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Introdução 

 A utilização de técnicas estatísticas em dados experimentais é bastante útil, devido a sua aplicação na comparação 

dos valores encontrados, verificação de qualidade e na interpretação dos resultados. 

 Uma dessas técnicas estatísticas é a de Bootstrap que consiste em tentar repetir uma experiência várias vezes. Esta 

técnica consiste em realizar amostragens de tamanho igual ao da amostra original com reposição da mesma. Em outras 

palavras, é realizado n sorteios, sendo n o número de observações disponíveis na amostra, com reposição da amostra 

inicial, o que origina uma amostra bootstrap [1]. 

 Este procedimento deve ser repetido x vezes para que se obtenham x amostras. Em posse destas x amostras, é 

possível construir uma distribuição bootstrap da variável de interesse. Essa distribuição estimada é que será utilizada 

para realizar inferências e tirar informações sobre o parâmetro em estudo, ou seja, em posse desta distribuição bootstrap 

é possível obter informações e até testar hipóteses.  

 As mostras de dados normalmente possuem variáveis que estão relacionadas entre si por alguma equação, seja esta 

polinomial ou qualquer outra tipo que as caracterize. Neste trabalho, por exemplo, foi analisado além dos resultados da 

reamostragem por Bootstrap estudou-se o modelo que melhor relacionava as duas variáveis estudadas [2]. 

 

Material e métodos 

O presente trabalho desenvolveu-se de em três etapas, nas quais envolve a coleta da amostra mestre, a geração das 

pseudo-amostras e a análise estatística comparativa entre estas. 

Etapa I- Coleta de dados 

Primeiramente, coletou-se uma amostra de dados referente à velocidade do ar num filtro cônico de polipropileno e a 

variação da pressão manométrica medida em mmH2O. 

Etapa II- Simulação dos dados 

Após a coleta dos dados, foram simulados no software R os valores da amostra mestre. O R consiste num software 

que tem uma linguagem orientada a objetos que aliada a um ambiente integrado permite a manipulação de dados, 

realização de cálculos e geração de gráficos. Neste programa foi feito um algoritmo que aplicou a técnica de Bootstrap 

para gerar a partir da amostra mestre 100.000 valores aleatórios para formar assim um extenso conjunto de dados. 

Etapa III- Interpretação dos valores da simulação 

Posteriormente obteve-se como resposta a simulação os valores de correlação entre as variáveis (variação pressão 

manométrica e velocidade do ar no filtro), o do intervalo de confiança da média dos valores de cada uma das variáveis e 

três modelos da relação entre a velocidade estudada e a variação da altura manométrica. 

 

Resultados e Discussão 

Tendo em vista que um intervalo de confiança é um intervalo estimado de um parâmetro de interesse de uma 

população. Em vez de estimar o parâmetro por um único valor, é dado um intervalo de estimativas prováveis.                                                                                                                                                          

 Neste trabalho foram estudas os intervalos de confiança da velocidade do ar no filtro, tanto da amostra mestre quanto 

da amostra obtida por reamostragem. Conforme pode ser visto nos resultados expostos na Tabela 1, verifica-se que os 

intervalos obtidos através da pseudo-amostra se mostram menores significando assim a confiabilidade dos dados da 

pesquisa. Depois de verificado, por meio da técnica descrita acima, que os dados encontrados por Bootstrap são mais 

confiáveis, plotou-se três modelos polinomiais de ajuste dos dados os quais tem seus coeficientes expostos na Tabela 2. 

Apesar dos modelos apresentados terem o valor de R
2
 muito próximo do idealizado, faz-se necessário fazer uso do 
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gráfico de probabilidade normal para os resíduos para verificar a distribuição dos mesmos. Neste gráfico cada resíduo é 

representado em função de seu valor esperado, o qual é calculado supondo que os resíduos seguem uma distribuição 

normal.  

Considerando que a suposições de normalidade é válida se os pontos do gráfico estiverem localizados, 

aproximadamente, ao longo de uma linha reta. Desde modo, confirma-se que os melhores modelos para se fazer 

inferências em relação ao comportamento da velocidade do ar na parede porosa são os polinomiais de 2° e de 3° grau. 

 

Conclusões 

Diante dos resultados obtidos foi possível verificar que a reamostragem de dados influencia positivamente na 

qualidade dos dados do experimento por diminuir o intervalo de confiança dos valores das médias estudadas e por os 

valores gerados aleatoriamente por Bootstrap ter um valor do R
2
 maior do que o R

2
 da amostra mestre. Conclui-se 

também em relação aos modelos que por o filtro está acoplado a um separador centrífugo e por ele ter um escoamento 

turbulento, fará com que a velocidade no filtro dependa de uma constante cinética da qual relaciona a velocidade a um 

modelo quadrático.  Por essa constante ser muito pequena a baixas vazões, mas bem significativa a vazões mais 

elevadas, isso significa que o modelo de 2° grau ajusta-se melhor do que o modelo linear a velocidade do ar no filtro, 

tendo em vista que este modelo descreverá bem a velocidade a qualquer vazão. 
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 Tabela 1. Caracterização da amostra mestre e da pseudo-amostra. 

Tipo de amostra Especificação Intervalo de confiança 

Amostra mestre 0,980 0,403 a 0,428 

Pseudo-amostra 0,999 0,415 a 0,416 

                                                                     Fonte: Autores 

 

            Tabela 2. Descrição dos modelos polinomiais. 

Modelos 

polinomiais 0̂  1̂  2̂
 3̂

 
R2 Distribuição dos resíduos 

1° 1,087x10-1 2,05x10-5 ------- ------- 0,9998 Não seguem distribuição normal 

2° 6,946x10-2 2,758x10-3 -2,025x10-6 ------- 0,9999 Distribuição normal 

3° 8,680x10-2 2,4x10-3 7,329x10-7 -6x10-6 1 Distribuição normal 

                  Fonte: Autores 

 

 

 

 

  
             Figura 1. Distribuição dos resíduos dos modelos polinomiais de 1°, 2° e 3°, respectivamente. 
 


