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RESUMO 
 
No presente trabalho avalia-se a incerteza de medição de altura de ondas e velocidade do 
vento, com instrumentos instalados em uma boia meteo-oceanográfica. No âmbito da 
oceanografia física no Brasil, essa avaliação de medições de campo é rara ou inexistente e até 
mesmo fabricantes de renome expressam a acurácia de seus sistemas, unicamente pela 
calibração dos sensores em laboratório, sem considerar a influência das demais fontes de 
incerteza existentes nos métodos de medição. Seja em laboratório ou no campo, a série 
temporal das medidas é uma das fontes de incerteza da medição. Dadas as singularidades das 
séries de grandezas ambientais, são avaliadas opções para as estimativas relativas a tais 
fontes, além do desvio-padrão como orienta o GUM [1].  
 
Palavras chave: 1. Incerteza. 2.Oceanografia, 3. Medição, 4. Meteorologia, 5. Boia. 
 
INTRODUÇÃO 
 

O conceito de incerteza de medição considera como resultado não um valor único, mas 
um intervalo que inclua o valor da quantidade medida e a incerteza sobre a exatidão do 
resultado declarado, com um grau de confiança especificado. Assim, a expressão de incerteza 
está sempre associada a uma medição e não apenas aos instrumentos empregados no processo 
de medição. Dessa forma, depreende-se que cada medida tem sua respectiva incerteza 
associada. O presente trabalho baseia-se nas orientações do GUM [1], que define as diretrizes 
para a avaliação e expressão da incerteza de medições. 
 
OBJETIVOS 
 

O objetivo do presente trabalho é demonstrar a importância da avaliação e expressão da 
incerteza de medições de grandezas meteo-oceanográficas. Apesar da aplicabilidade em várias 
grandezas de parâmetros ambientais, serão mostradas, como exemplos, a avaliação da 
incerteza de medição de altura de onda e de velocidade do vento. Em relação à velocidade do 
vento, será também retratada a avaliação da incerteza relativa à conversão para a altura padrão 
de 10m. 
 
METODOLOGIA 
 

O GUM determina que uma grandeza sob medição, ou mensurando (Y), não é medida 
diretamente, mas é o resultado da combinação de outras grandezas: 

Y = f(X ,  X ,  X , … , X ) (1) 
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Segundo o guia, a avaliação da incerteza de uma medição, envolve etapas como a 
definição do mensurando - Y; o diagrama de causa-efeito; a avaliação das incertezas-padrão 
das grandezas de entrada do mensurando - u(X ); os cálculos dos coeficientes de sensibilidade 
do mensurando, relativos a cada uma das suas grandezas de entrada - cs(X ); as componentes 
de incertezas - cs(X ) × u(X ); a incerteza combinada - uc(Y); a determinação do número de 
graus de liberdade efetivos - υ , que possibilita a determinação do fator de abrangência – k e, 
por fim, calcula-se a incerteza expandida - U(Y). 
 
RESULTADOS 
 

1 – Altura de onda - Como fontes de incerteza, foram consideradas: a série temporal de 
elevação de onda com 1800 amostras (δrep), a resolução (δres) e a exatidão do instrumento 
(δexat), e fatores não considerados, mas existentes (δnd), de uma medição de aa/mm/aa da boia 
XXXX . Tais fatores não considerados estão relacionados, por exemplo, a real resposta da 
boia a passagem da onda (RAO - Response Amplitude Operator) e imperfeições da linha de 
fundeio, para os quais não houve como determinar estimativas. Assim, teremos: 

h = δ +  δ +  δ + δ                                                (6) 
Durante os estudos, ficou claro que outro estimador deve ser utilizado no lugar do 

desvio padrão, no que concerne à série temporal de altura de onda. Essa possibilidade objetiva 
a uma melhor representatividade da variação dessa fonte, na incerteza expandida. Assim, foi 
avaliado no presente trabalho o desvio de Allan para o número total de amostras consideradas. 
Muito embora sua utilização tenha sido originalmente no estudo da estabilidade da frequência 
de osciladores que apresentam não estacionariedade como característica dos seus sinais, tal 
método pode ser utilizado em estudos de resultados de medições realizadas por outros 
equipamentos, como apresentado por Moraes [4]. O desvio de Allan relaciona a série temporal 
(𝑦), o intervalo de tempo entre amostras (𝜏 = 1h), o número de amostras (𝑚 = 1800) e a 
diferença entre dados sequenciais(𝑦 − 𝑦 ). 

𝜎 (𝜏) =
1

2(𝑚 − 1)
(𝑦 − 𝑦 )                                                 (6) 

 
Assim, a Figura 1 apresenta uma representação do Balanço de Incertezas, levando-se em 

conta diferentes estimadores para a série temporal (desvio padrão, desvio de Allan para a série 
completa e zero), e sua influência na Incerteza Expandida. 

 
Figura 1 - Balanços de Incertezas Combinadas para medição de altura de onda 



XIII Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite 

Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira 

2 – Velocidade do vento - Foi realizada a avaliação da incerteza de medição de 
velocidade do vento, a partir de uma série temporal com frequência de coleta de dados a cada 
segundo, em um total de 1800 amostras), de uma medição de 06/03/2015 da boia Santos. 
Procedendo-se a todos os cálculos, obtém-se uma incerteza expandida de ±0,03 m/s ou 
±2,9%. A exemplo da avaliação anterior, a Figura 2 apresenta o Balanço de Incertezas, 
levando-se em conta diferentes estimadores para a série temporal, e sua influência na 
Incerteza Expandida. 

 

Figura 2- Balanço de Incertezas 

 
Para a conversão da velocidade medida para a altura de 10m, faz-se uso da fórmula de 

Segal e Pielke[5] e S. A. Hsu et al.[6], que relaciona altura de medição (z1),  velocidade 
medida (u1), com a altura de referência (z2 = 10m), para obter a velocidade do vento (u2) 
nessa nova referência. O expoente p é obtido empiricamente, e equivale a 0,1. 

u = u
z

z

 

                                                                         (7) 

 
Após a conversão, tem-se uma velocidade de 9,9 m/s, com uma incerteza expandida de 

±3,5%, sem considerar a influência das ondas atuantes na boia. Admitindo-se que a boia está 
realizando um movimento vertical em função da passagem das ondas, variando de 0 a 5m, 
teremos uma incerteza expandida variando de 3,5% até 8,9%, como retratado na Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Incerteza Expandida em função da altura de onda. 
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CONCLUSÕES 
 

Este trabalho aplica conceitos importantíssimos da metrologia, pouco utilizados na 
oceanografia. O conhecimento de da incerteza de medições se mostra cada vez mais 
importantes em função da necessidade do conhecimento de eventos extremos para estudos 
como os de mudanças climáticas ou cálculo da vida útil de obras e estruturas nas zonas 
costeiras e offshore. 

O exemplo apresentado neste trabalho, sobre a conversão da velocidade do vento para a 
altura de referência de 10m do WMO, mostra que não considerar as oscilações das ondas no 
momento da conversão e nem expressar a incerteza da medição, como é feito atualmente, 
podem levar a erros de avaliação críticos. 

Para medições de parâmetro ambientais, a escolha do estimador mais apropriado para 
representar a variância da série temporal, não é trivial. Um mesmo estimador pode ser 
apropriado para certos parâmetros ou condições, e não ser para outras. Isso indica a 
necessidade de maiores estudos, que possibilitem a determinação de estimadores mais 
realistas para cada tipo de grandeza, os quais sejam corretamente representativos das fontes 
relativas às séries temporais desses parâmetros. 
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