 

499,0339 0,10 0,19 0,07 0,15 0,13 

499,024 0,10 0,20 0,07 0,15 0,13 

489,0437 0,14 0,24 0,11 0,20 0,17 

479,0634 0,10 0,20 0,07 0,16 0,13 

469,0829 0,11 0,21 0,08 0,17 0,14 

459,1027 0,17 0,27 0,14 0,23 0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


