
 

 1 

INCERTEZA DA EFICIÊNCIA DE UMA CÉLULA A COMBUSTÍVEL COM 
O ESTABELECIMENTO DA INSTRUMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A 

SUA MEDIÇÃO 
 

SÉRGIO PINHEIRO DE OLIVEIRA (1) 

JORGE TROTA FILHO (1) 

PAULO ROBERTO GUIMARÃES COUTO
 (1) 

ADRIANA DA CUNHA ROCHA
 (1) 

 
(1) Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, Duque de 

Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. 
 
 
 
 

RESUMO 
O presente trabalho apresenta e compara os resultados da estimativa de incerteza de medição da 
eficiência energética de uma célula a combustível unitária e da potência elétrica total de um 
empilhamento de células a combustível, ambas do tipo PEM, pelos métodos Clássico e Kragten, 
previstos no ISO GUM 95 “Guia para a Expressão da Incerteza de Medição”, e pelo método de Monte 
Carlo, que consta no Suplemento 1 do ISO GUM 95. Para a eficiência energética, os métodos Clássico e 
Kragten apresentaram os mesmos valores de incerteza de medição, de 0,00029, ao passo que o método 
de Monte Carlo forneceu 0,00021. A diferença entre estes dois valores (0,8x10-5) foi maior que a 
tolerância estipulada pelo critério δ do Suplemento 1 (0,5x10-5). Este fato não invalidou os resultados do 
ISO GUM 95 porque neste trabalho foi enfocado o aspecto conservador para o valor da incerteza. Em 
relação ao cálculo da incerteza da potência elétrica total do empilhamento de células a combustível, 
observou-se que a fonte de incerteza que apresenta a maior contribuição (92,8% no caso apresentado 
neste trabalho) é aquela referente à classe de exatidão do multímetro utilizado no processo de medição. 
Adicionalmente ao estudo comparativo de métodos para cálculo da incerteza de medição, este trabalho 
estabelece a classe de exatidão adequada de um multímetro para a medição da diferença de potencial 
fornecido ou consumido por um determinado empilhamento de células a combustível, visando a 
otimização da relação custo/benefício do processo. 
 

 

ABSTRACT 

This work presents and compares the results obtained from the assessment of the uncertainty of 
measurement of the energetic efficiency calculations of a PEM unit fuel cell and from the total 
electrical power of a PEM fuel cell stack.  This assessment makes use of three different methods of 
calculation: the Classical method and the Kragten method, both described in the ISO GUM 95 “Guide 
to the expression of uncertainty in measurement” and the Monte Carlo method, described in the 
Supplement 1 to the ISO GUM 95. Concerning the energetic efficiency, both the Classical and 
Kragten methods presented the same uncertainty values, 0.00029 whereas the Monte Carlo method 
presented a value of 0.00021.  The difference between these two values (0.8 x 10

-5
) was greater than 

the δ criteria tolerance established in the Supplement 1 (0.5 x 10
-5
).  This fact though, has not 

invalidated the results of the ISO GUM 95, as this work focused on the conservative value of the 
uncertainty. With respect to the uncertainty of the total electrical power of the fuel cell stack it has 
been observed that the main contribution for the uncertainty calculation, i.e., the higher uncertainty 
source (92.8%), was given by the accuracy class of the multimeter employed in the measurements. 
Additionally to the comparative study of the methods for the uncertainty calculations, this work 
establishes the correct accuracy class of a multimeter used for the measurement of the 
given/consumed electric potential by a fuel cell stack, aiming the cost/benefit relation of the process. 

                                                           
1 Correspondência deverá ser enviada a Sérgio Pinheiro de Oliveira: 
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1. INTRODUÇÃO 
Num momento em que o mundo se preocupa com as reservas energéticas globais e com a 
economia do hidrogênio [1], é importante avaliar-se a eficiência energética de células a 
combustível e a correta maneira de medir-se esta eficiência [2]. 
 
De acordo com os requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 [3], para que um 
resultado de medição seja confiável, o mesmo deve apresentar evidências quanto à sua 
rastreabilidade e também ter comprovada a sua confiabilidade metrológica.  Estas evidências se 
estabelecem como propriedades importantes para a avaliação da qualidade de uma medição. 
Porém, freqüentemente, os resultados de medição são apresentados e utilizados sem a 
preocupação da existência destes importantes requisitos da norma. Conseqüentemente, nestas 
condições, qualquer decisão a partir destes resultados de medição pode originar conclusões 
equivocadas cujos transtornos são imprevisíveis. 
 
A ação básica para que se estabeleça o mútuo reconhecimento entre sistemas metrológicos é a 
existência de freqüentes comparações entre os seus resultados de medição para que seja 
evidenciada a compatibilidade metrológica entre eles. Numa comparação, ou em qualquer 
situação que esteja relacionada a uma medição, os resultados devem sempre evidenciar a 
rastreabilidade e a confiabilidade metrológica. A incerteza é a indicação quantitativa da qualidade 
dos resultados de medição; não havendo uma única forma de estabelecer a incerteza de um 
resultado, os mesmos não poderiam ser comparados entre si ou com os valores de referência 
especificados ou com um padrão [4]. 
 
O ISO GUM 95 [5] surge inicialmente para a harmonização internacional da estimativa da 
incerteza de medição, sendo, assim, possível existir a comparação entre resultados de medição. A 
realização de comparações dos resultados de medição é fundamental para a existência do mútuo 
reconhecimento entre sistemas metrológicos, ação importante para atender um mercado cada vez 
mais globalizado. O ISO GUM 95 pode também ser utilizado como uma ferramenta muito 
importante no estabelecimento prévio da exatidão necessária de qualquer variável de um 
processo, visando a atenuação da relação custo/benefício [4]. 
 
Os métodos de cálculo da incerteza de medição preconizados pelo ISO GUM 95 [5] são: a) 
Clássico; b) Kragten. O Suplemento 1 do ISO GUM 95 [6] descreve o método de Monte Carlo. As 
metodologias Clássica e de Kragten objetivam a harmonização do cálculo da estimativa da 
incerteza de um resultado de medição [5]. Estas metodologias possuem certas limitações tais 
como a linearização do modelo, suposição da normalidade do mensurando e cálculo do grau de 
liberdade efetivo [6]. Uma solução para minimizar estas limitações é a utilização do modelamento 
pelo método de Monte Carlo, que pode ser aplicado também para a avaliação da incerteza de 
medição [2,4,6,7]. 
 
Conforme o Vocabulário Internacional de Metrologia – VIM [8], “exatidão” é o grau de 
concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando (grandeza que se 
pretende medir), ao passo que a “classe de exatidão” é a classe de instrumentos de medição ou 
de sistemas de medição que atende a requisitos metrológicos estabelecidos, com o objetivo de 
manter os erros de medição ou as incertezas de medição instrumentais dentro de limites 
especificados, sob condições de funcionamento especificadas. 
 
.Neste artigo, o exemplo apresentado trata da análise das classes de exatidão de um multímetro 
utilizado para medir a diferença de potencial elétrico fornecido ou consumido por um determinado 
empilhamento de células a combustível. A princípio, a classe de exatidão de um multímetro é tanto 
melhor quanto maior o número de dígitos do seu indicador. Conseqüentemente, quanto maior o 
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número de dígitos neste equipamento, maior seu custo de venda. Através da aplicação do ISO 
GUM 95 [5] é possível projetar-se um multímetro com classe de exatidão adequada para a 
medição da diferença de potencial fornecido ou consumido por um determinado empilhamento de 
células a combustível. 
 
 
2. OBJETIVOS 
O presente trabalho tem como objetivos:  
i) apresentar a estimativa da incerteza de medição da eficiência de uma célula a 

combustível, aplicando as metodologias do ISO GUM 95 (Clássica e de Kragten);  
ii) apresentar a análise das fontes que mais influenciam na estimativa da incerteza de 

medição da eficiência de uma célula a combustível;  
iii) apresentar a estimativa da incerteza de medição da eficiência de uma célula a 

combustível, utilizando o método de Monte Carlo;  
iv) comparar os valores das incertezas de medição obtidas pelas três formas de cálculo 

aplicadas (Clássica, Kragten e Monte Carlo);  
v) estabelecer a classe de exatidão adequada para a medição da diferença de potencial 

fornecido ou consumido por um determinado empilhamento de células a combustível, 
visando a otimização da relação custo/benefício do processo. 

 
 
3. METODOLOGIA 
As fontes de incerteza para a eficiência energética de uma célula a combustível foram estimadas a 
partir de valores citados na literatura [9-13]. Nos cálculos de incerteza de medição para o resultado 
do mensurando “eficiência energética de uma célula a combustível” foram utilizados os métodos 
Clássico, Kragten e Monte Carlo. Os dois primeiros métodos são citados na versão do ISO GUM 
95 [ref], enquanto que o último é definido no recém-lançado Suplemento 1 do ISO GUM 95 [ref]. 
Os valores de incertezas calculados pelos três métodos foram comparados quanto às suas 
compatibilidades, utilizando-se a tolerância estabelecida no Suplemento 1 do ISO GUM 95 [6].  
 
Segundo o Suplemento citado [6], para que os valores considerados sejam aceitos como 
equivalentes, as diferenças entre os limites inferiores (dinf) e superiores (dsup) dos intervalos das 
distribuições devem ser inferiores à tolerância numérica (δ). O valor de δ é definido pela expressão 
δ = c x 10l, onde c e l são números inteiros. Representando o valor da incerteza com dois 
algarismos significativos, c sempre será a metade da unidade referente ao último digito do valor da 
incerteza e l é o número de casas decimais quando a incerteza é apresentada com dois 
algarismos significativos. Através da representação gráfica dos valores de incertezas de todas as 
fontes que influenciam na medição da eficiência energética de uma célula a combustível, foi 
possível avaliar os fatores preponderantes de incertezas. 
 
Por intermédio de simulação numérica, visando à relação custo/benefício, foi possível dimensionar 
a classe de exatidão adequada do multímetro para a medição da diferença de potencial elétrico 
fornecido ou consumido por um determinado empilhamento de células a combustível do tipo PEM. 
 
 
4. RESULTADOS 
Na tabela 1 são apresentados os valores das incertezas de medição da eficiência energética de 
uma célula a combustível unitária do tipo PEM. As incertezas de medição foram calculadas pelas 
metodologias Clássica e de Kragten do ISO GUM 95. Conforme os dados na tabela 1, os métodos 
Clássico e de Kragten apresentaram os mesmos valores para a estimativa da incerteza de 
medição da eficiência da célula a combustível do tipo PEM. 
 

Tabela 1 – Incertezas relacionadas à eficiência da célula a combustível do tipo PEM. 
 

Clássico Kragten 
0,00015 0,00015 
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A tabela 2 apresenta as contribuições de incertezas das fontes que afetam a medição da potência 
elétrica total para um empilhamento de células a combustível, e os respectivos percentuais, para 
uma vida útil de 40000 h e um potencial elétrico de 110,55 V. Nesta tabela, “uPot Total (Vcel)” é a 
incerteza relacionada à tensão fornecida pela célula que é medida por um multímetro (neste caso 
com apenas 3 dígitos), “uPot Total (I)” é a incerteza associada à corrente, “uPot Total (t)” é a 
incerteza referente ao tempo de funcionamento, e “uc Pot Total” é a incerteza sob a potência 
elétrica total.   
 

Tabela 2 – Balanço das incertezas da potência elétrica total de um empilhamento de células a 
combustível do tipo PEM. 

 
Fonte Incerteza (kW) % 

uPot Total(Vcel) 3,3 x 105 92,8 
uPot Total(I) 9,2 x 104 7,2 
uPot Total(t) 1,2 x 103 0,001 
uc Pot Total 3,4 x 105 100 

 

A figura 1 representa o balanço das incertezas na medição da potência elétrica total para o 
empilhamento de células a combustível do tipo PEM, onde é mostrado que a principal fonte de 
incerteza na medição da potência elétrica total é aquela referente à tensão elétrica da célula a 
combustível (uPot Total (Vcel)).  
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Figura 1 – Balanço das incertezas para a potência elétrica total para o empilhamento de células a 

combustível do tipo PEM. 
 
Os valores da tabela 1, em conjunto com a representação gráfica das fontes de incerteza na figura 
1, mostram que 92,8% da incerteza da eficiência do empilhamento de células a combustível é 
referente à contribuição relacionada à incerteza do multímetro utilizado, cujo indicador tem uma 
exatidão de 3 dígitos. 
 
Na tabela 3 são apresentados os valores das incertezas expandidas de medição da eficiência 
energética da célula a combustível calculadas pelo método Clássico do ISO GUM 95 e por Monte 
Carlo, para uma probabilidade “p” de 95% e fator de abrangência “k” de 1,96. 
 

Tabela 3 – Incertezas expandidas da eficiência da célula a combustível do tipo PEM, calculadas pelo 
ISO GUM 95 e por Monte Carlo, para p = 95% e k = 1,96. 

 
Clássico Monte Carlo 
0,00029 0,00021 
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Incerteza em KWh convertida em Reais em função do número de dígitos do multímetros

y = 8767x4 - 193312x3 + 2E+06x2 - 6E+06x + 8E+06

R2 = 1
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No caso da comparação dos resultados obtidos pelos métodos Clássico e de Monte Carlo, 
aplicou-se o critério recomendado no Suplemento 1 do ISO GUM 95 [6] para a avaliação da 
compatibilidade entre os valores de incerteza determinados pelos dois métodos. Neste caso, ao se 
apresentar os resultados das incertezas obtidos pelos dois métodos com dois algarismos 
significativos, tem-se o valor de 0,00029, referente ao método do ISO GUM 95, e de 0,00021, 
correspondente à metodologia de Monte Carlo. De acordo com o critério mencionado, a tolerância 
numérica δ estabelecida para este estudo é igual 0,5x10-5. A diferença entre os dois valores das 
incertezas expandidas calculadas pelos dois métodos é de 0,8x10-5. Neste estudo de caso, a 
diferença é maior do que a tolerância. Mediante a análise dos valores da tabela 1 e da figura 1, 
constata-se que é possível diminuir a incerteza relacionada à potência elétrica total do 
empilhamento de células a combustível (para as condições dadas de uma vida útil de 40000 h e 
um potencial elétrico de 110,55 V) com a especificação de um multímetro mais exato para medir o 
potencial elétrico de saída do empilhamento de células a combustível. 
 
Na figura 2 é avaliado o impacto financeiro com relação à incerteza de medição da potência 
elétrica de um empilhamento de células a combustível. Esta avaliação leva em conta o aumento 
da exatidão do multímetro utilizado na medição da potência elétrica de saída do empilhamento de 
células a combustível. Os valores calculados da incerteza da potência elétrica total, em kWh, 
foram convertidos em reais (R$) e estão alinhados com a classe de exatidão do multímetro. A 
conversão de kWh para R$ está baseada em dados de agosto/2007 da empresa LIGHT, à base 
de R$ 0,42 por kWh para uma instalação elétrica trifásica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Capital comprometido pela incerteza de medição em função da classe de exatidão (número 

de dígitos) do indicador do multímetro utilizado para medir a potência elétrica total de um 
empilhamento de células a combustível do tipo PEM. 

 
Com relação ao que foi discutido no parágrafo anterior, o gráfico da figura 2 apresenta o valor em 
R$ decorrente da incerteza de medição associada à potência elétrica total do empilhamento de 
células a combustível, a qual foi determinada em função do número de dígitos do indicador (classe 
de exatidão) do multímetro utilizado na medição. Nesta figura, observa-se que um multímetro com 
indicador de 3 dígitos representaria um comprometimento de capital de cerca de R$ 700.000,00, 
ao passo que multímetros cujos indicadores têm número de dígitos maior promoveriam uma 
estabilização em torno de R$ 500.000,00 no valor monetário comprometido. 
 
 
5. DISCUSSÃO 
A análise da tabela 1 mostra que os resultados de incerteza da eficiência energética de uma célula 
a combustível unitária do tipo PEM, utilizando-se os métodos apresentados no ISO GUM 95 [5], 
Clássico e Kragten, foram semelhantes. Visto que são métodos que possuem limitações, embora 



 

 6 

de uso generalizado pelos laboratórios que objetivam ter confiabilidade metrológica, neste trabalho 
incluiu-se também os resultados pelo método de Monte Carlo [4-7]. 
 
A tabela 2 e a figura 1 indicam que a incerteza preponderante na medição da eficiência energética 
de uma célula a combustível do tipo PEM é aquela referente ao multímetro utilizado na medição. 
Adicionalmente, verifica-se que a partir do modelo de análise da incerteza de medição aqui 
apresentado, é possível determinar-se as classes de exatidão necessárias à otimização da relação 
custo/benefício das variáveis envolvidas no processo. 
 
Conforme mostrou a tabela 3, os resultados dos cálculos da incerteza expandida de medição 
utilizando os métodos do ISO GUM 95 [5] e Monte Carlo (Suplemento 1 [6]) são diferentes para o 
caso analisado aqui, com a aplicação do critério de compatibilidade citado no Suplemento 1 do 
ISO GUM [6]. Além disso, o fato dos valores pelos métodos Clássico e Kragten serem maiores 
(0,00029) que aquele por Monte Carlo (0,00021), não invalida os resultados obtidos porque o uso 
dos valores maiores significa que a incerteza será declarada de maneira mais conservadora (com 
maior segurança). 
 
A partir da figura 2 deduz-se que a redução do desperdício de energia com a substituição do 
multímetro de melhor classe de exatidão, por exemplo, de 3 para 4 dígitos, é cerca de 30% neste 
caso. Ganhos adicionais não são possíveis com multímetros que apresentam classes de exatidão 
que possuem indicadores com número de dígitos maior do que 4, já que não produzem alterações 
significativas no valor da incerteza associada à potência elétrica total. 
 
 
6. CONCLUSÕES 
� Este trabalho demonstrou que os métodos Clássico, Kragten e Monte Carlo, recomendados, 

respectivamente, pelo ISO GUM 95 e o seu Suplemento 1, são aplicáveis para a estimativa de 
incerteza de medição em sistemas de células a combustível do tipo PEM. 

 
� Os métodos Clássico e de Kragten apresentaram os mesmos valores para a estimativa da 

incerteza de medição da eficiência da célula a combustível do tipo PEM, sendo indicados 
quando se deseja resultados de incerteza de medição mais conservadores (para o lado da 
segurança). 

 
� A incerteza associada ao multímetro utilizado (3 dígitos) representa 92,8% da incerteza da 

potência elétrica total do empilhamento de células a combustível. 
  
� De acordo com o critério citado no Suplemento 1 do ISO GUM 95, existe uma diferença de 

0,8x10-5 entre os dois valores das incertezas expandidas calculadas pelo ISO GUM 95 e o 
método de Monte Carlo. Este valor é maior que a tolerância δ de 0,5 x 10-5, o que não invalida 
as incertezas calculadas pelo ISO GUM 95, se for considerado o aspecto conservador. 

  
� Através da análise de cálculo aplicada para a incerteza da potência elétrica total do 

empilhamento de células a combustível do tipo PEM, é possível especificar a classe de 
exatidão adequada para o multímetro, a qual otimiza a relação custo/benefício do processo de 
medição: para o caso aqui apresentado, seria suficiente a escolha de um multímetro com 
indicador de 4 dígitos. Um multímetro com mais dígitos (classe maior de exatidão) não 
acarretaria num valor menor de incerteza, apenas encareceria o processo de medição, já que 
se trata de um instrumento de custo mais elevado. 
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