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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma metodologia de avaliação da incerteza associada à 

medição do desempenho térmico de coletores solares térmicos, utilizados em 

aquecedores de água residenciais. A determinação desta grandeza tem influência 

direta na estimativa da fração solar obtida pelo sistema, e consequentemente no 

tempo de retorno sobre o investimento do mesmo. Coletores solares planos, 

construídos a partir de perfis de alumínio, com absorvedores metálicos, pintura preta 

não seletiva, tubulação interna de cobre, cobertura de vidro simples e isolante 

térmico na parte traseira, foram ensaiados individualmente em laboratório para 

determinação do seu desempenho. O procedimento adotado foi o indoor, onde os 

ensaios são realizados sob um simulador artificial de radiação solar, e envolveu a 

configuração da câmara de testes, estabilização das variáveis ambientais, ensaios 

das amostras, cálculo do desempenho térmico e estimativa da sua incerteza 

associada. Esta última levou em consideração as contribuições da instrumentação 

empregada, da estabilidade temporal das condições de contorno para realização das 

medições e do método estatístico utilizado na determinação da curva de 

desempenho térmico do coletor. Ao final do estudo foram ponderados os limites 

aceitos pelo programa de etiquetagem brasileiro de coletores em comparação com 

os resultados obtidos.  

 

Palavras-chave: aquecimento de água, energia solar, energia (eficiência), sol 

(simulação). 



 

ABSTRACT 

 

This work presents a methodology for assessing the thermal performance uncertainty 

of solar collectors used in residential water heaters. The uncertainty has a direct 

influence on the solar fraction prediction and consequently on it’s payback time. Flat 

solar collectors, built in aluminum frames, metallic absorber with non-selective black 

paint, copper pipes, single glass cover and thermal insulation on the back, were 

tested individually at the laboratory to measure their performance. The test procedure 

was the indoor, performed on an artificial solar simulator, and included the test 

chamber set-up, environmental variables control, sample testing, thermal 

performance calculating and its uncertainty estimate. The latter considered the 

instrumentation, temporal stability of variables and the statistical method used on the 

collector’s thermal performance curve fitting. The study also compared the results 

obtained with the performance limits accepted by the Brazilian collector labeling 

program. 

 

Keywords: water heater, solar energy, energy (efficiency), sun (simulation). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo residencial de energia elétrica no Brasil em 2010 de acordo com o 

Balanço Energético de 2011 foi de 108.473 GWh. Segundo o ultimo censo realizado 

pelo IBGE em 2010 o número de domicílios permanentes com energia elétrica era 

de 57.324.185. Sendo assim, chegamos a uma estimativa de consumo anual médio 

por domicílio de 1.892 kWh. 

 

Este consumo de energia está distribuído em diversos equipamentos que atendem 

desde as necessidades básicas, como a higiene e alimentação, até o conforto e 

lazer da família que ocupa a residência. Entre estes eletrodomésticos estão: 

chuveiro elétrico, geladeira, freezer, lavadora de roupas, televisão, ferro de passar 

roupas, aparelhos de som e ar condicionado. 

 

O Brasil apresenta um perfil diferenciado no que se refere ao uso de água quente 

para banho. Segundo Prado e Gonçalves (1998), 32 % do consumo médio de 

energia era utilizado em sistemas de aquecimento de água em habitações de baixa 

renda. A adoção desde tipo de aquecedor permite o acesso à água quente para 

higiene a um baixo custo, apesar das consequências geradas para a rede elétrica. 

 

O chuveiro elétrico, para atender à demanda de água quente de forma instantânea, 

possui uma resistência elétrica de potência elevada. A maioria dos produtos 

comercializados no mercado nacional tem potência elétrica máxima nominal maior 

do que 4 kW. Apesar da eficiência energética acima dos 95%, sua adoção de forma 

ampla e irrestrita trouxe discussões sobre aumento da carga no horário de pico e a 

necessidade da diversificação para outras formas de aquecimento de água. 

 

Apesar de o Brasil ter uma matriz energética formada principalmente por usinas 

hidrelétricas, o consumo de energia elétrica gera um impacto ambiental que precisa 

ser avaliado. Taborianski (2004) apresentou em seu trabalho um método que 

contabiliza a contribuição de diversos tipos de aquecedores de água para a variação 

do estoque de gases de efeito estufa na atmosfera. O uso eficiente de energia 
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elétrica auxilia a preservação do meio ambiente, diminuindo ou desacelerando sua 

degradação. 

 

Com o aumento do poder aquisitivo da população e consequentemente a maior 

presença de outros eletrodomésticos nas residências, o percentual de energia 

utilizada pelo chuveiro elétrico sofreu uma redução que foi confirmada pela última 

Pesquisa de posses de equipamentos e hábitos de uso, coordenada pela Eletrobras 

no âmbito do Programa nacional de conservação de energia elétrica (Procel). 

 

Em sua ultima publicação, o consumo de energia residencial se apresentou 

distribuído conforme a figura 1 a seguir: 

 

 

Figura 1 – Participação dos eletrodomésticos no consumo residencial no Brasil 

(Eletrobrás, 2007). 

 

Mesmo apresentando a maior potência elétrica nominal, o chuveiro elétrico tem 

consumo de energia total na mesma ordem de grandeza que outros 

eletrodomésticos como a geladeira e condicionador de ar. 

 

Também foi objeto da pesquisa identificar a distribuição de uso das fontes de 

energia disponíveis para o aquecimento de água residencial no Brasil, com o 

questionamento a respeito da tendência de adoção de novos sistemas de 

aquecimento de água, entre eles o solar térmico, e quais as variáveis que 

influenciaríam esta decisão. As figuras 2 e 3 apresentam os resultados obtidos. 
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Figura 2 – Fontes de energia utilizadas para aquecimento de água doméstico 

(Eletrobrás, 2007). 

 

 

Figura 3 – Predisposição para substituir o sistema de aquecimento de água elétrico 

para solar (Eletrobrás, 2007). 

 

A pesquisa confirma o predomínio do uso de energia elétrica para aquecimento de 

água, em sua grande maioria através da utilização de chuveiros elétricos, bem como 

a pouca participação da energia solar térmica. Porém, também foi observado um 
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percentual de 20,5 % da população com disposição para mudar o seu sistema para 

o solar térmico, sendo que, entre estes, 8,8 % registraram preocupação com o custo. 

 

A análise mais detalhada dos resultados da pesquisa por região do Brasil indica que 

o índice de rejeição maior ao sistema de aquecimento solar de água está na região 

sul. Este fato decorre da adoção de tecnologias de aquecimento solar precárias, da 

década de 70 e abandonadas por falhas e baixa eficiência. 

 

Segundo o relatório Solar Heat Worldwide da Agência Internacional de Energia, 

Weiss e Mauthner (2012), estão instalados no mundo 280 milhões de metros 

quadrados de coletores solares que geram 195.8 GWth, sendo apenas 2,8% na 

América Central e Sul. Nesta região, 80% são coletores solares planos, sendo que, 

86% dos sistemas estão em habitações unifamiliares, e o restante distribuído em 

habitações multifamiliares, no setor público ou turismo. 

 

Esta distribuição indica a tipologia predominante de sistema composta por 

equipamentos de pequeno porte, dimensionados para atender  

à demanda diária de água quente gerada por uma família. 

 

O relatório ainda apresenta uma análise comparativa entre o grau de adoção de 

sistemas de aquecimento solar, utilizando como parâmetro comparativo o kWth 

instalado para cada 1000 habitantes. Como se pode observar na figura 4, o Brasil, 

em trigésimo terceiro lugar, apesar da sua elevada incidência de irradiação solar, 

tem um baixo aproveitamento comparado a outros países. 
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Figura 4 – Capacidade instalada de coletores fechados em operação em kWth por 

1,000 habitantes em 2010. Weiss e Mauthner (2012). 

 

A adoção de fontes de energia renováveis é uma das alternativas incentivadas pelos 

governos. No Brasil existem portarias que regulamentam o consumo de energia 

conforme a sua aplicação. Iniciativas como a lei n° 14.459 de 3 de julho de 2007, 

promulgada pela prefeitura da cidade de São Paulo, tem o objetivo de obrigar o uso 

de energias renováveis, neste caso a energia solar, para substituir a energia elétrica 

para o aquecimento de água.  

 

No caso da lei paulistana, não há restrição de tecnologia a ser adotada pelo sistema 

de aquecimento de água solar térmico, porém é obrigatória a avaliação do produto 

pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem, onde são estabelecidos critérios de 

desempenho, entre eles o térmico, definindo um limite mínimo de eficiência abaixo 

do qual, o produto estaria desclassificado. 

 

Os governos adotam diferentes estratégias para incentivar a adoção do uso de 

energia solar térmica. A sua maioria tem como principal abordagem a redução do 

investimento inicial e a consequente diminuição do tempo de retorno do investimento 

feito pelo usuário. Segundo Nieters et al.(2011) as principais formas de incentivo 

são: 
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 Subsídios diretos (Alemanha, Áustria e Japão); 

 Incentivos por meio de reduções fiscais (Grécia, França e Itália); 

 Regulamentação por lei (Israel em 1980, Espanha e Portugal em 2006 e 

Grécia em 2009) associada ao financiamento com juros abaixo daqueles 

praticados no mercado financeiro. 

 

Uken (2012) cita algumas dificuldades identificadas ao se analisar os resultados do 

programa de incentivo ao uso de aquecimento solar de água na África do Sul. O país 

tem sua matriz energética baseada em usinas térmicas de carvão, porém o 

crescimento da rede e o aumento no preço do insumo fez com que outras 

alternativas fossem consideradas. 

 

A boa disponibilidade de irradiação solar e a existência de fabricantes locais fizeram 

com que o governo promovesse um programa de incentivos com descontos na 

aquisição de sistemas de aquecimento solar de água. Duas opções foram 

oferecidas, a primeira, de alta pressão, para moradias de maior poder aquisitivo, e a 

segunda, de baixa pressão, para moradias mais pobres e afastadas dos centros. 

 

O estudo aponta que a definição da meta de economia de energia e o efeito na 

cadeia produtiva não foi o esperado. A pressão crescente da demanda fez com que 

os preços aumentassem, devido à incapacidade local de aumentar a produção, 

incentivando também a entrada de produtos importados e aumentando o tempo de 

retorno sobre o investimento. 

 

O equilíbrio entre o número de unidades instaladas em moradias de alto e baixo 

poder aquisitivo também prejudicou o resultado do projeto, pois houve uma maior 

adesão ao programa por parte dos habitantes das moradias de baixo poder 

aquisitivo, onde a economia percentual por unidade habitacional é maior, mas em 

valores absolutos, representa uma redução menor para a rede de distribuição de 

energia. 

 

No âmbito federal, a segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida, oficializada 

pela Portaria 325 do Ministério das Cidades, exige a instalação de sistemas de 
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aquecimento de água solar para habitações destinadas à faixa de renda familiar de 

três salários mínimos ou R$ 1.635. 

 

O aquecedor solar de água empregado em unidades habitacionais unifamiliares é 

considerado um sistema central privado. Ele é composto por coletores solares 

planos, reservatório térmico e tubulações. Outros acessórios como válvulas, 

registros e apoio elétrico podem estar presentes no sistema. A tubulação que circula 

água entre o reservatório e o coletor é denominada circuito primário e a que atende 

a rede de água quente da residência é o circuito secundário.  

 

Há ainda a presença do chuveiro elétrico como apoio para os períodos em que a 

energia solar não seja suficiente para atender a toda demanda de água quente da 

habitação. Este chuveiro possui potência nominal reduzida, usualmente de até 3 kW 

ou, em algumas localidades, são instalados chuveiros com potência modulada, que 

se ajusta automaticamente conforme a necessidade de incremento de temperatura 

adicional, para atingir a temperatura de conforto configurada pelo usuário.  

 

Este tipo de instalação, composta por sistema de aquecimento solar convencional e 

chuveiro elétrico no ponto de uso, é chamado de sistema híbrido pelo mercado 

brasileiro. 

 

A figura 5 apresenta uma instalação típica de sistema de aquecimento solar híbrido. 

 



21 
 

 
1) Coletor solar 5) Entrada de água fria 9) Válvula anti-congelamento 

2) Reservatório térmico 6) Retorno dos coletores 10) Respiro 

3) Reservatório de água 7) Saída para os coletores 11) Chuveiro elétrico 

4) Sifão 8) Saída de água quente  

Figura 5 – Esquema de instalação do sistema de aquecimento solar híbrido (Abrava, 

2008). 

 

Na configuração chamada híbrida os coletores fazem a conversão da energia solar 

em térmica ao aquecer a água que circula através do circuito primário, o reservatório 

tem a função de acumular e manter a água aquecida e o chuveiro complementa o 

aquecimento de água caso o sistema não atinja a temperatura de conforto do 

usuário. Cabe destacar que neste sistema há a presença do misturador, pois caso a 

temperatura ultrapasse o desejado, haverá necessidade de mistura com água fria, e 

não há resistência elétrica no interior do reservatório. 

 

A fração solar é o parâmetro que indica a proporção entre a quantidade de energia 

solar utilizada e a energia total consumida para aquecer a água. Quanto maior for a 

fração solar, menor a dependência de outras fontes de energia complementar. Esta 

11 
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relação depende do volume e da temperatura da água quente produzida pelo 

aquecedor solar comparados à demanda que será atendida. 

 

Partindo do perfil da demanda estimada na residência, o dimensionamento do 

sistema solar deve levar em consideração dados climatológicos da localidade em 

que será instalado, sua eficiência ao aproveitar a energia solar e as perdas térmicas 

no sistema. 

 

A eficiência do sistema ao aproveitar a energia solar está diretamente relacionada ao 

desempenho dos coletores. Diversos estudos foram desenvolvidos com o objetivo de 

avaliar os coletores e estimar seu comportamento em longo prazo. 

 

O Procel, em seu relatório Avaliação das Instalações de Aquecimento Solar no Brasil 

(2009), especificamente a seção referente ao Estado de São Paulo, obteve dados de 

campo que confirmam a ocorrência de algum tipo de problema existente no sistema 

em 32% das instalações avaliadas, apesar disso, o grau de satisfação ótimo ou bom 

somados esteve acima de 86%. 

 

Sumathy et al. (2013), estima uma participação de 20% do consumo residencial de 

energia em aquecimento de água nos Estados Unidos. Os referidos autores indicam 

ser possível uma redução de 70 a 90% ao empregar o uso de energia solar. Ao 

analisar a tipologia adotada, e a sua recente evolução no que se refere à eficiência e 

durabilidade, calcula-se que o tempo de retorno sobre o investimento seja de 2 a 4 

anos dependendo do tamanho do sistema. 

 

Alguns países adotam limites mínimos para o índice de eficiência energética. Um 

exemplo desta política são os Estados Unidos que através das regulamentações 

emitidas pelo seu departamento de energia – DOE (2001) define o índice mínimo 

abaixo do qual nenhum equipamento pode ser comercializado. 

 

O Brasil caminha nesta direção através da publicação da Portaria nº 352, de 06 de 

julho de 2012, que altera a condição do programa de etiquetagem de voluntário para 

compulsório. Esta mudança altera de forma significativa o cenário atual, pois o setor 
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industrial, habituado a avaliar os produtos já comercializados no mercado, será 

obrigado a aprová-los em laboratório antes do seu lançamento comercial. 

 

Ao incentivar, e em muitos casos subsidiar, a adoção de sistemas de aquecimento 

de água solar, existe a preocupação com a efetiva contribuição destes 

equipamentos para a redução do consumo de energia. Para atingir este objetivo 

adotam-se duas estratégias, quais sejam, a avaliação do coletor novo, por meio da 

determinação da curva de eficiência térmica, e do acompanhamento de produção 

efetiva de água quente do sistema em operação. 

 

Tendo em vista a grande dificuldade de se acompanhar um número significativo de 

sistemas em operação, usualmente os programas de controle de qualidade adotam 

a curva de eficiência do coletor novo como referência para classificação dos 

produtos. Considerando a vida útil do coletor, estimada em dez anos para o mercado 

nacional, e a expectativa de que ocorra uma queda na eficiência ao longo dos anos 

de uso, uma diferença percentual pequena de eficiência pode resultar em uma 

redução significativa no potencial de economia de energia.  

 

A partir desta lógica, muitos estudos têm sido desenvolvidos com objetivo de 

aumentar a eficiência do produto e aprimorar as formas de aferi-la, pois quanto mais 

preciso for o processo de avaliação, maior será a probabilidade de acerto na 

previsão de economia obtida pela utilização do sistema. Este processo só se torna 

possível através da estimativa da incerteza associada ao método de avaliação, e da 

análise para reduzi-la ao mínimo possível. 

 

1.1 Objetivo  
 

1.1.1 Objetivo geral 
 

O desempenho térmico de coletores solares utilizados em sistemas de aquecimento 

solar é a característica mais utilizada em programas de certificação e classificação 

destes equipamentos, e especialmente no mercado nacional, serve de critério para 
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escolha de produtos que farão parte de programas habitacionais ou serão objeto de 

financiamento público. 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho térmico de coletores solares 

planos com precisão. Esta característica também é a referência para a análise do 

tempo de retorno do investimento para um sistema de aquecimento solar, pois a 

estimativa da fração solar, e consequentemente da produção anual de água quente 

tem relação direta com a sua eficiência. 

 

Neste contexto, o conhecimento da incerteza associada à aferição do desempenho 

térmico é fundamental para o estabelecimento de critérios de comparação 

compatíveis com o grau de precisão obtido na sua determinação.  

 

A oferta deste tipo de avaliação fomenta o desenvolvimento dos coletores solares a 

partir da mensuração do impacto da adoção de novas tecnologias que contribuem 

para a sua evolução, tais como: pintura seletiva para o absorvedor, melhor 

distribuição do isolamento térmico e adoção de coberturas de alta transmitância 

(vidros com baixo teor de ferro ou com micro texturas). 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

Os objetivos específicos propostos neste trabalho são: 

 

 Construir e configurar o arranjo experimental indoor para medição do 

desempenho térmico de coletores solares planos. Esta instalação será composta 

por uma fonte de irradiação solar artificial, sistema de posicionamento do coletor, 

abastecimento de água com temperatura ajustável, sensores de medição de 

irradiação, sistema de armazenamento dos dados e controle ambiental; 

 

 Aplicar a metodologia para o cálculo da incerteza associada ao desempenho 

térmico. As variáveis relevantes para a sua determinação serão elencadas, as 

incertezas dos instrumentos de medição serão computadas e sua estabilidade 
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temporal registrada. Estes fatores serão combinados com a incerteza associada 

ao cálculo do desempenho para compor a sua incerteza global; 

 

 Ajustar os subsistemas do arranjo experimental para oferecer condições estáveis 

de controle das variáveis para execução dos ensaios. As condições de contorno, 

necessárias para a operação do coletor em regime permanente, serão ajustadas 

para gerar o menor impacto possível na incerteza; 

 

 Avaliar o desempenho térmico de coletores na bancada indoor. A configuração 

típica utilizada em sistemas de aquecimento solar de água será identificada, e os 

coletores selecionados serão submetidos ao programa experimental; 

 

 Calcular a incerteza associada ao desempenho térmico obtido. A contribuição de 

cada variável monitorada será contabilizada, bem como a incerteza do método de 

regressão empregado na determinação da curva de desempenho do coletor; 

 

 Avaliar o impacto da variação da irradiância no desempenho térmico obtido. 

Durante a execução do experimento, a intensidade da irradiância solar, gerada 

pela fonte artificial, será propositalmente alterada para avaliar o seu impacto nos 

resultados. A simulação será executada em três níveis de intensidade e mais uma 

repetição; 

 

 Comparar os resultados de desempenho térmico obtidos com outros laboratórios. 

A partir da disponibilidade de resultados de ensaios realizados em outros três 

laboratórios, em amostras diferentes do mesmo modelo de coletor, será possível 

comparar os resultados obtidos, e verificar a sua compatibilidade tendo a 

incerteza como parâmetro; 

 

 Comparar a ordem de grandeza da incerteza obtida com a das faixas de 

classificação praticadas no mercado nacional pelo Inmetro. Esta análise permitirá 

a elaboração de recomendações para o estreitamento ou flexibilização do sistema 

de etiquetagem adotado no Brasil. 
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Este estudo se propõe a detalhar estas atividades e está organizado nos seguintes 

capítulos: 

 

Capítulo 1 – Introdução, objetivo e revisão bibliográfica 

 

Contextualização do uso do sistema de aquecimento solar térmico de água no 

mercado nacional e internacional. Apresentação da sua penetração no setor 

residencial brasileiro, estratégias adotadas pelos governos para o incentivo ao uso, e 

atividades de pesquisa relacionadas ao seu desempenho térmico. Definição dos 

objetivos deste trabalho em termos gerais e específicos, destacando-se a medição 

do desempenho térmico de coletores solares planos e da sua incerteza associada. 

 

Capítulo 2 – Materiais e métodos 

 

Apresentação do planejamento das atividades envolvidas no programa experimental 

e tratamento dos resultados. Detalhamento do tipo de coletor solar selecionado, dos 

métodos de avaliação de desempenho térmico e da avaliação da incerteza 

associada, definição das condições de contorno e sequências dos ensaios. 

 

Capítulo 3 – Resultados dos ensaios de desempenho térmico 

 

Compilação dos resultados dos ensaios de desempenho térmico, elaboração das 

curvas de desempenho, cálculo das incertezas associadas, análise da contribuição 

de cada grandeza para a incerteza combinada e comparativo com outros 

laboratórios. 

 

Capítulo 4 – Conclusões 

 
Discussão dos resultados obtidos no programa experimental. Comparação da 

incerteza calculada para a avaliação de desempenho, com as faixas de classificação 

adotadas pelo mercado nacional.  
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1.2 Revisão bibliográfica 
 

A influência de múltiplos fatores na eficiência instantânea de coletores solares foi 

analisada em Rodríguez-Hidalgo et al. (2012). Uma instalação de 50 m2 de área 

coletora foi monitorada durante nove anos e comparada com um modelo matemático 

de simulação. Durante este período foram monitoradas as principais variáveis com 

potencial influência no desempenho térmico dos coletores. Ao comparar o 

desempenho real com o modelo foi possível identificar de forma fracionada a 

diferença entre o desempenho que seria previsto pela curva de eficiência obtida em 

laboratório, e a produção efetiva do sistema instalado. O estudo verificou que os 

coletores apresentaram uma queda no desempenho ao longo dos anos distribuída 

conforme as variáveis listadas a seguir: 

 Envelhecimento da superfície absorvedora – 15%; 

 Intensidade e direção do vento – 15,7%; 

 Variação na capacitância – 3,2%; 

 Variação no ângulo de incidência da irradiação – 7.6%. 

 

A capacitância é uma importante característica para a determinação do 

comportamento transiente do coletor que, apesar de ser construído com diversos 

materiais, tem seu comportamento bem representado adotando-se uma capacitância 

global. Esta grandeza relaciona a quantidade de energia necessária para alterar a 

temperatura média do coletor. Sua modelagem matemática será detalhada no item 

2.1.4. 

 

Nkwetta et al. (2012) comparou o desempenho de duas configurações de coletores 

utilizando um simulador artificial de radiação. O primeiro coletor utilizava tubos de 

calor inseridos em tubos a vácuo (evacuated tube heat pipe) e o segundo, 

adicionava a esta configuração, concentradores de radiação. O estudo detectou um 

aumento de 30% na produção de energia ao utilizar os concentradores. 

 

A avaliação do desempenho térmico de coletores solares envolve uma série de 

desafios. A busca por repetitividade e confiabilidade em um ensaio realizado ao 

longo de muitos dias exposto às intempéries, requer um grande volume de dados 



28 
 

registrados e uma posterior análise de compatibilidade para seleção dos intervalos 

onde se obteve dados válidos. Isto faz com que a produtividade destas avaliações 

seja baixa, mesmo em localidades em que se dispõe de um clima favorável à sua 

execução. 

 

Em Rojas et al. (2008) uma análise comparativa entre métodos de avaliação de 

desempenho térmico foi efetuada considerando-se aspectos de produtividade, ou 

seja, utilização de recursos para execução dos ensaios, e equivalência dos 

resultados obtidos. 

 

O primeiro método analisado foi o adotado pela ASHRAE, ANSI/ASHRAE Standard 

93-2003, que avalia o desempenho do coletor a partir de dados obtidos em regime 

permanente. A partir da determinação da constante de tempo (τ), os períodos de 

operação em regime permanente são selecionados, e os seus dados considerados 

válidos para obtenção da curva de eficiência. 

 

A constante de tempo (τ) de um coletor, segundo o método da ASHRAE, é o tempo 

necessário para que a diferença de temperatura entre a saída de água e a sua 

temperatura da entrada seja reduzida a 0,368 do seu valor inicial. Pode-se assumir 

um valor inferior a 5 minutos para coletores planos convencionais. Nestas condições, 

o autor apresenta uma estimativa do tempo necessário para a realização de um 

ponto de medição da eficiência do coletor, conforme a figura 6. 

 

 

 

Figura 6 – Períodos de condicionamento e obtenção de dados para o ensaio de 

eficiência. Adaptada de Fig. 2 – Data and pre-data period for the efficiency tests (τ – 

collector time constant) – Rojas, 2008. 

 

Dados

máximo (5 min, τ)

máximo (5 min, τ) máximo (5 min, τ)

15 minutos

Ensaio externo com rastreamento solar

Duração do ensaio

Ensaio externo com bancada fixa

Condicionamento
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Destaca-se que a maior parte do tempo de ensaio é gasto na expectativa da 

obtenção do regime permanente. Em uma bancada fixa, sem o rastreamento da 

posição do sol, estima-se uma duração de 20 minutos para determinação de cada 

ponto, em condições estáveis de temperatura, velocidade do ar e irradiação solar.  

 

A dificuldade na obtenção destas condições climáticas pode ser vista a partir da 

análise apresentada na tabela 1, onde o referido autor, a partir de dados da ISIS 

(Integrated Surface Irradiance Study), contabilizou o número máximo de dias em que 

seria possível realizar o ensaio por ano para quatro localidades. 

 

 

Tabela 1 – Número de dias de ensaio por ano. (Table 4 – Number of test days per 

year – Rojas, 2008) 

 

 

O segundo método analisado foi o adotado pela EN12975-2:2006 (item 6.3), que 

considera uma modelagem mais detalhada do coletor e permite o uso de dados de 

monitoramento em regime quase-dinâmico. Ao contrário do primeiro, este leva em 

consideração a influência, na eficiência do coletor, das irradiações direta e difusa, 

ângulo de incidência, velocidade do ar, temperatura do céu e capacitância do 

coletor. 

 

A comparação entre os resultados dos dois métodos pode ser analisada na figura 7, 

onde se observa uma diferença máxima de 5% na eficiência instantânea do coletor, 

que no longo prazo, gera uma discrepância de 7% na fração solar estimada ao longo 

de um ano. 

 

Localidade Latitude Longitude Bancada Fixa
Bancada com 
Rastreamento

Sterling, VA 39,0 -77,4 75 95
Madison, WI 43,1 -89,3 87 115
Salt Lake City, UT 40,8 -112,0 148 181
Albuquerque, NM 35,0 -106,6 198 228

Numero de dias de ensaio por ano
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Figura 7 – Curvas de eficiência. Fig. 6 – Efficiency curves (Rojas, 2008). 

 

A figura 7 apresenta duas curvas para a medição da eficiência obtidas a partir do 

método da EN12975:2006, uma com 18 dias, duração total do período de testes, e 

outra com cinco dias, que apresentaram desvio padrão menor. Este destaque 

aponta o número de dias de ensaios efetivamente utilizados, e consequentemente, a 

sua influência no resultado final. Ao ser mais flexível com a entrada de dados, a 

EN12975:2006 permite esta operação, enquanto a ASHRAE 93, mais restrita, 

reduziu em quatro vezes o volume de dados válidos impossibilitando este 

refinamento. 

 

O intenso comércio internacional de coletores e a existência de normas locais para 

avaliação de coletores solares, que adotam metodologias diferentes, gerou uma 

iniciativa com o objetivo de padronizar estes processos. As primeiras atividades 

deste grupo estão descritas em Serrats (2012), onde uma análise detalhada das 

principais normas adotadas no mundo foi feita e as principais lacunas identificadas. 
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Este grupo, formado por integrantes de diversos países, tem como objetivo de longo 

prazo unificar a normalização e propor um processo de certificação global. Esta 

conquista seria fundamental para redução de tempo e despesas envolvidas na 

avaliação da qualidade de coletores. 

 

O estudo engloba não somente coletores solares planos para aquecimento de água, 

mas também para aquecimento de ar, sistemas com rastreamento da posição do sol 

e com concentradores. Os requisitos que fazem parte do escopo estão listados a 

seguir: 

 

 Desempenho térmico: 

o Eficiência térmica; 

o Modificador do ângulo de incidência; 

o Capacidade (volume interno); 

o Constante de tempo. 

 Durabilidade e confiabilidade: 

o Pressão interna; 

o Resistência à alta temperatura; 

o Exposição; 

o Choque térmico externo; 

o Choque térmico interno; 

o Penetração de chuva; 

o Carga mecânica; 

o Temperatura de estagnação; 

o Temperatura máxima de partida; 

o Teste de vazamento; 

o Perda de carga; 

o Inspeção final. 

 

O grupo atualmente trabalha na elaboração de uma versão preliminar da norma 

internacional ISO 9806, que será uma revisão da versão anterior, publicada em 

1994. No que se refere à avaliação do desempenho térmico dos coletores, o método 
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adotado deverá ser o mesmo estabelecido pela EN 12975-2:2006, com alguns 

ajustes na apresentação dos resultados. 

 

O mercado americano adota a versão atual da ISO 9806:1994 com algumas 

condições de contorno ajustadas para sua realidade. Estas definições estão na 

norma FSEC - Standard 102-10:2010, publicação editada pelo Florida Solar Energy 

Center, que além de laboratório avaliador de coletores é o gestor do programa 

americano de qualidade em coletores solares denominado Solar Rating and 

Certification Corp. 

 

Entre os laboratórios em atividade, com expressão internacional na área de 

avaliação de coletores solares destacam-se: 

 

 FSEC - Estados Unidos – Atualmente realiza os ensaios em quatro bancadas 

outdoor com ajuste de rastreamento solar (ver figura 8); 

 
Figura 8 – Bancada de teste outdoor (FSEC, 2013) 

 
 

 TÜVRheinland – Alemanha – Realiza os ensaios em bancada outdoor e 

indoor; 

 

 CENER – Espanha – Utiliza simulador solar com 28 lâmpadas especiais (ver 

figura 9); 
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Figura 9 – Bancada de teste indoor (CENER, 2013). 

 

 Fraunhofer ISE – Alemanha – Utiliza simulador solar com oito lâmpadas 

especiais (ver figura 10). 

 

 

Figura 10 – Bancada de teste indoor do Fraunhofer ISE (fotografia feita durante 
visita ao laboratório). 

 

 

Estima-se um total de seis simuladores solares capazes de executar o ensaio de 

desempenho térmico em coletores solares no mundo. Um deles está no Brasil, 

instalado no Instituto Green da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (ver 

figura 11). 
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Figura 11 – Simulador solar do Instituto Green (PUC Minas - Green, 2013). 
 

 

Em Nielsen et al. (2012) é apresentada uma estratégia para a unificação global dos 

sistemas de certificação de coletores solares. Os autores identificam que os dois 

principais sistemas de certificação em funcionamento no mundo são o americano e o 

europeu. O americano, SRCC (Solar Rating and Certification Corporation), já está se 

expandindo para os mercados vizinhos, e o europeu, Solar Keymark, cobre 90% do 

mercado comum europeu. 

 

O estudo aponta a oportunidade de se aproveitar o esforço de unificação do método 

de avaliação, Serrats et al. (2012), para a criação do sistema “Global Solar Q-Mark”, 

onde inspeções nas instalações dos fabricantes e ensaios aleatórios dos produtos 

seriam a base do programa. 

 

Por estas razões, alguns pesquisadores buscaram alternativas para realização 

destes ensaios de forma mais confiável e produtiva através do uso de simuladores 

artificiais de radiação solar, pois em condições controladas é possível se concentrar 

em aspectos específicos dos coletores e aferir de forma precisa a sua influência no 

desempenho térmico do coletor. 
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Com o aumento no uso de simuladores artificiais surgem outras questões, como a 

efetiva equivalência entre as formas de avaliação, e se os dados gerados permitem 

a extrapolação para previsão do desempenho real do sistema ao longo do tempo. 

 

Atualmente, a forma mais adotada para determinar o desempenho de um coletor 

solar plano passa pela determinação de dois fatores fundamentais, quais sejam, o 

coeficiente de perda de calor, e o produto transmitância-absortância. A partir deles, e 

das condições climáticas da localidade, é possível obter a eficiência de conversão de 

energia solar em térmica e assim prever seu desempenho. 

 

A caracterização dos coletores pode ser feita de três formas. As duas primeiras, 

amplamente difundidas, constituem em uma série de medições executadas com o 

coletor em regime permanente. A primeira alternativa é executá-la sob o sol e a 

segunda utilizando um simulador solar. A terceira, pouco adotada, usa o método 

quase-dinâmico, onde se monitora a operação do coletor e utiliza-se os dados de 

alguns dias considerados típicos. 

 

Os estudos que são apresentados a seguir exploram basicamente as duas primeiras 

opções de caracterização e suas particularidades. Em sua maioria avaliam 

diferentes estratégias de construção e uso de simuladores artificiais de radiação, e a 

influência da sua adoção nos resultados de ensaios de coletores solares. 

 

No método de avaliação da eficiência de coletores apresentado em Zilles (1988) foi 

utilizado um simulador de radiação solar composto por 11 lâmpadas ultravioleta e 62 

incandescentes. Houve um desvio entre os resultados obtidos sob o sol e no 

simulador. A solução foi aplicar uma curva de correção. Esta diferença, segundo o 

autor, foi decorrente, entre outros fatores, de maiores perdas por convecção e 

radiação nos testes executados ao ar livre, sob o sol. A figura 12 apresenta o gráfico 

que mostra a diferença entre os resultados obtidos nas duas condições citadas. 
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Figura 12 – Gráfico comparativo entre o teste de coletores outdoor e indoor 

(ZILLES, 1988). 

 

 

Em Simon (1976), vinte e três coletores foram testados com uso de um simulador 

artificial de radiação e submetidos a condições controladas de irradiação, vento e 

temperatura. O simulador era composto por 143 lâmpadas dicroicas com 300 watts 

cada uma proporcionava uma área de testes de 1,2 x 1,2 m. Os coletores 

apresentavam as seguintes características: 

 

 Superfície absorvedora: alumínio, cobre e aço; 

 Pintura da superfície absorvedora: preta (não seletiva), óxido de cobre 

(seletiva), preto níquel (seletiva) e preto cromo (seletiva); 

 Cobertura: vidro, tedlar, lexan e vidro anti-reflexo; 

 Isolante térmico: tipo colmeia e vácuo. 
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Os resultados de eficiência térmica foram coerentes com os dos testes realizados 

sob o sol sendo que foram adotados ângulos de incidência diferentes para simular 

os níveis de radiação ao longo do dia. 

 

Um simulador solar de baixo custo foi desenvolvido em Garg et al. (1985) utilizando 

quatorze lâmpadas halógenas que proporcionaram uma área de um metro quadrado 

de irradiação. Porém, nesta montagem houve uma concentração de irradiação na 

área central (figura 13) que, segundo os autores, poderia ser mais bem distribuída se 

o controle de intensidade das lâmpadas fosse individualizado. 

 

 

 

Figura 13 – Distribuição da irradiação do simulador desenvolvido em GARG et al. 

(1985). 

 

O uso de três variacs, que são dispositivos de controle da tensão de alimentação 

das lâmpadas, não foi suficiente para homogeneizar a distribuição da irradiação no 

plano de ensaios. Outro aspecto destacado foi a necessidade de um plano inclinável 

para posicionar os coletores durante o ensaio. 

 

Govaer (1988) apresenta um método para avaliar coletores utilizando um simulador 

com sessenta e seis lâmpadas incandescentes de 300 watts. O procedimento 

proposto prevê o ensaio de pelo menos um ponto de operação do coletor sob o sol. 

Nesta condição, sob irradiação constante, ou seja, cuja variação seja inferior a 1%, 
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faz-se com que o coletor opere em regime permanente, atingindo assim a sua 

temperatura de estagnação.  

 

Posteriormente, em ambiente controlado, ajusta-se o simulador artificial e as outras 

variáveis de controle para que se atinja a mesma condição de operação. A partir 

deste ponto executa-se o ensaio para as outras temperaturas de operação. Os 

resultados se aproximam dos obtidos nos testes sob o sol, desde que a temperatura 

de estagnação dos coletores seja igualada nas duas condições. 

 

Em Kiatsiriroat e Thalang (1993) foi necessário desenvolver um fator de correção 

para os resultados obtidos em um simulador solar com 115 lâmpadas de 250 watts e 

filtro de infravermelho composto por um filme de água circulando entre dois painéis 

de vidro. Segundo o autor, a diferença entre o ângulo de incidência da irradiação 

durante o ensaio no laboratório foi a fonte do desvio.  

 

Enquanto o ângulo de incidência era perpendicular nos ensaios sob o sol, o mesmo 

foi considerado próximo de 60º no simulador. Esta aproximação decorreu da difusão 

da irradiação gerada e consequentemente influenciou na determinação da 

transmitância dos coletores. A correlação entre os resultados obtidos no simulador 

em comparação ao sol para coletores com absorvedores de cobre foi mais precisa 

do que para os fabricados em plástico. 

 

Cross (1996) apresenta um estudo que comprovou a compatibilidade entre os 

resultados obtidos em simulador solar no Reino Unido e uma bancada de testes sob 

o sol no Egito. Os resultados da medição de desempenho térmico ficaram muito 

próximos, apesar das diferenças significativas nas condições climáticas dos ensaios. 

Enquanto na bancada externa a irradiação solar era de 950 W/m2, a velocidade do 

ar 2 m/s, e a temperatura ambiente 22º C; na interna eram respectivamente, 730 

W/m2, 6 m/s e 18º C. 

 

Em Munroe (1981) ensaios realizados em um simulador de radiação solar foram 

executados com o objetivo de determinar a constante de tempo, capacitância e 

perda de calor em um sistema de aquecimento solar. O objetivo era relacionar o 
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tempo necessário para que os coletores entrassem em regime permanente quando 

em operação em um sistema, ou seja, conectados a um reservatório.  

 

Tendo em vista que a constante de tempo obtida para o reservatório foi de 5,2 horas 

e os efeitos transientes no sistema perduraram por até 15 horas, a conclusão foi de 

que os coletores não chegam efetivamente a operar em regime permanente quando 

fazem parte de um sistema. Porém, o fato de os dois componentes principais, coletor 

e reservatório, apresentarem comportamento capacitivo e o segundo ter uma 

constante de tempo muito longa, permitiu considerá-los em regime quase 

permanente. Entre os principais resultados obtidos, a constante de tempo do coletor 

foi de 3,5 minutos e a sua operação em transiente durou 12 minutos. 

 

Nas comparações entre resultados experimentais, obtidos em simulador de 

radiação, e em exposição ao sol de sistemas de aquecimento solar integrados em 

Fanney e Klein (1987), foi detectada uma diferença significativa no coeficiente de 

perda global da ordem de 20%. Apesar disso, essa diferença não influenciou os 

valores previstos para desempenho anual, pois foi compensada pelo produto 

transmitância-absortância médio mensal. 

 

Neste estudo foi adotado o método f-chart para estimar a fração solar obtida ao 

longo de um ano, e simultaneamente o desempenho real do sistema era 

acompanhado por instrumentos. Foram utilizados os dados meteorológicos, os 

coeficientes de perda global e o produto transmitância-absortância, determinados em 

um simulador, para calcular a fração solar estimada. A diferença entre a previsão 

anual e a medida em campo foi inferior a 5%. 

 

Kockott e Schoenlein (2012) discutem a adequação da distribuição espectral da 

radiação obtida em simuladores solares disponíveis comercialmente e propõem um 

critério quantitativo de classificação para os mesmos. Neste estudo foram analisadas 

lâmpadas de xenônio, fluorescentes (UV340) e metal halido (MH).  

 

Para aplicações onde o comportamento térmico é o alvo do procedimento de ensaio, 

a sugestão dos autores é a utilização de uma fonte de irradiação que abranja o 

espectro ultravioleta, visível e infravermelho. O estudo apontou que o simulador com 
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lâmpadas de metal halido apresenta maior similaridade com a distribuição espectral 

da luz solar de referência. 

 

Alguns autores adotam a comparação entre modelos matemáticos, que simulam o 

comportamento teórico do coletor solar a partir de suas características construtivas, 

e propriedades físicas dos materiais utilizados na sua construção, com resultados 

obtidos em bancadas de testes reais. A partir da validação do modelo apresentado, 

é possível prever o impacto de modificações no produto e seu desempenho durante 

a sua vida útil. Alguns destes estudos são apresentados a seguir. 

 

Em Morrison e Braun (1985) uma simulação numérica forneceu resultados muito 

próximos dos obtidos experimentalmente para desempenho de sistemas de 

aquecimento solar. As simulações confirmaram que as perdas de calor em 

reservatórios horizontais foram maiores que os verticais, e que a eficiência de um 

sistema em termossifão é máxima quando circula pelo coletor aproximadamente o 

volume armazenado no reservatório uma vez durante todo o dia. 

 

Na comparação entre sistemas com circulação forçada e sistemas por termossifão, 

este último sempre apresentou melhor desempenho. A análise dos dados permitiu 

aos autores detectar que as vazões usualmente adotadas em sistemas com 

circulação forçada são muito altas e prejudicam a estratificação da temperatura da 

água no reservatório. Esta diferença de desempenho é muito reduzida quando se 

ajusta a vazão bombeada para valores próximos daqueles que ocorrem 

naturalmente. 

 

Rodríguez-Hidalgo et al. (2011) avaliaram o impacto de diversas características, 

ambientais e construtivas, na diferença de desempenho de coletores detectada entre 

o modelo matemático por ele desenvolvido, e o sistema em operação real. As 

variáveis mais relevantes foram (ordenadas por grau de influência): velocidade do ar 

(intensidade e direção), envelhecimento da superfície, perdas de calor, inércia 

térmica e o ângulo de incidência de radiação. 

 

Durante este estudo foi detectada uma redução de 9% na transmitância do vidro, ou 

seja, uma queda de 0,85 para 0,70, considerada significativa, pois a mesma ocorreu 
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em metade da vida útil estimada para o coletor em questão. Outro aspecto que 

comprometeu o desempenho foi a variação do vento que, em condições de ensaio 

deve estar entre 2 e 4 m/s na direção do coletor mas, na operação em ambiente 

aberto, apesar de a velocidade do ar média ter sido calculada em 2,3 m/s, o sistema 

esteve exposto a ventos que variaram de 1 a 11 m/s e direções de 90º a 180º. 

 

Uma comparação entre os resultados da medição da eficiência instantânea de 

coletores feitos pela norma americana e a europeia, apresentada em KACI et al. 

(2012) concluiu que a primeira resultou em valores inferiores, entre outras razões, 

por considerar a área total ao invés da área transparente. 

 

Ainda neste estudo foi feita uma estimativa da incerteza associada ao desempenho 

térmico considerando as variações de 1% na vazão mássica, 0,1ºC na elevação de 

temperatura, 6% na irradiação, 0,2ºC na temperatura ambiente e 0,5ºC na 

temperatura de entrada, que resultaram em uma variação de 6,92% a 9,75% no 

desempenho térmico. 

 

A influência do padrão de demanda a que são submetidos os aquecedores solares 

durante os testes de desempenho foi considerada relevante, por MORRISON et al. 

(1992), especialmente quando há o apoio de outra fonte de energia. A retirada de 

água de forma regular durante o dia resulta em um desempenho superior, enquanto 

que, a eficiência ficaria prejudicada se o padrão adotado efetuasse maior retirada de 

água no período da noite. 

 

No caso de sistemas com apoio elétrico no interior do reservatório, a retirada de 

água durante a noite resulta em uma queda de 15% do desempenho para tanques 

verticais e de até 25% para os horizontais de baixa profundidade. 

 

A modelagem analítica apresentada em Belessiotis e Mathioulakis (2002) simulou de 

forma simplificada o funcionamento de um sistema operando em termossifão. A 

comparação com os dados experimentais apresentou um desvio de 10% na 

produção de energia instantânea e de 2% na produção diária de energia total. 
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Proctor e James (1986) apresentam um método de estimativa de produção de água 

quente a longo prazo em diferentes condições climáticas. Estimativas feitas a partir 

dos resultados dos ensaios executados conforme a norma australiana obtiveram a 

tolerância de ±0,04 na fração solar calculada. 

 

Os autores registraram a grande dificuldade que outros estudos encontraram para 

obter resultados precisos em ambiente externo, especialmente no que se refere à 

repetitividade, pois as variações climáticas influenciam os resultados e, ao selecionar 

um período para ensaios, com duração estimada em seis meses, sempre havia a 

preocupação de iniciar no meio do verão, ou do inverno, para balancear o número 

de dias típicos a que o equipamento seria submetido nos ensaios. 

 

Em Arruda (2004) são analisadas as condições de controle da vazão em baterias de 

coletores onde o gradiente de temperatura não é suficiente para circular a água por 

termossifonagem. Neste estudo foi verificada, entre outros fatores, a influência da 

velocidade da água no interior do coletor. Se ela for muito alta, prejudica a absorção 

do calor, se for muito baixa, aumenta as perdas de calor, sendo que, de modo geral, 

a vazão ideal tende a ser aquela que ocorreria normalmente se o sistema operasse 

em condições mais favoráveis por termossifão. 

 

Outro aspecto analisado foi a influência da estratificação da água no tanque vertical 

utilizado durante o estudo, pois quanto maior a temperatura da água que entra em 

circulação no coletor, menor a sua eficiência. O ideal é que seja permitida a 

estratificação, evitando altas vazões que misturem excessivamente a água, e 

também a presença do apoio elétrico na base, que ao ser acionado, aquece todo o 

volume de água e impede a estratificação. 

 

No que se refere à análise do desempenho em longo prazo de aquecedores solares, 

Morrison e Sapsford (1982) compararam seis sistemas operando por termossifão em 

diferentes condições de demanda e configuração, incluindo a alternativa de 

circulação forçada nos coletores. Neste estudo foi verificado que quando havia uma 

demanda maior pela manhã, o sistema por termossifão apresentava melhor 

desempenho, assim como com a circulação forçada se obteve um rendimento 14% 
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maior quando programada para ocorrer nos períodos fora do horário de pico de 

consumo. 

 

Em Morrison e Tran (1984) são apresentados os resultados de simulações em 

computador de seis sistemas de aquecimento solar. A melhor condição foi obtida 

quando a vazão de água que circula pelo coletor durante o dia foi igual ao volume 

armazenado no reservatório térmico. Também foi confirmado que uma boa 

estratificação da temperatura da água no tanque auxilia o desempenho do sistema, 

especialmente quando o coletor tem um alto coeficiente de perda de calor. 

 

Bourges et al. (1991) analisam a precisão e a incerteza do método europeu para 

teste da eficiência energética de coletores solares e previsão do desempenho a 

longo prazo. Nesta última, o erro estimado é de 5% para climas ensolarados e 10% 

para climas nublados. Entre os fatores considerados de maior influência na precisão 

dos testes estão a estabilidade da temperatura da água fria na entrada do coletor, a 

temperatura ambiente e a ventilação do coletor. 

 

Para mitigar estas dificuldades é sugerido o uso de uma barreira radiante sobre o 

sensor de temperatura ambiente, bem como a adoção de dispositivos mecânicos de 

ventilação do coletor para garantir homogeneidade nas perdas de calor por 

convecção. Mesmo assim os autores detectaram que a precisão dos resultados não 

depende apenas dos instrumentos, mas também das condições meteorológicas da 

região em que estão sendo executados os testes. 

 

Em Müller-Schöll (2000) diversos aspectos da análise de incerteza para 

desempenho térmico de coletores solares são detalhados. No que se refere à 

definição do termo, o estudo adota aquela apresentada pelo "Guide to the 

Expression of Uncertainty in Measurement" (GUM, 1995), ou seja, o conceito de 

incerteza envolve o fato de que, mesmo que todos os erros sejam contabilizados, o 

valor do mensurando sempre está sujeito a uma incerteza associada que reflete o 

quão precisa é a medição. 

 

A implementação prática deste cálculo é influenciada por diversas fontes de 

incerteza, tais como: 
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 Incerteza da calibração do sensor (influenciada pela incerteza herdada 

por toda a cadeia de equipamentos utilizados na sua calibração); 

 Envelhecimento do sensor desde a sua última calibração; 

 Dependência dos dispositivos de medição em relação às condições do 

ambiente em que operam; 

 Dispersão das medições que serão utilizadas para o cálculo das 

médias que comporão um ponto de medição; 

 Número de pontos de medição que serão registrados; 

 Ordem de grandeza das estimativas de engenharia; 

 Outros. 

 
O estudo que avaliou o desempenho de um coletor no laboratório SPF, em 

Rapperswill, Suíça, apresenta a curva de eficiência do mesmo, a qual é apresentada 

na figura 14, com a incerteza associada. 

 

Figura 14 - Curva de eficiência sob irradiação igual a 800 W/m2 e faixa de incerteza 

(Fig. 2: Efficiency curve at G=800 W/m² and uncertainty range, Müller-Schöll, 2000) 

 

Pode-se observar na figura 14 que a incerteza na determinação de eficiência (ƞ) do 

coletor é proporcional a Tm*, temperatura média do fluído de troca de calor do coletor 

divida pela irradiância. 
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O estudo ainda aponta o fato de que, quanto mais se explora possíveis fontes de 

incerteza, maior o esforço de engenharia para determiná-las e, pelo menos 

aparentemente, pior é o resultado obtido. Sendo assim, fica a impressão de que 

quando não declarada a incerteza, a precisão seria absoluta, o que pode gerar 

confusão na análise de resultados. 

 

Mathioulakis et al. (1999) apresenta uma avaliação da incerteza para a medição da 

eficiência de coletores solares conforme a norma ISO 9806-1:1994 - Test Methods 

for Solar Collectors. Part 1: Thermal Performance of Liquid Heating Including 

Pressure Drop. O estudo adotou a mesma abordagem apresentada na ISO VIM 

(1995) - International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology, 

classificando a origem das incertezas da seguinte forma: 

 

1. Tipo A – Incerteza determinada estatisticamente que representa o desvio de 

um valor medido durante a sua amostragem para a determinação de um 

ponto de medição; 

2. Tipo B – Incerteza associada ao instrumento; 

3. Incerteza advinda do fato de que a medição pode não representar 

exatamente a variável medida, por exemplo, a temperatura ambiente medida 

em um ponto não necessariamente representa a temperatura ambiente 

correta. 

 

Os dois primeiros tipos de incerteza são determinados numericamente, enquanto o 

último depende de outros aspectos que nem sempre são quantitativos. O resultado 

obtido foi uma incerteza da ordem de 5% na determinação da eficiência de coletores 

solares. 

 

Em Sabatelli et al. (2002) foi adotada a estratégia de utilizar instrumentos mais 

precisos do que o sugerido pela ISO 9806-1:1994 para a determinação da eficiência 

de coletores solares. Pode-se verificar na tabela 2 a redução da incerteza para cada 

variável medida. 
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Tabela 2 – Precisão do laboratório comparada àquela requerida pela ISO 9806-1, 
Sabatelli et al. (2002). 

 ISO 9806-1 Laboratório 

Temperatura de entrada ± 0,1 °C ± 0,05 °C 

Elevação de temperatura ± 0,1 °C ± 0,07 °C 

Vazão ± 1 % ± 0.5 % 

Irradiância Piranômetro Classe I 

(ISO 9060) 

Piranômetro Classe I 

(ISO 9060) 

Temperatura ambiente ± 0,5 °C ± 0,2 °C 

Velocidade do ar ± 0,5 m/s ± 0,5 m/s 

 
A partir desta configuração foi feita uma análise de sensibilidade de cada uma das 

grandezas envolvidas na medição da eficiência do coletor. A variável mais sensível 

foi a irradiância que gerou uma alteração de até 25 % da eficiência quando alterada 

em 30 %, seguida da elevação de temperatura do fluído de troca de calor. A vazão 

do fluído e a temperatura ambiente apresentaram influência desprezível. 

 

Maxwell Li e Lu (2005) também apresentam um estudo de avaliação de incerteza 

associada à medição da eficiência de coletores conforme a ISO 9806-1:1994. A 

medição de um coletor de 1,4259 m2 foi executada utilizando-se quatro temperaturas 

de entrada do fluído, quais sejam, 27, 41, 56 e 70° C. 

 

Em concordância com outros estudos aqui apresentados, a incerteza também 

aumentou com a temperatura de entrada do fluído, assim como, devido ao fato de o 

ensaio ser realizado sob o sol (outdoor), a variável que mais impacto teve na 

incerteza foi a irradiância. 

 

Em Kratzenberg  et al. (2006) a avaliação da incerteza foi feita adotando o método 

quase-dinâmico proposto pela EN 12975-2:1998 Solar thermal systems and 

components – Solar collectors – Part 2: Test methods. Esta abordagem permite a 

execução do ensaio externo (outdoor) sob condições variáveis de irradiância, 

temperatura ambiente e velocidade do ar. 
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O estudo não detectou diferença significativa na incerteza obtida ao comparar dois 

tipos diferentes de regressão empregados na obtenção do modelo matemático do 

comportamento do coletor. Entretanto, foi evidenciada uma maior aderência ao 

modelo dos pontos de medição com dias claros, em que o coletor tem sua operação 

fortemente dependente dos fatores relativos ao comportamento ótico. Nestes dias a 

diferença entre o modelo e a medição foi no máximo da ordem de 1%, enquanto que 

em dias mais nublados chegou a 8 %. 

 

Em Facão e Oliveira (2006) o desempenho de um coletor solar do tipo heat pipe foi 

avaliado e a incerteza do método estimada. Este tipo de coletor opera a partir da 

constante mudança de fase de um fluido confinado em um cilindro que recebe a 

radiação do sol. A parte superior do cilindro está em contato com um trocador de 

calor que aquece a água para consumo. 

 

O modelo matemático adotado aproxima o comportamento térmico do coletor por 

uma reta e, após a determinação experimental dos seus coeficientes, foi calculada a 

incerteza do método. Os resultados estão apresentados na figura 15, onde se pode 

observar a relação entre a incerteza (Uƞ) e a temperatura reduzida, obtida a partir da 

diferença entre a  temperatura média do fluído no coletor (Tfm) e a temperatura 

ambiente (Ta), dividida pela irradiância (I). 

 

 

Figura 15 – Regressão linear da incerteza em função da temperatura reduzida 

(Facão e Oliveira, 2006). 

U
ƞ
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Pode-se observar na figura 15 a relação inversamente proporcional entre a 

temperatura reduzida e a incerteza da medição da eficiência do coletor. 

 

Budig et al. (2009) avaliou a eficiência de uma instalação de coletores do tipo aberto 

(sem cobertura de vidro) de 50 m2 conforme a EN 12975:2006. De acordo com a 

modelagem proposta por esta norma, o desempenho do coletor aberto pode ser 

modelado em regime permanente a partir da equação 1: 

 

      (1) 

 Sendo, 

• η0, bu, b1 e b2 coeficientes determinados por regressão (adimensional), 

• tm a temperatura média do fluído no coletor (°C), 

• ta a temperatura ambiente (°C), e 

• G’’ a irradiância (W/m2). 

 

A tabela 3 apresenta os resultados obtidos para a condição de teste, em clima 

continental, seus desvios, e a comparação com outro teste realizado anteriormente 

em clima temperado. Os autores consideraram que os coeficientes obtidos foram 

compatíveis, com a exceção de b1, que corresponde ao efeito de perda de calor que 

reflete o comportamento diferente do coletor em função do clima da localidade onde 

o teste foi realizado. 

 

Tabela 3 – Coeficientes obtidos em ensaio sob regime permanente em climas 
continental e temperado. O desvio padrão de cada coeficiente está entre parênteses, 

Budig et al. (2009). 

 Clima continental Clima temperado 

η0 0,823 (0,028) 0,843 

bu em s/m 0,036 (0,028) 0,028 

b1 em W/(m2K) 5,91 (1,79) 16,49 

b2 em J/(m3K) 5,53 (1,28) 4,07 
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Mathioulakis et al. (2012) avaliou a incerteza associada à expectativa de produção 

anual de energia em sistemas domésticos de aquecimento solar de água. Um 

sistema com área coletora de 3,76 m2 e 191 litros de água reservada foi avaliado 

conforme a ISO 9459-2:1995, Solar Heating – Domestic Water Heating Systems – 

Part 2: Outdoor Test Methods for System Performance Characterization. A estimativa 

de incerteza compreendeu três aspectos: 

 

 Incerteza associada aos erros de medição, definida em função do volume de 

água retirado do reservatório térmico do sistema, conforme apresentado na 

tabela 4: 

 

Tabela 4 – Estimativa da incerteza (u) associada à energia retirada (Q) do sistema 
de aquecimento solar em função do volume de água retirado (V) do reservatório 
térmico, Mathioulakis et al. et al. (2012). 
 

Volume retirado 3 V 2,5 V 2 V 1,5 V V 

Q (kWh/m2) 875 850 776 657 474 

u (%) 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 

 
 

 Incerteza associada às imperfeições do modelo energético, estimada em 2,6 

%; 

 Incerteza associada ao modelo meteorológico, estimada em 3.5 %. 

 

O método aplicado resultou em uma incerteza combinada de 4,5%, que em um 

intervalo de confiança de 95%, e um fator k=2 de abrangência, obteve uma incerteza 

expandida de 9%. 

 

Os métodos adotados para testar a eficiência energética de coletores solares planos 

utilizando a radiação solar direta, exigem um nível controle das variáveis climáticas 

que limita o número de dias no ano em que é possível obter resultados satisfatórios. 

A necessidade de atingir o estado de equilíbrio térmico do sistema requer uma 

estreita faixa de variação de radiação incidente, temperatura do ar, temperatura da 
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água que circula pelo coletor e sua vazão mássica. Estas condições podem ser 

geradas artificialmente em laboratório. 

 

A adoção de simuladores de radiação solar no Brasil é recente, e há escassez de 

dados bibliográficos referentes aos desvios dos resultados decorrentes do arranjo de 

simulação ou método adotado nos testes. 

 

A utilização de um simulador de radiação solar em condições ambientais controladas 

é a solução adotada em alguns dos estudos anteriormente citados. Esta opção gera 

resultados muito próximos dos obtidos com a radiação solar natural, porém alguns 

desvios podem ocorrer devido às diferenças entre as características construtivas do 

simulador e do método adotado. 

 

É necessário obter a máxima similaridade entre o espectro da radiação da fonte 

luminosa utilizada no simulador e a do sol. É comum o uso de lâmpadas que 

reproduzem uma parte do espectro para determinadas aplicações, como por 

exemplo, o ultravioleta para envelhecimento acelerado, ou o infravermelho para 

estabilidade térmica, porém para esta aplicação todo o espectro é necessário para 

que o efeito de transmissão por radiação ocorra. 

 

A limitação da quantidade de irradiação difusa também se faz necessária, pois além 

dos seus efeitos dificultarem a medição da eficiência, gera a necessidade de uma 

maior potência total do sistema para atingir a mesma irradiância no plano de testes. 

 

Outro aspecto que deve ser controlado é a perda de calor do coletor por convecção, 

pois a velocidade do ar e a sua direção potencializam este fenômeno e somente em 

ambiente fechado de laboratório é possível ajustar de forma efetiva estas condições. 

 

O mercado brasileiro é muito influenciado por políticas públicas que incentivam a 

adoção de sistemas de aquecimento solar de água, e orientam a sua seleção 

através da classificação efetuada pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem do 

Inmetro, que estabelece intervalos de classificação a partir do desempenho térmico 

dos coletores solares. 
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A incerteza associada ao desempenho térmico não é somente importante quando 

comparados resultados de métodos diferentes, mas também para determinar se os 

intervalos de classificação ou variações aceitas pelos programas de certificação 

estão compatíveis com a precisão obtida pelos ensaios.  

 

Neste cenário fica evidente a necessidade de não somente aplicar um método para 

avaliação de coletores solares planos em condições artificiais controladas em 

laboratório, mas também avaliar a incerteza associada.  
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2 Materiais e métodos 
 

Os materiais e métodos adotados serão descritos nos itens a seguir. 

 

2.1 Coletor solar térmico fechado 
 

O coletor solar térmico tem a função de converter a energia solar incidente em 

energia térmica. Este processo ocorre a partir da absorção da radiação solar, a 

consequente elevação de temperatura dos absorvedores e a condução deste calor 

para a água que circula no seu interior. A figura 16 apresenta um coletor solar do 

tipo fechado, com cobertura de vidro e absorvedores metálicos. 

 

 

Figura 16 – Coletor solar sobre a bancada de ensaios. 

 

A água pode circular naturalmente, devido ao fenômeno denominado termossifão, 

onde, por diferença de densidade, consequência da diferença de temperatura, a 

água quente sobe e retorna ao reservatório ou, a água pode circular por 

bombeamento hidráulico. 
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A figura 17 apresenta um corte em um coletor fechado para a identificação dos seus 

principais componentes. 

 

 

Figura 17 – Corte em um coletor solar térmico (texto da figura adaptado para o 

português - Duffie e Beckman 2006). 

 

Nos itens a seguir são apresentados os principais componentes do coletor solar 

fechado. 

 

2.1.1 Absorvedores 
 

Responsáveis pela conversão da radiação solar em calor, os absorvedores são 

construídos com material metálico, sendo esta configuração predominante em 

coletores para aplicação em aquecimento de água para banho.  

 

Os absorvedores metálicos, ou aletas, como são chamados no mercado nacional, 

são fabricados de alumínio ou cobre, recebendo uma aplicação de tinta preta para 

maximizar a absorção. A figura 18 mostra o detalhe do coletor com a sua cobertura 

de vidro sendo removida para inspeção dos absorvedores. 
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Figura 18 – Detalhe da remoção da cobertura de vidro para inspeção do absorvedor 

de alumínio pintado de preto. 

 

2.1.2 Cobertura 
 

O coletor solar fechado possui uma cobertura de vidro, por onde a radiação solar 

atravessa antes de incidir sobre os absorvedores. A sua função é criar um efeito 

estufa no interior do coletor, potencializando a elevação da temperatura dos 

absorvedores. 

 

O mercado nacional utiliza vidro simples com espessura de 3 mm. A adoção de 

vidros com baixo teor de ferro, que apresentam maior transmitância, e temperados, 

para uma maior resistência mecânica, é mais frequente em produtos fabricados para 

climas mais extremos. 

 

2.1.3 Isolamento térmico 
 

O isolamento térmico tem por objetivo reduzir a perda de calor dos absorvedores 

para o ambiente. Não é raro um coletor atingir temperaturas acima dos 60ºC e, 

nessa condição, a perda de calor pode prejudicar o seu desempenho.  
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A parte posterior do coletor, por ser a maior área exposta, é o local onde o 

isolamento térmico tem maior espessura sendo que alguns modelos também o 

aplicam nas laterais. A figura 19 apresenta uma vista posterior de um coletor sendo 

desmontado para inspeção do isolamento térmico aplicado entre os absorvedores e 

o fundo. 

 

 

Figura 19 – Vista posterior de um coletor para inspeção do isolamento térmico, 

absorvedores de alumínio e tubos de cobre. 

 
 

2.1.4 Capacitância térmica 
 
 
A capacitância térmica efetiva de um coletor solar plano, expressa em Joules por 

Kelvin, é definida conforme a EN 12975-2:2006, em função das características de 

cada material que o constitui (vidro, absorvedor, líquido de transferência de calor e 

isolante térmico), conforme apresentado na equação 2: 

 

C = ∑           (2) 

 

Sendo, 

• pi o fator tabelado entre 0 e 1 (ver tabela 5) que indica a proporção da 

participação de cada material na inércia térmica do coletor, 

• mi a massa, expressa em quilogramas, e  
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• ci o calor específico do material, expresso em Joules por Quilograma 

Kelvin. 

 

Tabela 5 – Fator de peso para o cálculo da capacitância (EN 12975-2:2006) 
 

Material pi 

Absorvedor 1 

Isolante térmico 0,5 

Líquido de transferência de calor 1 

Cobertura externa de vidro 0,01*a1 

Segunda camada de vidro 0,2*a1 

Terceira camada de vidro 0,35*a1 

a1 é a área transparente do coletor 

 

O mercado nacional usualmente adota apenas uma camada de vidro para a 

cobertura do coletor, sendo assim, considera-se a1 igual à zero para a segunda e 

para a terceira camada de vidro. 

 

2.1.5 Constante de tempo 
 
 
A constante de tempo (τC) é definida, conforme a EN 12975-2:2006, como o tempo 

decorrido entre a remoção de uma cobertura que impede a incidência de radiação 

solar sobre o coletor, e o aumento da elevação da temperatura de saída da água do 

coletor até 63,2 % da sua temperatura final (ver figura 20). 
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1) Tsaída – Tambiente 3) (Tsaída – Tambiente)0 5) Tempo 

2) (Tsaída – Tambiente)2 4) τC 6) 0,632 ((Tsaída – Tambiente)2 - (Tsaída – Tambiente)0) 

Figura 20 – Constante de tempo (EN 12975-2:2006). 

 
Esta característica do coletor solar é importante para determinação do seu 

comportamento quando ocorre alteração da irradiância incidente. Ela pode ser 

utilizada para reduzir o tempo necessário para execução do ensaio de desempenho 

térmico, pois ao se conhecer o comportamento dinâmico do coletor, pode-se adotar 

uma duração de ensaio proporcional a este tempo, ao invés de aguardar um tempo 

fixo. 

 

2.2 Avaliação de desempenho térmico para coletores solares 
 

O desempenho térmico de um coletor solar pode ser medido de diversas formas. A 

mais usual é o monitoramento do seu funcionamento sob o sol. Para isso o coletor é 

instalado em uma localidade, em condições que maximizem o seu desempenho, ou 

seja, o azimute e o zênite servem de referência para que a energia incidente seja a 

máxima possível.  

 

Em alguns casos são utilizados sistemas de rastreamento para corrigir o 

posicionamento relativo do coletor, permitindo que os raios do sol incidam de forma 
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perpendicular ao coletor. Pode-se observar na figura 21 um sistema de rastreamento 

do sol em operação, sua base fixa suporta a estrutura móvel onde estão colocados 

os coletores. 

 

 

Figura 21 – Sistema de rastreamento fabricado pela PSE AG (PSE, 2013). 

 

O funcionamento do coletor é monitorado durante todo o dia e as variáveis 

ambientais são registradas. Entre as principais estão: temperaturas de entrada e 

saída da água, temperatura e velocidade do ar ambiente e irradiância no plano do 

coletor. Durante todo o período, uma vazão de água, ou outro fluído de troca 

térmica, deve ser imposta ao circuito hidráulico interno do coletor. Esta vazão 

mássica é proporcional à área externa do coletor e deve ser proporcionada por meio 

de um sistema de bombeamento hidráulico.  

 

Ao final do dia os dados registrados são analisados e são selecionados os intervalos 

de medição em que se pode considerar a operação em estado permanente. 

Usualmente considera-se operação em estado permanente o intervalo em que as 

principais variáveis citadas anteriormente não variem durante trinta minutos.  

 

Também são exigidos níveis mínimos de irradiância, acima de 700 W/m2, e 

velocidade do ar, acima de 2 m/s. Caso todos os dados obtidos neste intervalo 

atendam estes requisitos, os mesmo são utilizados para o cálculo do desempenho 

térmico do coletor. 
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Este valor calculado é considerado um ponto de operação, isto ocorre pois a 

eficiência também é função da temperatura de entrada da água no coletor. Ainda 

serão necessários, no mínimo, mais três pontos de operação, com temperaturas de 

entrada de água diferentes e igualmente distribuídas na temperatura de operação do 

coletor. 

 

Há necessidade de repetir esses pontos em condições de simetria de incidência de 

radiação solar, ou seja, se um ponto foi obtido na parte da manhã, outro com 

condições similares deverá ser obtido de tarde. 

 

Tomando-se como referência todas as condições necessárias descritas 

anteriormente e a inclusão de, no mínimo, uma repetição para efetuar a análise 

estatística, chegamos a um total de dezesseis pontos a serem determinados. 

 

A tentativa de realizar estas avaliações na cidade de São Paulo confirmou esta 

expectativa, conforme se pode observar na figura 22, a variação da irradiância solar 

no plano do coletor inviabiliza o aproveitamento de muitos dias de medição. Nesta 

semana em particular, foram aproveitados apenas dois dias. 

 

 
Figura 22 – Irradiância solar global incidente em superfície horizontal, ao longo 

de uma semana, na cidade de São Paulo (dados medidos no laboratório do IPT). 
 

Dia: 
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Poucas localidades dispõem das condições climáticas necessárias para a avaliação 

de desempenho térmico de coletores em tempo hábil para o atendimento ao setor 

produtivo. 

 

O cenário descrito direcionou a decisão de aplicar um método de avaliação de 

desempenho indoor, ou seja, com todas as variáveis controladas em uma câmara, 

inclusive a radiação solar. 

 

Em 2009 a norma brasileira NBR 15747:2009 – Sistemas solares térmicos e seus 

componentes – Coletores solares, que utilizou como referência a norma europeia 

para coletores planos, foi atualizada e publicada. A metodologia de avaliação de 

desempenho e tratamento de dados proposta na referida norma não foi adotada pelo 

programa de etiquetagem do Inmetro, contudo a previsão é que o inicio de sua 

adoção ocorra a partir de julho de 2014. 

 

Apesar deste cenário, este estudo se propõe a efetuar as avaliações com base 

nesta nova versão da norma brasileira, recém-publicada, já em vigor. 

 

2.2.1 Método de avaliação de desempenho térmico para coletores 
solares 

 

O método adotado neste trabalho para a avaliação do desempenho térmico de 

coletores solares é o indoor. Nele todas as condições necessárias para a operação 

em regime permanente são obtidas em uma câmara instalada em laboratório. As 

dimensões desta câmara, bem como os sistemas de apoio foram dimensionados 

especificamente para este propósito. 

 

A expectativa ao adotar este método é a possibilidade de executar o teste de 

desempenho térmico de um coletor em um dia, submetendo o mesmo a todas as 

condições citadas no item anterior, de forma sequencial. 

 

O procedimento avalia a potência útil instantânea em quatro faixas de temperatura 

de operação do coletor (definidas a partir da temperatura de entrada da água), 
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sendo que, estes pontos de medição devem estar distribuídos de forma igual no 

intervalo de temperatura de operação. Desta maneira foram selecionadas quatro 

temperaturas, quais sejam: 20 ºC, 40 ºC, 60 ºC e 80ºC a serem impostas ao coletor. 

 

Cada determinação de um ponto de operação do coletor é obtida a partir da 

estabilização de todas as variáveis ambientais e da temperatura de entrada de água 

para então ser feita a medição da sua potência instantânea em regime permanente. 

 

A sequência de medições é executada partindo da temperatura de entrada da água 

do coletor próxima da temperatura do ar ambiente, ou seja, 20 ºC, elevando até 80 

ºC, e posteriormente retornando aos 20 ºC, sempre em estágios de 20 ºC. 

 

A partir da obtenção destes pontos, é feita a curva de regressão que representará o 

comportamento do coletor e poderá ser utilizada para o dimensionamento de 

sistemas de aquecimento solar de água. 

 

A seguir serão detalhados os sistemas de controle das condições de ensaio 

necessárias para a avaliação indoor do desempenho térmico dos coletores. 

 

2.2.2 Sistemas de controle para medição do desempenho térmico 
 

Partindo do conhecimento das variáveis de controle necessárias para execução do 

procedimento experimental, foram especificados os equipamentos que compõem os 

sistemas de condicionamento da câmara, circuito hidráulico, instrumentação e 

aquisição de dados. Os sistemas mais relevantes estão descritos a seguir: 

 

2.2.2.1 Radiação solar artificial 

 

O requisito mais complexo, necessário para execução do ensaio indoor, é a 

simulação da radiação solar de forma artificial. Ao contrário de outras aplicações, 

como o envelhecimento acelerado, que necessita de partes do comprimento de onda 

da radiação solar, o desempenho térmico, exige todo o espectro solar. 
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Diversas tecnologias disponíveis no mercado poderiam ser utilizadas para simular 

esta condição. Porém a necessidade de manter a fonte de radiação estável e a 

possibilidade de controlar a irradiância de forma precisa direcionou a escolha para 

um painel radiante composto por um conjunto de lâmpadas. 

 

A seleção da lâmpada teve como critério a semelhança da distribuição espectral da 

emissão em comparação com a da luz natural do sol.  

 

A adoção de lâmpadas incandescentes, opção de baixo custo e fácil reposição, foi 

descartada devido à alta emissão de radiação na faixa do infravermelho. 

 

As lâmpadas de xenônio e halógenas também foram consideradas, porém como é 

possível observar na figura 23, apresentam desvios significativos de distribuição 

espectral, quando comparadas à luz natural. 

 

 

Figura 23 – Gráfico comparativo entre a distribuição espectral de lâmpadas de 

diferentes tecnologias (PSE AG, 2013). 

 

A figura 23 apresenta a distribuição espectral das lâmpadas de metal-halido. Esta 

tecnologia, associadas a filtros, apresenta espectro muito semelhante ao da luz 

natural. Na figura 24 é possível comparar a sua distribuição espectral com a 
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referência normativa da ASHRAE, usualmente adotada em métodos que simulam a 

radiação do sol. 

 

  

 

  Figura 24 – Gráfico comparativo entre a distribuição espectral da lâmpada de 

metal-halido e da natural (PSE AG, 2013). 

 

 

Selecionada a fonte artificial de radiação, optou-se pelo fornecimento do conjunto 

que incluía os refletores e fonte com ajuste de intensidade. Foi possível adquirir o 

sistema integrado a uma estrutura metálica que permite o ajuste da posição relativa 

dos refletores, sua inclinação e elevação. Este conjunto foi importado da Alemanha e 

a sua montagem e instalação foi executada por uma equipe especializada do 

fornecedor. 

 

A figura 25 mostra o detalhe construtivo dos refletores que utilizam duas superfícies 

de alumínio em formato parabólico com o objetivo de direcionar os raios em 

trajetórias paralelas. 
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Figura 25 – Detalhe do refletor. 

 

A maioria dos coletores solares comercializados no mercado nacional têm 

dimensões máximas de até 1,5 metros de largura por 2,2 metros de comprimento. 

Desta forma, optou-se por uma área de testes de 2,4 x 2,4. Esta superfície, ou plano 

de testes, deveria receber uma irradiação homogênea, igualmente distribuída e 

estável durante toda a duração do ensaio. 

 

Para aferir a irradiância incidente no plano, foi adquirido um piranômetro, como é 

denominado o radiômetro dedicado a medições de radiação solar, com 

características compatíveis com a aplicação em questão. 

 

Dentre as características que definiram a seleção do modelo do piranômetro estão: a 

sensibilidade a todo o espectro presente na radiação solar, o tempo de resposta e 

precisão da medida. A figura 26 mostra o modelo adotado e a tabela 6 suas 

principais especificações técnicas. 

 

 

Figura 26 – Piranômetro instalado na plataforma móvel. 
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Tabela 6 – Especificações do piranômetro 

Característica Valor 

Faixa espectral 200 to 3600 nm 

Sensibilidade 7 to 14 µV/W/m² 

Latência 5 s 

Erro direcional (até 80 ° em 1000 W/m²) < 5 W/m² 

Sensibilidade à temperatura (-20 ºC to +50 ºC) < 0.5 % 

Temperatura de operação -40 °C to +80 °C 

Irradiância máxima 4000 W/m² 

Campo de visão 180 ° 
 

 

Devido ao alto custo do piranômetro, a utilização de vários sensores para aferir a 

distribuição espacial da irradiância foi descartada. A estratégia adotada foi a 

construção de um sistema que permitisse a varredura de toda área do plano de 

testes utilizando apenas um sensor.  

 

Este sistema foi projetado e desenvolvido no Brasil e opera com acionadores que 

controlam o movimento de uma plataforma, onde está instalado o piranômetro, de 

forma que ele percorra toda a área de testes, parando em pontos pré-determinados, 

permitindo que a irradiância seja registrada e seguindo para a próxima posição. 

 

Este sistema está conectado a um computador onde é possível programar a 

trajetória que o piranômetro deve percorrer e registrar os valores de irradiância 

medidos. A figura 27 apresenta o sistema de posicionamento do sensor. 
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Figura 27 – Sistema de varredura em dois eixos no plano de ensaios. 

 

2.2.2.2 Ajuste do plano de testes 
 
 
O posicionamento relativo entre o coletor e o painel de lâmpadas é fundamental para 

execução do ensaio de desempenho térmico. É necessário o ajuste de inclinação e 

rotação para garantir que o ângulo de incidência da radiação seja o desejado. A 

vista posterior da bancada de testes, ver figura 28, permite observar o sistema de 

posicionamento da amostra e de todos os outros subsistemas associados ao plano 

de testes. 

 

 

Figura 28 – Vista posterior da bancada de ensaios. 
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2.2.2.3 Controle da velocidade do ar 
 
A simulação das condições de ensaio inclui também a velocidade do ar ambiente. 

Com este propósito foi instalado um conjunto de ventiladores de cilindros rotativos, 

do tipo “cortina de ar”, que geram um fluxo de ar na direção do coletor (ver figura 

29).  

 

Figura 29 – Vista lateral da bancada de ensaios. 

 

O motor que aciona os ventiladores é alimentado por um inversor de frequência que 

permite variar a rotação dos cilindros e consequentemente, ajustar a velocidade do 

ar desejada. Esta é aferida através de um anemômetro a fio quente (ver figura 30), 

que é colocado sobre a superfície do coletor, em diversos pontos para obtenção do 

valor médio. 

 

 

Figura 30 – Anemômetro de fio quente. 
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2.2.2.4 Controle da temperatura da água 
 
O sistema de abastecimento de água para o ensaio dos coletores opera com 

múltiplos estágios. No primeiro, a água é resfriada a 9 °C, em seguida ela passa por 

dois estágios de aquecimento elétrico: o primeiro, de baixa precisão, atinge a 

temperatura próxima da desejada, e o segundo, de alta precisão, faz o ajuste fino da 

temperatura da água. 

2.2.2.5 Controle da vazão 

 

O sistema de controle de vazão da água é composto por um circuito hidráulico, 

bomba hidráulica, válvulas de controle e medidor de vazão mássica (ver figura 31). 

 

 
Figura 31 – Segmento do circuito hidráulico com o medidor de vazão de água. 

 

O sistema opera de forma automática, controlado pelo computador que supervisiona 

a vazão no circuito e aciona a válvula de controle de vazão de água pelo coletor. O 

abastecimento é feito a partir de um reservatório superior de nível constante. As 

especificações do sistema são apresentadas na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Especificações do sistema de controle de vazão 

Característica Valor 

Faixa de calibração 0,018 a 0,083 kg/s 

Diâmetro nominal 13 mm (1/2”) 

Saída de corrente 4 a 20 mA = 0 a 0,25 kg/s 

Temperatura de operação -10º C a 80º C 

Precisão 1 % 
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2.2.3 Cálculo do desempenho térmico 

 
 

A potência instantânea fornecida ao fluxo de água que atravessa o coletor (Q*), em 

cada ponto de medição, é determinada conforme apresentado a seguir: 

 
         (3) 

 
Sendo, 

• ṁ a vazão mássica do fluido (kg/s), 

• cf o calor específico do fluído (J/kg°C), e 

• ∆T a elevação de temperatura entre saída e entrada de água do coletor 

(°C). 

 

A partir da potência é possível calcular a eficiência térmica instantânea ( ) do 

coletor:  

	
∗

	.
             (4) 

 
Sendo, 

• Q* a potência instantânea (W), 

• A a área frontal do coletor (m2), e 

• G a irradiância solar incidente sobre a área frontal do coletor (W/m2). 

 

Para cada simulação, foram executadas as medições de potência e o cálculo da 

eficiência instantânea. A partir destes pontos, foi feita a analise de regressão 

conforme o modelo apresentado no Anexo K da NBR 15747-2:2009, considerando 

como variável independente a temperatura média reduzida Tm* dada por: 

 

         (5) 
 

Sendo, 

Q* = ṁ . cf . ΔT 

Tm* = Tm – Tambiente 
G 
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• Tm a temperatura média do fluído (°C), 

• Tambiente a temperatura do ambiente (°C), e 

• G a irradiância solar (W/m2). 

 

Sendo Tm a temperatura média do fluido no coletor, dada por: 

 
 

          (6) 
 
Sendo, 

• Tentrada a temperatura de entrada do fluido no coletor (°C), e 

• ∆T a elevação de temperatura do fluído (°C). 

 

Obtém-se a curva da eficiência térmica instantânea a partir do ajuste estatístico pelo 

método dos mínimos quadrados das medições experimentais à equação 7: 

 

 

       (7) 
 

Sendo, 

• η0 o fator independente, 

• a1 o coeficiente de primeiro grau (W/m2°C), e  

• a2 o coeficiente de segundo grau (W/m2°C2). 

 

A obtenção das constantes η0, a1 e a2 também pode ser feita empregando o método 

dos mínimos quadrados balanceado, descrito no Anexo K da mesma norma. Este 

método, denominado WLS, é mais complexo, porém apresentou, em testes 

preliminares, resultados com melhor aderência aos valores experimentais, sendo, 

portanto, o adotado para esta avaliação. 

 

Tm = Tentrada  +  ΔT 
                     2 

η = η0 – a1Tm* – a2G(Tm*)2      
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2.3 Avaliação da incerteza da medição de desempenho térmico 
para coletores solares 

 

A metodologia proposta neste estudo considera a composição de duas fontes 

principais de incerteza. A primeira é a incerteza advinda dos instrumentos e do 

sistema de aferição dos mesmos. A segunda é a incerteza associada ao método de 

regressão que permite a obtenção da curva de desempenho térmico. 

 

Esta abordagem permite não somente a determinação da origem da incerteza, bem 

como, quantificar as contribuições individuais de cada fonte de incerteza. 

 

2.3.1 Incerteza das medições 
 

O método adotado para os cálculos de incerteza das medições é o que consta da 

publicação “A Propagação de incertezas, conforme expresso no documento: 

Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in 

measurement - JCGM 100:2008 (GUM 1995)”. Resumidamente, ele pode ser 

dividido nos seguintes passos: 

 

a) Definição do Mensurando; 

b) Elaboração de diagrama causa-efeito do mensurando a fim de identificar as 

componentes de incerteza presentes em cada grandeza de entrada; 

c) Estimativa das incertezas padrão das grandezas de entrada; 

d) Determinação do coeficiente de sensibilidade do mensurando em relação a 

cada grandeza de entrada, por meio do cálculo de derivadas parciais; 

e) Cálculo dos componentes de incerteza padronizadas, referentes a cada 

grandeza/fonte de entrada; 

f) Combinação dos componentes; 

g) Cálculo do grau de liberdade efetivo da incerteza padrão combinada;  

h) Escolha do fator de abrangência; 

i) Cálculo da incerteza expandida. 
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Além da análise realizada segundo o método de propagação de incertezas, com os 

dados oriundos de ensaios completos, conforme apresentado à frente, foi feita, 

ainda uma repetição também completa de um ensaio, para se estimar a 

repetitividade de todo o processo metrológico. 

 

2.3.2 Diagrama causa–efeito 
 

O diagrama causa–efeito, apresentado na figura 32, foi elaborado para elencar as 

fontes de incerteza advindas de cada uma das grandezas envolvidas na avaliação 

da incerteza das medições. 

 

Nele é possível identificar quais os aspectos de cada um dos mensurandos, que 

devem ser quantificados para a totalização da incerteza associada à medição das 

variáveis utilizadas na aferição do desempenho térmico dos coletores solares. 
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2.3.3 Incerteza do método de regressão 
 

A incerteza associada ao método de regressão adotado neste estudo foi calculada 

para cada simulação conforme o anexo K da ABNT NBR 15747-2:2009. A descrição 

resumida é apresentada a seguir: 

 

Ƞ = c1.p1 + c2.p2 + c3.p3       (8) 

 

onde: 

 η é a eficiência instantânea do coletor; 

 p1, p2, p3 são os valores dos quais são determinados 

experimentalmente através de ensaios; 

 c1, c2, c3 são as constantes do coletor que são determinadas através de 

ensaios. 

 

No caso do modelo de estado estacionário temos c1= η0, c2=U1, c3=U2, p1=1, p2=(Tm 

-Ta)/G e p3=(Tm - Ta)
2/G. 

 

Sendo K uma matriz cujos componentes JxM kj,m são construídos a partir da função 

básica M avaliada em J com valores experimentais de p1,…, pM ponderada pela 

incerteza uj: 

 

     (9) 

 

Sendo L um vetor de comprimento J cujos componentes Ij são construídos a partir 

de valores de ηj a ser montados, ponderada pela incerteza uj: 
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        (10) 

 A equação normal do problema dos mínimos quadrados pode ser escrita da 

seguinte forma: 

 

 

(KT • K) • INV(C) = KT • L        (11) 

 

 

Onde C é um vetor cujos elementos são os coeficientes.  

 

Temos ainda que Z = INV (KT • K) é uma matriz diagonal cujos elementos zk,k são os 

quadrados das incertezas (variâncias). 

 

 

u c 	 Z .   , para m = 1,2 e 3      (12) 

 

2.3.4 Incerteza combinada  
 

A incerteza associada de cada uma das grandezas (x) que são usadas na 

determinação da eficiência térmica será dada pela raiz quadrada da soma das 

variâncias das distribuições estatísticas de cada componente (j) envolvida no 

processo, ou seja: 

 

2

1

2 .)()( 










 
 i

n

i
ic x

y
xuyu        (13) 

 

Como discutido anteriormente, as grandezas que são determinadas durante o 

ensaio e utilizadas no cálculo da eficiência térmica instantânea são: 
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 Vazão de água (ṁ); 

 Elevação de temperatura da água (∆T); 

 Área do coletor (A); 

 Radiação solar incidente (G); 

 Calor específico da água (cf). 

 
A incerteza combinada da eficiência térmica instantânea (uƞ) é dada por: 

 

		 ṁ .
ṁ

. 	 Δ . 	 .

.                (14) 

 
 

Onde as derivadas da expressão  η
∗. .

.
  são: 

 

ṁ

.

	.
         (15) 

 

	 ṁ.
.

         (16) 

 

ṁ.		

.
	                   (17) 

 

	 ṁ.		 .

.
        (18) 

 

	 ṁ.		 .

.
        (19) 
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2.4 Programa experimental 
 
 

O programa experimental é composto pelas etapas descritas a seguir. 

 

2.4.1 Arranjo experimental 
 
 

O arranjo experimental construído envolveu a reforma e ampliação da câmara de 

ensaios, aquisição, instalação e configuração de equipamentos de controle e 

medição das variáveis envolvidas na determinação do desempenho térmico do 

coletor solar. 

 
O arranjo experimental utilizado neste trabalho é composto por um simulador solar 

artificial instalado em uma câmara climatizada equipada com diversos subsistemas. 

O objetivo é manter o coletor solar operando em regime permanente. Esta condição 

é obtida quando se controla artificialmente todas as variáveis ambientais e de 

abastecimento de água. Estas devem ser mantidas, ao longo da duração de cada 

ensaio, dentro dos intervalos recomendados pela NBR 15747-2:2009 conforme 

apresentada na tabela 8: 

 

Tabela 8 – Condições de ensaio do coletor solar (ABNT, 2009) 

Parâmetro 
Desvio permitido 
do valor médio 

Irradiância solar (global) de ensaio ± 50 W/m2 

Temperatura do ar ambiente (ensaio interno) ± 1 K 

Vazão mássica do fluido ± 1 % 

Temperatura do fluido na entrada do coletor ± 0,1 K 
 
 
A Figura 33 apresenta o simulador solar utilizado. Composto de oito lâmpadas com 

potência total de 40 kW, o simulador é alimentado por fontes de energia 

estabilizadas com ajuste de intensidade. A sua posição pode ser ajustada através de 

motores elétricos que fazem o movimento de elevação em relação ao piso e rotação 

no eixo horizontal. Estes recursos permitem o ajuste do ângulo de incidência da 
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irradiação emitida que, neste estudo, foi mantida fixa com incidência perpendicular 

ao plano do coletor. 

 

Ainda na figura 33 pode-se observar o “céu artificial” composto por uma estrutura de 

aço que suporta duas camadas de vidro. Entre elas circula ar refrigerado que impede 

a transmissão de calor por infravermelho gerado pelas lâmpadas.  

 

 

Figura 33 – Vista lateral do simulador solar. 

 

A figura 34 apresenta a bancada de ensaio do coletor que possui ajuste de 

inclinação e direção permitindo a configuração do ângulo de incidência da irradiação. 

Neste estudo foi mantido o ângulo de inclinação em relação ao piso de 45º. Pode-se 

observar também o circuito hidráulico de água, a localização dos sensores de 

temperatura e a plataforma móvel do piranômetro. 

 

 

Circuito fechado  
de ar refrigerado 

Circuito fechado 
de ar refrigerado 

(transparente) 

Refletor
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Figura 34 – Vista frontal da bancada de ensaio. 

 

A bancada dispõe de um sistema de varredura programável que movimenta a 

plataforma, onde está instalado o piranômetro, permitindo aferir a distribuição 

espacial da irradiação no plano do coletor que está sendo avaliado. O sistema 

funciona a partir da determinação prévia dos pontos no plano em que se deseja 

fazer as medições. 

 

Definida a sequência de pontos, o sistema percorre toda a área fazendo paradas 

com pausas programadas para a medição da irradiância naquele ponto. Isto permite 

que se utilize a medição integral da irradiância pela área e não apenas a medição 

em um ponto. 

 
 
 
 
 
 
 

Sensor de  
temperatura  

de saída 
da água 

Sensor de  
temperatura 
de entrada 

da água Piranômetro (plataforma móvel) 
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A figura 35 apresenta a parametrização do sistema de varredura. Cada intersecção 

das retas corresponde a um ponto de parada da plataforma móvel e obtenção da 

irradiância incidente. O destaque é para a área cinza onde está o coletor. Nela, a 

variação da irradiância deve ser inferior a ± 50 W/m2. 

 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Figura 35 – Diagrama do sistema de varredura (a área em cinza é a ocupada pelo 

coletor). 

 

O ajuste da velocidade do ar incidente na superfície do coletor também é 

configurado através do controle do inversor de frequência do motor do ventilador. O 

valor deve ficar entre 2 e 4 m/s e é confirmado através de medições feitas com um 

anemômetro a fio quente. 

 

Esta medição deve ser feita obrigatoriamente com o coletor em posição de ensaio, 

pois a sua presença e características construtivas alteram o valor obtido. Uma 

mesma configuração do ventilador pode gerar diferentes velocidades de ar para 

amostras diferentes. 

 

A figura 36 apresenta os pontos, destacados em azul, de medição para obtenção do 

valor médio da velocidade do ar. 

 

Eixo X

E
ix

o
 Y
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Figura 36 – Aferição da velocidade do ar (a área em cinza é a ocupada pelo coletor). 

 

O arranjo também dispõe de válvula de acionamento eletrônico para o controle da 

vazão mássica, rotâmetro para inspeção da tubulação quanto à presença de bolhas 

de ar, aquecedor de água elétrico instantâneo com controlador lógico programável 

de temperatura e sensor de temperatura ambiente próximo ao coletor solar. 

 
 

2.4.2 Procedimento experimental 
 
 

O procedimento experimental tem o objetivo de medir o desempenho térmico do 

coletor solar em condições controladas artificialmente. Tendo em vista que o seu 

desempenho varia em função destas condições, uma curva de eficiência deve ser 

obtida para melhor representar o seu funcionamento. A modelagem matemática 

adotada está descrita detalhadamente no item 2.2.3, por esta razão, este item será 

dedicado à descrição do procedimento operacional empregado nos ensaios. 

 

Para a determinação da curva de desempenho do coletor é necessário repetir a 

medição da sua eficiência em múltiplos pontos, cada um deles com as mesmas 

ventiladores
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condições de contorno com exceção da temperatura da água de entrada. A partir da 

obtenção destes pontos, com temperaturas de água de entrada diferentes, é 

possível obter a curva que representará o comportamento do coletor. 

 

Cada ponto da medição é obtido a partir da operação do coletor solar em regime 

permanente, conforme descrito no item anterior, nas condições apresentadas na 

tabela 6. Uma vez atingida esta condição, monitora-se a temperatura de saída da 

água do coletor e calcula-se o seu desempenho térmico. A sequência de ações 

envolvidas no procedimento experimental é a seguinte: 

 

1. Configuração da temperatura do ar na câmara. 

2. Instalação do coletor solar na bancada. 

3. Ajuste da inclinação do plano de ensaio. 

4. Execução das conexões hidráulicas de entrada e saída de água do coletor. 

5. Início da circulação de água pelo coletor. 

6. Ajuste da velocidade do ar incidente no coletor. 

7. Acionamento das lâmpadas do simulador solar. 

8. Acionamento da circulação de ar refrigerado no “céu artificial”. 

9. Verificação da distribuição espacial da irradiância sobre o coletor. 

10. Ajuste da vazão mássica de água que circula pelo coletor. 

11. Configuração da temperatura de entrada da água no coletor. 

12. Monitoramento da temperatura de saída da água do coletor. 

13. Registro de todas as variáveis em regime permanente por cinco minutos. 

14. Repetição dos itens 11 a 13 para cada ponto de medição. 

 

A sequência descrita nos itens 11 a 13 é repetida para as temperaturas de entrada 

de água 20, 40, 60 e 80º C, primeiramente elevando-se a temperatura e em seguida 

reduzindo-a. 

 

O procedimento experimental será repetido alterando-se as condições de contorno 

conforme descrito nos itens a seguir. 
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2.4.3 Repetições com variação da irradiância 
 
 

Esta etapa tem por objetivo avaliar a incerteza associada ao ensaio de desempenho 

térmico quando repetido mais de uma vez com a mesma amostra, variando-se 

intencionalmente a irradiância incidente no plano de ensaio. Foram definidos três 

valores de irradiância controlados através da dimerização da fonte luminosa. Desta 

forma foi possível configurar as intensidades “baixa”, “média” e “alta”, sendo, 

respectivamente, 70%, 90% e 100% da potência nominal disponível. 

 

Tendo em vista que o sistema de medição permite verificar a distribuição espacial da 

irradiância no plano de ensaio, para cada configuração foi feita uma matriz de 

medições que representa a distribuição da irradiância na área do coletor. A 

parametrização do plano do coletor para a realização da aferição da distribuição 

espacial da irradiância foi descrita no item 2.4.2. 

 

Os gráficos estão em perspectiva e os eixos X e Y representam a posição onde foi 

medida a irradiância sendo X o eixo que representa a largura do coletor e Y a sua 

altura (vista frontal). 

 

A figura 37 apresenta a distribuição da irradiância no plano do coletor para a 

intensidade baixa. O intervalo de variação da irradiância foi de 563 a 583 W/m2. O 

valor médio obtido foi de 574 W/m2 com desvio padrão de 7 W/m2 (1,1%). 
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Figura 37 – Distribuição espacial da irradiância no plano de ensaio (intensidade 

baixa). 

 

A figura 38 apresenta a distribuição da irradiância no plano do coletor para a 

intensidade média. O intervalo de variação da irradiância foi de 772 a 799 W/m2. O 

valor médio obtido foi de 787 W/m2 com desvio padrão de 9 W/m2 (1,2%). 

 

 

Figura 38 – Distribuição espacial da irradiância no plano de ensaio (intensidade 

média). 
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A figura 39 apresenta a distribuição da irradiância no plano do coletor para a 

intensidade alta. O intervalo de variação da irradiância foi de 894 a 927 W/m2. O 

valor médio obtido foi de 912 W/m2 com desvio padrão de 11 W/m2 (1,2%). 

 

 

Figura 39 – Distribuição espacial da irradiância no plano de ensaio (intensidade 

alta). 

 

As três condições de ensaio apresentam valores de irradiância dentro dos intervalos 

previstos na tabela 6, ou seja, uma variação de ± 50 W/m2. 

 

2.4.4 Repetições com a mesma amostra 
 
 

O procedimento descrito em 3.4.2 será repetido com o mesmo coletor e condições 

de contorno, para aferir a variação do resultado obtido e sua incerteza associada. O 

coletor selecionado para execução destes ensaios será denominado amostra A. A 

sua seleção será detalhada no item 2.5. 
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2.4.5 Comparativos entre laboratórios com variação da velocidade do ar 
 

Esta etapa tem como objetivo a avaliação comparativa de resultados de 

desempenho térmico obtidos por amostras do mesmo modelo de fabricação em 

laboratórios diferentes. Os resultados obtidos serão analisados tendo como 

parâmetro a incerteza associada aos mesmos. 

 

Dois coletores denominados amostra B e amostra C serão avaliados sendo que a 

configuração do arranjo experimental é similar àquela utilizada para a amostra A, 

com intensidade média de irradiância, com a exceção da velocidade do ar incidente 

na superfície do coletor. Esta será intencionalmente configurada em três 

intensidades, quais sejam, 1, 2 e 3 m/s. 

 

O objetivo da variação da velocidade do ar incidente na superfície do coletor é 

explorar a sua influência no desempenho térmico obtido e na sua incerteza 

associada. 

 

A amostra B foi avaliada no laboratório que será denominado 2 e a amostra C nos 

laboratórios que serão denominados 3 e 4. Os laboratórios 2 e 3 utilizam 

simuladores artificiais de radiação solar enquanto o laboratório 4 executa os ensaios 

sob radiação natural do sol. 

 

Apesar de apresentarem algumas diferenças construtivas, os dois coletores 

possuem absorvedores metálicos, tubulação de cobre, cobertura simples de vidro e 

se destinam a aplicação banho. 

 
 

2.5 Seleção do coletor com boa representatividade no mercado 
 

A seleção foi feita a partir do acompanhamento de compras governamentais, nos 

últimos três anos, dos modelos de coletores adotados em habitações de interesse 

social para determinar a configuração típica adotada nestas edificações.  
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Aplicando os requisitos exigidos e a tipologia adotada pelas companhias 

habitacionais, os coletores que podem ser objeto do estudo estão listados a seguir.  

 

Tabela 9 – Coletores Solares que se enquadram na tipologia adotada em habitações 
de interesse social. 

Fabricante Marca Modelo 

Área 
Externa 

do 
Coletor 

(m2) 

Eficiência 
energética 
média (%) 

Material da 
Superfície 

Absorvedora

ARKSOL ARKSOL 
SATURNO AP 

2000 
1,98 56,3 ALUMÍNIO 

BOSCH BUDERUS SKE 2.0 2,37 59,9 COBRE 
BOSCH BUDERUS SKN 3.0 2,37 63,2 COBRE 
BOSCH BUDERUS SKS 4.0 2,37 62 COBRE 
COLSOL COLSOL PL100RE 1,00 58,8 ALUMÍNIO 
COLSOL COLSOL PL130RE 1,30 58,8 ALUMÍNIO 
COLSOL COLSOL PL150RE 1,50 58,8 ALUMÍNIO 
COLSOL COLSOL PL200RE 1,92 58,8 ALUMÍNIO 

CUMULUS 
CSC 

PREMIUM 
100 1,00 62,4 COBRE 

CUMULUS 
CSC 

PREMIUM 
140 1,42 62,4 COBRE 

CUMULUS 
CSC 

PREMIUM 
200 1,95 62,4 COBRE 

CUMULUS 
CSC 

PREMIUM 
200H 1,96 62,4 COBRE 

CUMULUS CSC ULTRA 100 1,00 57,9 COBRE 
CUMULUS CSC ULTRA 140 1,42 57,9 COBRE 
CUMULUS CSC ULTRA 170 1,68 57,9 COBRE 
CUMULUS CSC ULTRA 200 1,95 57,9 COBRE 

E2SOLAR E2SOLAR 
MEGATHERM 

CP100 
1,11 57,2 COBRE 

E2SOLAR E2SOLAR 
MEGATHERM 

CP150V 
1,64 57,2 COBRE 

E2SOLAR E2SOLAR 
MEGATHERM 

CP200V 
2,16 57,2 COBRE 

E2SOLAR E2SOLAR 
MEGATHERM 

CP300V 
3,21 57,2 COBRE 

E2SOLAR E2SOLAR 
MEGATHERM 

CP200H 
2,22 57,2 COBRE 

E2SOLAR AKRONTHERM CT-106 A 1,06 56,7 ALUMÍNIO 
E2SOLAR AKRONTHERM CT-138 A 1,38 56,7 ALUIMINIO 
E2SOLAR AKRONTHERM CT-158 A 1,58 56,7 ALUMINIO 

ENALTER 
SIMSOL 

ALUMINIO 
1.0V 1x1 1,00 58 ALUMÍNIO 

ENALTER 
SIMSOL 

ALUMINIO 
1.7V 1x1.7 1,70 51,5 ALUMÍNIO 

ENALTER 
SIMSOL 

ALUMINIO 
2.0V 1x2 2,00 51,5 ALUMÍNIO 

ENALTER 
SIMSOL 

ALUMINIO 
1.7H 1.7x1 1,70 51,5 ALUMÍNIO 

ENALTER 
SIMSOL 

ALUMINIO 
2.0H 2x1 2,00 51,5 ALUMÍNIO 

EXCEL 
METALÚRGICA 

EXCEL SOLAR ES 03 1,00 56,3 ALUMINIO 

      
(Continua) 
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Tabela 9 – Coletores Solares que se enquadram na tipologia adotada em habitações 
de interesse social (continuação). 

Fabricante Marca Modelo 

Área 
Externa do 

Coletor 
(m2) 

Eficiência 
energética 
média (%) 

Material da 
Superfície 

Absorvedora 

GIRASSOL GIRASSOL G103 1,02 57,5 ALUMÍNIO 
GIRASSOL GIRASSOL G151 1,51 57,2 ALUMÍNIO 
GIRASSOL GIRASSOL G201 2,03 57,5 ALUMÍNIO 
GIRASSOL GIRASSOL G151HZ 1,51 57,2 ALUMÍNIO 
GIRASSOL GIRASSOL G201HZ 2,03 57,5 ALUMÍNIO 
HELIOTEK SOLARSONIC MK17 1,70 56,2 COBRE 
HELIOTEK HELIOSONIC MC10C 1,00 60 COBRE 
HELIOTEK HELIOSONIC MC14C 1,40 60 COBRE 
HELIOTEK HELIOSONIC MC15C 1,50 60 COBRE 
HELIOTEK HELIOSONIC MC17C 1,70 60 COBRE 
HELIOTEK HELIOSONIC MC20C 2,00 60 COBRE 
HELIOTEK HELIOSONIC MC10P 1,00 56,2 COBRE 
E2SOLAR AKRONTHERM CT-200 A 2,00 56,7 ALUMINIO 

HELIOTEK HELIOSONIC MC14P 1,40  COBRE 
HELIOTEK HELIOSONIC MC15P 1,50 56,2 COBRE 
HELIOTEK HELIOSONIC MC17P 1,70 56,2 COBRE 
HELIOTEK HELIOSONIC MC20P 2,00 56,2 COBRE 

KOMLOG KOMECO 
KCS-100 

PLATINUM 
1,00 56,3 ALUMINIO 

KOMLOG KOMECO 
KCS-150 

PLATINUM 
1,50 56,3 ALUMINIO 

KOMLOG KOMECO 
KCS-200 

PLATINUM 
2,00 56,3 ALUMINIO 

LAFARGE TÉGULA TG 1,0 1,00 56,2 COBRE 
LAFARGE TÉGULA TG 1,5 1,50 56,2 COBRE 
LAFARGE TÉGULA TG 2,0 2,00 56,2 COBRE 

MAXTEMPER 
MAIS 

QUENTE 
MTH 1,99 58,0 COBRE 

PANTHO STANDARD CSS21#0428/8 1,99 54,8 ALUMÍNIO 
PANTHO STANDARD CDS/A10 1,98 56,3 ALUMÍNIO 

SOLAR MINAS 
SOLAR 
MINAS 

SM 103 1,02 57,5 ALUMÍNIO 

SOLAR MINAS 
SOLAR 
MINAS 

SM 201 2,03 57,5 ALUMÍNIO 

SOLAR MINAS 
SOLAR 
MINAS 

SM 201HZ 2,03 57,5 ALUMÍNIO 

SOLAR MINAS 
SOLAR 
MINAS 

SM 151 1,51 57,2 ALUMÍNIO 

SOLAR MINAS 
SOLAR 
MINAS 

SM 151HZ 1,51 57,2 ALUMÍNIO 

SOLAR MINAS 
SOLAR 
MINAS 

SM 152 1,51 55,4 ALUMÍNIO 

SOLAR MINAS 
SOLAR 
MINAS 

SM 104 1,02 45,5 ALUMÍNIO 

SOLAR 
NOBRE 

SOLAR 
NOBRE 

SN - 1000 1,01 55,9 ALUMINIO 

SOLAR 
NOBRE 

SOLAR 
NOBRE 

SN - 1600 2,00 56,7 ALUIMINIO 

SOLAR 
NOBRE 

SOLAR 
NOBRE 

SN - 1600 1,61 56,7 ALUMINIO 

SOLAR 
NOBRE 

SOLAR 
NOBRE 

SNh - 1600 1,61 56,7 ALUMINIO 

(Continua) 
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Tabela 9 – Coletores Solares que se enquadram na tipologia adotada em 
habitações de interesse social (continuação). 

Fabricante Marca Modelo 

Área 
Externa do 

Coletor 
(m2) 

Eficiência 
energética 
média (%) 

Material da 
Superfície 

Absorvedora 

SOLETROL SOLETROL 
INDUSTRIAL 

PLUS 
1,92 58,8 ALUMÍNIO 

SOLETROL SOLETROL 
MAX 

ALUMÍNIO 
1,60 m2 

1,59 59,7 ALUMÍNIO 

SOLETROL SOLETROL 

MAX 
ALUMÍNIO 

HORIZONTAL 
1,60 m2 

1,58 59,7 ALUMÍNIO 

SOLETROL SOLETROL 
MAX 

ALUMÍNIO 
2,00 m2 

2,00 59,7 ALUMÍNIO 

SOLETROL SOLETROL 

MAX 
ALUMÍNIO 

1,60m2 
C/MOLDURA 
E FUNDO DE 

AÇO INOX 

1,58 59,7 ALUMÍNIO 

SOLETROL SOLETROL 

MAX 
ALUMÍNIO 

2,00m2 
C/MOLDURA 
E FUNDO DE 

AÇO INOX 

2,00 59,7 ALUMÍNIO 

TERMOTRON JMS 
MAXCOP 

GOLD A9V-1 
1,01 55,9 ALUMINIO 

TERMOTRON JMS 
MAXCOP 

GOLD A9V-2.0 
2,00 56,7 ALUIMINIO 

TERMOTRON JMS 
MAXCOP 

GOLD A9V-1.6 
1,61 56,7 ALUMINIO 

TERMOTRON JMS 
MAXCOP 

GOLD A14H-
1.6 

1,61 56,7 ALUMINIO 

TERMOTRON JMS 
MAXCOP 

GOLD  
2,00 56,7 ALUMINIO 

TOSI JELLY FISH  JF 10 1,00 57,8 ALUMÍNIO 
TOSI JELLY FISH  JF 16 1,61 57,8 ALUMÍNIO 
TOSI RHEEM JF 10 1,00 57,8 ALUMÍNIO 
TOSI RHEEM JF 16 1,61 57,8 ALUMÍNIO 

TRANSSEN TRANSSEN 
BAHAMAS 

V1.2 
0,99 57,7 ALUMINIO 

TUMA SOLAREM CMT-5-113E 1,38 56,7 ALUIMINIO 
TUMA SOLAREM CMT-5-115E 1,58 56,7 ALUMINIO 

UNISOL UNISOL BRA 1000 1,00 57,6 ALUMÍNIO 
 

Foram feitas duas visitas técnicas a conjuntos habitacionais para identificar a 

tipologia que vem sendo adotada. Uma na cidade de Cafelândia-SP, com habitações 

térreas unifamiliares (Figura 40) e outra, em Mogi das Cruzes-SP, com edificações 

de cinco pavimentos multifamiliares (Figura 41). 
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Figura 40 – Coletor solar em habitações de interesse social em Cafelândia – São 

Paulo. 
 
 

     
Figura 41 – Coletor solar em habitações de interesse social em Mogi das Cruzes – 

São Paulo. 
 

 

Para este tipo de habitação, a solução é a composição do sistema de aquecimento 

solar térmico sem apoio elétrico no reservatório, porém com a instalação de um 

chuveiro elétrico no ponto de utilização. A área coletora tem no mínimo 1,5 m2 e o 

reservatório possui um volume de água armazenado de 200 litros. 

 

Os coletores são do tipo fechado, conforme a nomenclatura definida pelo Inmetro, 

ou seja, com cobertura de vidro e absorvedores metálicos. Os reservatórios são 

cilíndricos, horizontais, de baixa pressão de operação, sem apoio elétrico e 

fabricados com interior metálico, sendo mais comum o aço inoxidável. 
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Figura 42 – Coletor solar selecionado. 
 
 

O coletor selecionado, que pode ser observado na figura 42, atende às 

especificações citadas anteriormente e possui área frontal igual a 1,71 m2. 
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3 Resultados dos ensaios de desempenho térmico 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos para o programa experimental 

detalhado no capítulo 3. Estes serão apresentados de forma resumida, em tabelas 

que registram os valores das medições para os pontos de operação da amostra 

sendo ensaiada. 

 

No apêndice A os dados referentes à primeira simulação estão registrados de forma 

detalhada, em gráficos que apresentam as variáveis durante todo o processo de 

preparação e ensaio da amostra. 

 

3.1 Variação da irradiância - Amostra A 

 

A medição do desempenho térmico da amostra A foi repetida variando-se as 

condições ambientais de controle, conforme descrito a seguir: 

 

 Amostra A com irradiância baixa (70% da potência nominal); 

 Amostra A com irradiância média (90% da potência nominal); 

 Amostra A com irradiância alta (100% da potência nominal). 

 Amostra A com irradiância alta – Repetição (100% da potência nominal). 

 
Uma repetição do mesmo ensaio, com irradiância alta, foi executada para verificar a 

repetitividade do procedimento. 

 

A Figura 43 apresenta uma vista lateral do ensaio em andamento. Nela pode-se 

observar o painel de lâmpadas emitindo a radiação solar artificial sobre o plano de 

ensaios onde está o coletor sendo avaliado. A velocidade do ar foi configurada para 

3 m/s em todas as simulações com a amostra A. 
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Figura 43 – Vista lateral do ensaio de desempenho térmico do coletor sob o 

simulador solar. 
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3.1.1 Amostra A com irradiância baixa 
 

O primeiro ensaio foi executado configurando o simulador solar com irradiância 

baixa, ou seja, equivalente a 70% da potência nominal. Nesta condição executou-se 

a sequencia de medições de desempenho térmico para as diferentes temperaturas 

de entrada de água no coletor.  

 

Para cada uma delas, aguardou-se o período de estabilização, entrada em regime 

permanente e medição da elevação da temperatura da água na saída do coletor. Os 

gráficos que detalham este processo para cada ponto de medição estão no apêndice 

A. 

 

Os resultados estão apresentados de forma resumida na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Amostra A - Medições efetuadas sob baixa irradiância. 

Vazão Irradiância Tentrada Tambiente Tsaída η 

(kg/s) (W/m2) (°C) (°C) (°C) (%) 

0,033 571 20,3 21,1 24,5 0,59 

0,032 571 39,7 20,9 42,7 0,41 

0,032 571 60,2 22,6 61,7 0,20 

0,032 571 79,6 22,2 79,4 -0,04* 

0,032 571 60,3 24,4 61,8 0,21 

0,031 571 39,8 19,4 42,8 0,40 

0,031 571 20,3 21,2 24,7 0,58 
* O valor negativo obtido nesta medição provavelmente se deve ao baixo isolamento 
térmico do coletor e perda por convecção na cobertura de vidro. 
 

A tabela 11 apresenta os coeficientes obtidos pelo método de regressão e a sua 

correlação com os dados experimentais. 

 

Tabela 11 – Amostra A - Coeficientes obtidos após a regressão pelo método dos 
mínimos quadrados balanceado para baixa irradiância. 

Coeficiente Resultado R2 

η0 0,6005  

a1 5,0223 0,9984 

a2 0,0237  
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3.1.2 Amostra A com irradiância média 
 

O segundo ensaio foi executado configurando o simulador solar com irradiância 

média, ou seja, equivalente a 90% da potência nominal. Nesta condição executou-se 

a sequencia de medições de desempenho térmico para as diferentes temperaturas 

de entrada de água no coletor. Os resultados estão apresentados de forma resumida 

na tabela 12. 

 
Tabela 12 – Medições efetuadas sob irradiância média. 

Vazão Irradiância Tentrada Tambiente Tsaída η 

(kg/s) (W/m2) (°C) (°C) (°C) (%) 

0,032 781 20,3 19,5 26,1 0,58 

0,032 781 39,8 20,4 44,2 0,44 

0,032 781 60,3 20,3 63,1 0,28 

0,031 781 79,7 21,4 80,8 0,10 

0,031 781 60,2 21,2 63,2 0,29 

0,032 781 39,8 19,1 44,2 0,44 

0,032 781 20,3 19,3 26,2 0,58 

 
 
 
A tabela 13 apresenta os coeficientes obtidos pelo método de regressão e a sua 

correlação com os dados experimentais. 

 
 
 

Tabela 13 – Coeficientes obtidos após a regressão pelo método dos mínimos  
quadrados balanceado para irradiância média. 

Coeficiente Resultado R2 

η0 0,6064  

a1 5,2163 0,9988 

a2 0,0241  
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3.1.3 Amostra A com irradiância alta 
 

O terceiro ensaio foi executado configurando o simulador solar com irradiância alta, 

ou seja, equivalente a 100% da potência nominal. Nesta condição executou-se a 

sequencia de medições de desempenho térmico para as diferentes temperaturas de 

entrada de água no coletor. Os resultados estão apresentados de forma resumida na 

tabela 14. 

Tabela 14 – Medições efetuadas sob irradiância alta. 

Vazão Irradiância Tentrada Tambiente Tsaída η 

(kg/s) (W/m2) (°C) (°C) (°C) (%) 

0,032 916 20,4 22,1 27,1 0,58 

0,032 916 39,8 21,2 45,2 0,46 

0,032 916 60,3 22,7 64,1 0,33 

0,032 916 79,6 21,9 81,6 0,17 

0,032 916 60,3 22,7 64,1 0,33 

0,032 916 39,8 21,2 45,2 0,46 

0,032 916 20,4 22,1 27,1 0,58 
 
 
 
A tabela 15 apresenta os coeficientes obtidos pelo método de regressão e a sua 

correlação com os dados experimentais. 

 
 
 

Tabela 15 – Coeficientes obtidos após a regressão pelo método dos mínimos 
quadrados balanceado para irradiância alta. 

Coeficiente Resultado R2 

η0 0,5873 

1,0000 a1 5,0401 

a2 0,0244 
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3.1.4 Amostra A com irradiância alta (repetição) 
 

O quarto ensaio foi executado configurando o simulador solar com irradiância alta, 

ou seja, equivalente a 100% da potência nominal. Ele é uma repetição do ensaio 

anterior. Nesta condição executou-se a sequencia de medições de desempenho 

térmico para as diferentes temperaturas de entrada de água no coletor. Os 

resultados estão apresentados de forma resumida na tabela 16. 

 

 
Tabela 16 – Medições efetuadas sob irradiância alta (repetição) 

Vazão Irradiância Tentrada Tambiente Tsaída η 

(kg/s) (W/m2) (°C) (°C) (°C) (%) 

0,033 909 20,3 21,9 26,9 0,58 

0,032 909 39,7 22,9 44,9 0,45 

0,032 909 60,2 21,7 63,8 0,32 

0,032 909 79,4 23,7 81,5 0,18 

0,032 909 60,3 23,2 64,1 0,33 

0,033 909 39,8 22,5 45,2 0,48 

0,033 909 20,4 23,5 27,2 0,59 
 
 

A Tabela 17 apresenta os coeficientes obtidos pelo método de regressão e a sua 

correlação com os dados experimentais. 

 
 

Tabela 17 – Coeficientes obtidos após a regressão pelo método dos mínimos 
quadrados balanceado para irradiância alta (repetição). 

Coeficiente Resultado R2 

η0 0,5927 

0,9976 a1 5,4094 

a2 0,0207 
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3.2 Comparativo entre laboratórios - Amostras B e C 

 
Este procedimento tem como objetivo a comparação entre os resultados obtidos 

neste trabalho e outros três laboratórios. Os resultados obtidos estão apresentados 

nos itens a seguir. 

 

3.2.1 Amostra B com irradiância média 

 
O quinto ensaio foi executado configurando o simulador solar com irradiância média, 

ou seja, equivalente a 90% da potência nominal. Nesta condição executou-se a 

sequencia de medições de desempenho térmico para as diferentes temperaturas de 

entrada de água no coletor.  

 

Os itens a seguir apresentam os resultados obtidos para o desempenho térmico da 

amostra B em três condições distintas de velocidade do ar incidente na superfície do 

coletor, quais sejam, 1, 2 e 3 m/s. 

 

3.2.1.1 Amostra B - Irradiância média e velocidade do ar 1 m/s 

 

Os resultados estão apresentados de forma resumida na Tabela 18. 

 
Tabela 18 – Amostra B - Irradiância média e velocidade do ar 1 m/s. 

Vazão Irradiância Tentrada Tambiente Tsaída η 

(kg/s) (W/m2) (°C) (°C) (°C) (%) 

0,033 759 20,76 20,78 27,56 0,75 

0,033 759 40,31 21,54 45,62 0,58 

0,033 759 59,78 21,30 63,66 0,42 

0,033 759 80,33 21,59 82,43 0,23 

0,033 759 59,84 23,65 63,84 0,44 

0,033 759 40,31 21,30 45,74 0,60 

0,033 759 20,77 21,59 27,52 0,74 
 
 
A tabela 19 apresenta os coeficientes obtidos pelo método de regressão e a sua 

correlação com os dados experimentais. 
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Tabela 19 – Coeficientes obtidos após a regressão pelo método dos mínimos  

quadrados balanceado para amostra B - Irradiância média e velocidade do ar 1 m/s. 

Coeficiente Resultado R2 

η0 0,7675 

1,0000 a1 5,8891 

a2 0,0156 
 
 

3.2.1.2 Amostra B - Irradiância média e velocidade do ar 2 m/s 

 

Os resultados estão apresentados de forma resumida na tabela 20. 

 
Tabela 20 – Amostra B - Irradiância média e velocidade do ar 2 m/s. 

Vazão Irradiância Tentrada Tambiente Tsaída η 

(kg/s) (W/m2) (°C) (°C) (°C) (%) 

0,033 776 20,74 22,26 27,60 0,73 

0,034 776 40,22 21,70 45,59 0,58 

0,033 776 59,59 21,51 63,33 0,40 

0,033 776 80,38 21,46 82,23 0,20 

0,033 776 59,86 21,34 63,66 0,41 

0,034 776 40,29 21,27 45,69 0,58 

0,033 776 20,78 21,14 27,58 0,73 
 
 
A Tabela 21 apresenta os coeficientes obtidos pelo método de regressão e a sua 

correlação com os dados experimentais. 

 
Tabela 21 – Coeficientes obtidos após a regressão pelo método dos mínimos  

quadrados balanceado para amostra B - Irradiância média e velocidade do ar 2 m/s. 

Coeficiente Resultado R2 

η0 0,7514 

1,0000 a1 5,6787 

a2 0,0249 
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3.2.1.3 Amostra B - Irradiância média e velocidade do ar 3 m/s 

 

Os resultados estão apresentados de forma resumida na Tabela 22. 

 
Tabela 22 – Amostra B - Irradiância média e velocidade do a 3 m/s. 

Vazão Irradiância Tentrada Tambiente Tsaída η 

(kg/s) (W/m2) (°C) (°C) (°C) (%) 

0,033 778 20,75 21,51 27,57 0,72 

0,033 778 40,29 21,60 45,55 0,56 

0,033 778 59,79 21,74 63,42 0,39 

0,033 778 79,97 21,87 81,94 0,21 

0,033 778 59,85 21,77 63,64 0,40 

0,033 778 40,28 21,67 45,64 0,57 

0,034 778 20,74 21,43 27,45 0,73 
 
 
A tabela 23 apresenta os coeficientes obtidos pelo método de regressão e a sua 

correlação com os dados experimentais. 

 
Tabela 23 – Coeficientes obtidos após a regressão pelo método dos mínimos  

quadrados balanceado para amostra B - Irradiância média e velocidade do ar 3 m/s. 

Coeficiente Resultado R2 

η0 0,7445 

1,0000 a1 6,1541 

a2 0,0155 
 

 
 

3.2.2 Amostra C com irradiância média 

 
O sexto ensaio foi executado configurando o simulador solar com irradiância média, 

ou seja, equivalente a 90% da potência nominal. Nesta condição executou-se a 

sequencia de medições de desempenho térmico para as diferentes temperaturas de 

entrada de água no coletor.  
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Os itens a seguir apresentam os resultados obtidos para o desempenho térmico da 

amostra C em três condições distintas de velocidade do ar incidente na superfície do 

coletor, quais sejam, 1, 2 e 3 m/s. 

 

3.2.2.1 Amostra C - Irradiância média e velocidade do ar 1 m/s 

 

Os resultados estão apresentados de forma resumida na tabela 24. 

 
Tabela 24 – Amostra C - Irradiância média e velocidade do ar 1 m/s. 

Vazão Irradiância Tentrada Tambiente Tsaída η 

(kg/s) (W/m2) (°C) (°C) (°C) (%) 

0,038 781 20,78 20,72 27,62 0,72 

0,038 781 40,44 22,37 46,43 0,63 

0,038 781 59,88 22,07 64,78 0,52 

0,038 781 80,47 20,47 84,06 0,38 

0,038 781 59,87 19,96 64,87 0,53 

0,038 781 40,26 20,32 46,35 0,65 

0,038 781 20,74 20,94 27,72 0,74 
 
 
A tabela 25 apresenta os coeficientes obtidos pelo método de regressão e a sua 

correlação com os dados experimentais. 

 
 

Tabela 25 – Coeficientes obtidos após a regressão pelo método dos mínimos  
quadrados balanceado para amostra C - Irradiância média e velocidade do ar 1 m/s. 

Coeficiente Resultado R2 

η0 0,7476 

1,0000 a1 3,3687 

a2 0,0197 
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3.2.2.2 Amostra C - Irradiância média e velocidade do ar 2 m/s 

 

Os resultados estão apresentados de forma resumida na tabela 26. 

 
Tabela 26 – Amostra C - Irradiância média e velocidade do ar 2 m/s. 

Vazão Irradiância Tentrada Tambiente Tsaída η 

(kg/s) (W/m2) (°C) (°C) (°C) (%) 

0,038 778 20,78 22,29 27,60 0,73 

0,038 778 40,26 22,97 46,10 0,63 

0,038 778 59,88 21,17 64,72 0,52 

0,038 778 80,31 22,31 84,02 0,39 

0,038 778 59,82 23,30 64,79 0,53 

0,038 778 40,29 21,64 46,35 0,64 

0,038 778 20,78 21,43 27,66 0,74 
 
 
A tabela 27 apresenta os coeficientes obtidos pelo método de regressão e a sua 

correlação com os dados experimentais. 

 
 

Tabela 27 – Coeficientes obtidos após a regressão pelo método dos mínimos  
quadrados balanceado para amostra C - Irradiância média e velocidade do ar 2 m/s. 

Coeficiente Resultado R2 

η0 0,7438 

1,0000 a1 3,6722 

a2 0,0151 
 
 

3.2.2.3 Amostra C - Irradiância média e velocidade do ar 3 m/s 

 

Os resultados estão apresentados de forma resumida na tabela 28. 
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Tabela 28 – Amostra C - Irradiância média e velocidade do ar 3 m/s. 

Vazão Irradiância Tentrada Tambiente Tsaída η 

(kg/s) (W/m2) (°C) (°C) (°C) (%) 

0,038 785 20,79 23,13 27,61 0,72 

0,039 785 40,26 20,18 46,03 0,61 

0,038 785 59,90 19,65 64,63 0,50 

0,038 785 80,49 20,76 83,97 0,37 

0,038 785 59,83 20,70 64,57 0,50 

0,038 785 40,31 20,37 46,22 0,63 

0,039 785 20,78 22,37 27,55 0,72 
 
 
A tabela 29 apresenta os coeficientes obtidos pelo método de regressão e a sua 

correlação com os dados experimentais. 

 
 

Tabela 29 – Coeficientes obtidos após a regressão pelo método dos mínimos  
quadrados balanceado para amostra C - Irradiância média e velocidade do ar 3 m/s. 

Coeficiente Resultado R2 

η0 0,7281 

1,0000 a1 3,2533 

a2 0,0220 
 
 

3.3 Avaliação da incerteza associada ao ensaio de desempenho 
térmico  

 

Neste item serão apresentadas as premissas adotadas na avaliação da incerteza 

associada às variáveis empregadas no cálculo do desempenho térmico dos 

coletores. 

 

3.3.1 Incerteza tipo A 
 

As incertezas advindas da flutuação das variáveis controladas durante o ensaio 

serão consideradas do tipo A. Esta interpretação coincide com a adotada no Anexo 



104 
 

K da norma NBR 15747-2:2009. A incerteza resultante das repetições na medição 

da área do coletor também será considerada do tipo A. 

 

3.3.1.1 Vazão de água 

 

O controle da vazão de água feito durante o ensaio indicou um desvio padrão de 5 x 

10-4 kg/s. Considerando-se a sua distribuição normal, temos a incerteza padrão de 

2,5 x 10-4 kg/s. 

 

3.3.1.2 Elevação de temperatura da água 
 

O controle da elevação da temperatura da água feito durante o ensaio indicou um 

desvio padrão de 1,1 x 10-1 K. Considerando-se a sua distribuição normal, temos a 

incerteza padrão de 5,5 x 10-2 K. 

 

3.3.1.3 Área do coletor 

 

Para a área do coletor foi considerada como incerteza do tipo A, a variação por 

repetição das medidas, com um desvio padrão de 1,0 x 10-2 m2. Considerando-se a 

sua distribuição normal, temos a incerteza padrão de 5,0 x 10-3 m2. 

 

3.3.1.4 Radiação solar incidente 
 

O controle da radiação solar incidente feito durante o ensaio teve duas abordagens. 

A primeira aferiu a sua estabilidade temporal e a segunda a homogeneidade 

espacial. A estabilidade temporal indicou um desvio padrão de 3,5 x 10-1 W/m2. 

Considerando-se a sua distribuição normal, temos a incerteza padrão de 1,8 x 10-1 

W/m2. A homogeneidade espacial indicou um desvio padrão de 9 W/m2. 

Considerando-se a sua distribuição normal, temos a incerteza padrão de 1,5 W/m2. 

 

 



105 
 

3.3.2 Incerteza tipo B 
 

As incertezas expandidas obtidas a partir de certificados de calibração e resolução 

do instrumento serão consideradas do tipo B. 

 

3.3.2.1 Vazão de água 
 
A calibração do medidor de vazão mássica resulta na incerteza expandida de 3,0 x 

10-4 kg/s. Considerando-se a sua distribuição normal, temos a incerteza padrão de 

1,5 x 10-4 kg/s. A resolução do mesmo apresenta um intervalo de variação de 1,0 x 

10-3 kg/s. Considerando-se a sua distribuição retangular, temos a incerteza padrão 

de 5,8 x 10-4 kg/s. 

 

3.3.2.2 Elevação de temperatura da água 
 
A calibração do sensor de temperatura resulta na incerteza expandida de 1,0 x 10-1 

K. Considerando-se a sua distribuição normal, temos a incerteza padrão de 5,0 x 10-2 

K. A resolução do mesmo apresenta um intervalo de variação de 1,0 x 10-2 K. 

Considerando-se a sua distribuição retangular, temos a incerteza padrão de 5,8 x 10-3
 K. 

 
 

3.3.2.3 Área do coletor 

 

A calibração da trena resulta na incerteza expandida de 1,0 x 10-2 m2. Considerando-

se a sua distribuição normal, temos a incerteza padrão de 5,0 x 10-3 m2. A resolução 

da mesma apresenta um intervalo de variação de 2,5 x 10-5 m2. Considerando-se a 

sua distribuição retangular, temos a incerteza padrão de 1,4 x 10-5 m2. 

 

Foi considerada ainda a possibilidade em um erro de posicionamento no momento 

das medições utilizadas para o cálculo da área. Este erro denominado geométrico 

resulta em um intervalo de variação de 1,5 x 10-9 m2. Considerando-se a sua 

distribuição normal, temos a incerteza padrão de 7,6 x 10-10 m2. 
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3.3.2.4 Radiação solar incidente 
 

A calibração do piranômetro resulta na incerteza expandida de 9 W/m2. 

Considerando-se a sua distribuição normal, temos a incerteza padrão de 4,5 W/m2. 

A resolução do mesmo apresenta um intervalo de variação de 1 W/m2. 

Considerando-se a sua distribuição retangular, temos a incerteza padrão de 5,8 x 10-1 

W/m2. 

 

Esta incerteza inclui aquela derivada da diferença entre o espectro solar natural e o 

emitido pela fonte luminosa artificial, pois ao medir a irradiância global, leva em 

conta qualquer variação da quantidade de energia por comprimento de onda que 

possa ocorrer, ou seja, se refere à integral de todo espectro da radiação que incide 

no sensor. 

 

3.3.2.5 Calor específico da água. 

 

O calor específico da água apresenta um intervalo de variação de 20 J/kg.K, 

consequência da variação da temperatura da água. Considerando-se sua 

distribuição triangular, temos a incerteza padrão de 8,2 J/kg.K. A obtenção do valor 

tabelado do calor específico apresenta um intervalo de variação de 1 J/kg.K. 

Considerando-se a sua distribuição retangular, temos a incerteza padrão de 5,7 x 10-1 

J/kg.K. 

 

3.4 Quadro resumo das incertezas 

 

A tabela 29, a seguir, apresenta um resumo de todas as incertezas associadas às 

grandezas envolvidas no cálculo da eficiência térmica. 

 

Analisando-se a contribuição relativa de cada uma das fontes de incerteza, para 

cada grandeza, constata-se que os elementos que mais contribuem para incerteza 

total são os oriundos dos processos de calibração dos instrumentos, já que foram 

conseguidas elevadas estabilidades temporais, bem como instrumentos e sistemas 

de aquisição de dados de alta resolução. 
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3.5 Incerteza da instrumentação 

 

A partir da incerteza obtida através dos dados de calibração dos instrumentos e sua 

estabilidade temporal durante o procedimento experimental, conforme detalhado no 

item 2.3.4, calcula-se a incerteza para cada simulação executada. Os resultados 

estão listados na tabela 31. 

 
Tabela 31 – Incerteza associada à medição do desempenho térmico 

Amostra Característica do procedimento experimental 
Incerteza  

(%) 

A Irradiância baixa (571 W/m2) 1,1 

A Irradiância média (781 W/m2) 0,9 

A Irradiância alta (916 W/m2) 0,9 

A Irradiância alta (909 W/m2) 0,9 

B Velocidade do ar baixa (1 m/s) 1,2 

B Velocidade do ar média (2 m/s) 1,1 

B Velocidade do ar alta (3 m/s) 1,1 

C Velocidade do ar baixa (1 m/s) 1,2 

C Velocidade do ar média (2 m/s) 1,2 

C Velocidade do ar alta (3 m/s) 1,2 

 
 

 

3.6 Análise das contribuições para a Incerteza da instrumentação 

 

Apesar de a incerteza da instrumentação ter variado pouco, uma análise das 

contribuições individuais de cada variável envolvida na medição do desempenho 

térmico do coletor, pode indicar pontos críticos onde seja possível uma redução da 

incerteza associada à instrumentação e ao arranjo experimental. 

 

A primeira análise, feita com os resultados obtidos a partir dos ensaios com a 

amostra A, onde houve variação intencional da irradiância incidente no coletor, 
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obteve o gráfico da figura 44. Este apresenta a contribuição de cada grandeza para 

a incerteza total da medição, para irradiância baixa, e temperatura de entrada da 

água na placa coletora. 

 

 
Figura 44 – Amostra A – Baixa Irradiância: Contribuição de cada variável para a 

incerteza. 
 
 

Verifica-se na figura 44 que a contribuição das variáveis para a incerteza é função 

da temperatura de entrada da água no coletor. Mantidas estáveis todas as outras 

variáveis, esta será definidora do ponto de operação do coletor e consequentemente 

do seu desempenho térmico. 

 

Ao operar em um ponto de baixo desempenho, a conversão de energia solar em 

térmica resulta em pouca elevação de temperatura da água, enquanto que ao operar 

em um ponto de alto desempenho uma grande elevação de temperatura da água 

será obtida. Este comportamento tem reflexo direto na incerteza calculada, pois a 

quase totalidade da incerteza associada ao experimento é decorrente da medição da 

elevação da temperatura da água quando o coletor opera em baixa eficiência. Isto 

pode ser observado na figura 44 na coluna em que a temperatura da água de 

entrada do coletor é 80º C. 
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Em contrapartida, quando a temperatura da água de entrada é 20º C, observamos 

outras duas variáveis surgindo de forma representativa, quais sejam, a irradiância e 

a vazão mássica de água, ambas com aproximadamente 20% de participação na 

incerteza. 

 

A participação da irradiância pode ainda ser mais explorada, pois durante o 

programa experimental foram simuladas configurações diferentes. A figura 45 

apresenta a contribuição de cada variável para a incerteza da simulação com alta 

irradiância. Nela observa-se que ao aumentar a irradiância, a participação da 

elevação de temperatura na incerteza é reduzida em todos os pontos de medição.  

 

Este comportamento é mais significativo quando a temperatura de entrada da água 

no coletor é 80º C. Nesta condição a participação da incerteza associada à medição 

da temperatura é reduzida de praticamente 100% para 83%. O mesmo ocorre na 

medição com temperatura de entrada da água igual a 20º C onde a sua participação 

é reduzida de 53% para 31%. 

 

Pode-se observar a partir destes resultados que, quanto maior for a elevação de 

temperatura resultante na água que circula pelo coletor, resultado tanto da operação 

em uma condição mais favorável de desempenho térmico, como é o caso da baixa 

temperatura da água na entrada do coletor, quanto da maior irradiância incidente na 

sua superfície, menor a sua participação na incerteza da medição do desempenho 

térmico do coletor. 
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Figura 45 – Amostra A – Alta Irradiância: Contribuição de cada variável para a 

incerteza. 

 

A redução da incerteza associada à medição da elevação da temperatura tem 

repercussão na incerteza combinada do desempenho térmico do coletor. Calculada 

para cada configuração de temperatura de entrada da água no coletor, e para as 

simulações de baixa e alta irradiância, observamos uma redução na incerteza 

combinada proporcional à elevação da temperatura da água. 

 

Observa-se na figura 46 uma redução da incerteza percentual (u/ƞ) do desempenho 

térmico conforme o aumento da irradiância e a redução da temperatura de entrada 

da água no coletor. Estas duas alterações implicam em um aumento da elevação da 

temperatura da água que circula no coletor e consequentemente reduzem a 

incerteza na sua medição. 

 

Não foi possível calcular a incerteza percentual do desempenho térmico para a 

temperatura de entrada de água igual a 80º C, e baixa irradiância, pois o 

desempenho térmico foi próximo de zero nesta condição. 
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Figura 46 – Incerteza percentual (u/ƞ) para baixa e alta irradiância. 

 
A partir dos fenômenos observados acima, pode-se definir duas iniciativas que 

reduzem significativamente a incerteza associada à medição do desempenho 

térmico de coletores solares planos, quais sejam, a adoção da maior irradiância 

possível e o aumento na precisão da medição da elevação de temperatura da água. 

 

A adoção da maior irradiância possível, respeitado o limite observado na natureza, 

tem um efeito indireto na redução da incerteza, pois ao aumentar a quantidade de 

energia disponível para a conversão em energia térmica pelo coletor, aumenta a 

elevação de temperatura da água, o que reduz a incerteza associada à sua 

medição. 

 

A incerteza na medição da elevação de temperatura da água tem relação direta com 

a precisão e incerteza herdada do sensor de temperatura. Os melhores sensores 

disponíveis no mercado são os que utilizam uma termoresistência de platina, 

também conhecidos como PT-100.  
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A sua utilização permite leituras de temperatura da ordem de centésimos de grau 

(0,01 ºC), porém a rede de calibração disponível no Brasil oferece uma incerteza de 

um décimo (0,1 ºC). A alternativa para uma estratégia de redução da incerteza da 

medição desta grandeza seria utilizar mais de um sensor de temperatura em série 

para efetuar a medição. 

 

As outras duas grandezas de maior relevância após a medição da elevação da 

temperatura da água são a vazão mássica da água e a irradiância. 

 

A vazão mássica de água também herda da instrumentação a sua contribuição para 

a incerteza. Porém para esta grandeza uma estratégia diferente da sugerida para a 

medição de temperatura poderia ser adotada. A adoção de diferentes medidores de 

vazão com faixas de operação mais estreitas pode ser a melhor solução. 

 

Diferente de um sensor de temperatura, que tem sua incerteza fixa em valores 

absolutos, o medidor de vazão tem sua incerteza associada ao seu fundo de escala. 

A opção seria utilizar medidores de vazão com fundo de escala reduzido para as 

menores vazões e fundo de escala ampliado para vazões maiores.  

 

As alternativas apresentadas acima, apesar de relativamente simples tecnicamente, 

agregam ao aparato experimental equipamentos e uma complexidade adicional na 

instalação, que consequentemente aumentariam o seu custo. 

 

 

3.7 Incerteza do método de regressão 

 

Conforme descrito no item 2.3.3 a adoção de um método de regressão traz para o 

resultado uma incerteza associada. Quanto melhor a aderência dos dados 

experimentais ao modelo adotado, menor será a incerteza. Neste item será 

apresentada, na forma gráfica, a incerteza associada à curva de desempenho 

térmico obtida durante os ensaios executados sob irradiância média. As incertezas 

associadas aos coeficientes obtidos para as demais simulações também serão 

apresentadas de forma resumida na tabela 32. 
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A figura 47 apresenta a incerteza decorrente da aplicação do método de regressão 

calculada para a simulação com média irradiância. Pode-se observar o aumento da 

incerteza proporcionalmente à temperatura média reduzida (Tm). Este 

comportamento deriva da modelagem estatística que, ao adotar um polinômio de 

segundo grau em função de Tm, reduz a sua incerteza àquela obtida para o primeiro 

coeficiente (independente) quando se está na origem do eixo das abscissas. 

 

 

Figura 47 – Incerteza associada ao método da regressão para as medições com 
irradiância média. 

 
 

Ao percorrer o eixo das abscissas para valores crescentes de Tm, as incertezas 

associadas aos coeficientes dos termos de primeiro e segundo graus, contribuem 

para o aumento da incerteza associada à curva de regressão.  

 

As incertezas para as demais simulações, oriundas do método de regressão 

aplicado ao modelo matemático, estão apresentadas na tabela 32. Nela estão os 

valores médios das incertezas obtidas para cada simulação conforme apresentado 

no item 2.3.3. 
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Tabela 32 – Incerteza associada ao método estatístico de regressão 

Amostra Característica do procedimento experimental 
Incerteza  

(%) 

A Irradiância baixa (571 W/m2) 1,2 

A Irradiância média (781 W/m2) 0,8 

A Irradiância alta (916 W/m2) 0,1 

A Irradiância alta (909 W/m2) 1,0 

B Velocidade do ar baixa (1 m/s) 0,7 

B Velocidade do ar média (2 m/s) 0,7 

B Velocidade do ar alta (3 m/s) 0,8 

C Velocidade do ar baixa (1 m/s) 1,7 

C Velocidade do ar média (2 m/s) 1,0 

C Velocidade do ar alta (3 m/s) 0,6 

 
 

3.8 Incerteza combinada 

 
A partir da combinação entre as incertezas decorrentes da instrumentação, do 

arranjo experimental e do método de regressão para obtenção das curvas de 

desempenho dos coletores, obtém-se a incerteza combinada para cada simulação, 

apresentadas na tabela 33. 
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Tabela 33 – Incerteza combinada 

Amostra Característica do procedimento experimental 
Incerteza  

(%) 

A Irradiância baixa (571 W/m2) 1,6 

A Irradiância média (781 W/m2) 1,2 

A Irradiância alta (916 W/m2) 0,9 

A Irradiância alta (909 W/m2) 1,3 

B Velocidade do ar baixa (1 m/s) 1,4 

B Velocidade do ar média (2 m/s) 1,3 

B Velocidade do ar alta (3 m/s) 1,4 

C Velocidade do ar baixa (1 m/s) 2,1 

C Velocidade do ar média (2 m/s) 1,6 

C Velocidade do ar alta (3 m/s) 1,3 

 
 
 

3.9 Comparativo entre os resultados dos laboratórios 

 
A análise da incerteza associada à medição do desempenho térmico permite uma 

boa estimativa da precisão do resultado obtido, entretanto uma prática recomendada 

para a verificação da validade dos resultados é a comparação entre ensaios 

realizados em laboratório diferentes. Também foi executada uma repetição para a 

amostra A. 

 

Para este estudo foram obtidas duas amostras adicionais de coletor solar plano. A 

primeira, denominada amostra B, foi avaliada em outro laboratório no Brasil. A 

segunda, denominada amostra C, foi avaliada em dois laboratórios na Alemanha. Os 

testes utilizados neste comparativo são de exemplares diferentes do mesmo modelo 

de coletor. Os resultados serão discutidos a seguir. 
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3.9.1 Repetição com a mesma amostra A  
 
 
Com o objetivo de verificar a repetibilidade da avaliação do desempenho térmico do 

coletor solar no mesmo laboratório, foi executada uma repetição dos ensaios com as 

mesmas condições de contorno para a amostra A. O resultado, apresentado na 

forma de curva de desempenho, está na figura 48. Nela também é possível observar 

os pontos obtidos a partir de cada uma das repetições, sendo os pontos em azul 

referentes ao primeiro ensaio, e aqueles em marrom os do segundo. 

 

O gráfico da figura 48 também apresenta a incerteza associada à determinação do 

desempenho térmico calculada no item 3.8. Pode-se observar que os dados estão 

contidos nos intervalos delimitados pelas barras de erro, aqui consideradas as 

incertezas, o que constitui um resultado satisfatório.   

 

 

 

 
Figura 48 – Curva de desempenho térmico da Amostra A. 
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3.9.2 Comparativo entre laboratórios 1 e 2 (amostra B) 
 
 
Para este estudo comparativo foi possível obter uma amostra de um mesmo modelo 

avaliado em outro laboratório. O laboratório onde foi desenvolvido este estudo será 

denominado 1 e o outro 2. Ambos utilizam um simulador artificial de radiação solar 

para o ensaio. A partir da análise do relatório de ensaio emitido pelo laboratório 2 foi 

elaborado o gráfico comparativo apresentado na figura 49. Nela observa-se um 

desvio superior àquele esperado a partir das incertezas estimadas. Para esta última 

análise foi adotada um incerteza de 2 % para os resultados do laboratório 2, pois 

este não declara a sua incerteza associada. 

 

A partir deste fato, foi feita uma análise comparativa entre as condições de contorno 

adotadas pelos laboratórios. A que merece maior destaque é a área considerada no 

cálculo do desempenho térmico. A área aferida no laboratório 1 foi 1,68 m2 enquanto 

a que consta do relatório emitido pelo laboratório 2 é 1,74m2. Sabendo que se trata 

de uma amostra do mesmo modelo de coletor mas não a mesma amostra, o que 

seria ideal para esta comparação, esta diferença pode decorrer de variação do 

processo construtivo aplicado pelo fabricante. 

 

 

Figura 49 – Desempenho térmico da Amostra B. 
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Assim, foi feita uma segunda análise comparativa alterando a área considerada pelo 

laboratório 1 para 1,74 m2, ou seja, a mesma adotada pelo laboratório 2. O resultado 

deste ajuste pode ser observado na figura 50. O desvio médio foi reduzido, porém 

pode-se observar que a curva apresenta pontos fora da faixa de incerteza estimada 

para o ensaio.  

 

 
Figura 50 – Desempenho térmico da Amostra B. 

(* com área ajustada de 1,68 m2para 1,74 m2) 
 
 
Outro aspecto que pôde ser observado é o fato de o laboratório 2 executar suas 

medições de desempenho com valores máximos de Tm iguais a 0,05 m2/KW, desta 

forma, se adotassemos a mesma prática, descartando os valores superiores de Tm 

para o cálculo da regressão obtida pelo laboratório 1, chegaríamos aos resultados 

apresentados na figura 51, com uma redução do desvio. 
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Figura 51 – Desempenho térmico da Amostra B. 
(** com área ajustada de 1,68 m2 para 1,74 m2 e descartando valores de Tm 

superiores a 0,05 m2/KW) 
 
 

3.9.3 Comparativo entre laboratórios 1 e 3 (amostra C) 
 

Este item apresenta o resultado da comparação do desempenho térmico obtido pelo 

laboratório 1, onde foi desenvolvido este estudo, e outro laboratório aqui 

denominado laboratório 3. Ambos utilizam um simulador artificial de radiação solar 

para o ensaio. A partir da obtenção de uma amostra do mesmo modelo avaliado 

pelo laboratório 3, foi possível executar a avaliação do seu desempenho térmico 

conforme apresentado na figura 52. 

 

A análise dos resultados obtidos considera satisfatória a sua dispersão, ponderados 

os desvios decorrentes das incertezas estimadas pelos dois laboratórios. A incerteza 

declarada pelo laboratório 3 para o resultados obtidos em seu simulador solar é de 

2,0 %. 
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Figura 52 – Desempenho térmico da Amostra C obtida pelos laboratórios 1 e 3. 
 

 

3.9.4 Comparativo entre os laboratórios 1 e 4 (amostra C) 
 

Este item apresenta o resultado da comparação do desempenho térmico obtido pelo 

laboratório 1, onde foi desenvolvido este estudo, e outro laboratório aqui 

denominado laboratório 4. O laboratório 1 utilizou o simulador artificial enquanto o 

laboratório 4 executou o ensaio sob radiação natural do sol. A partir da obtenção de 

uma amostra do mesmo modelo avaliado pelo laboratório 4, foi possível executar a 

avaliação do seu desempenho térmico conforme apresentado na figura 53. 

 

A análise dos resultados obtidos considera satisfatória a sua dispersão, ponderados 

os desvios decorrentes das incertezas estimadas pelos dois laboratórios. A incerteza 

declarada pelo laboratório 4 para os resultados obtidos sob radiação natural do sol 

superior a 800 W/m2 é de 2,8 %. 
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Figura 53 – Desempenho térmico da Amostra C obtida pelos laboratórios 1 e 4. 
 

3.9.5 Desempenho térmico da amostra A sob irradiância variável 
 
 

Este item apresenta o resultado da comparação do desempenho térmico obtido para 

a amostra A em diferentes irradiâncias incidentes na superfície do coletor. A figura 

54 apresenta os dados obtidos para as três irradiâncias, nele pode-se observar uma 

pequena queda na eficiência conforme o aumento da irradiância. Esta ocorrencia 

pode ser causada pela elevação da temperatura de operação do coletor que, ao 

receber mais energia na sua superfície, tem potencial de perda de calor maior. 

 

Ao analisar as barras de erro, aqui representando a incerteza da medição do 

desempenho térmco, é possível observar a sua redução conforme o aumento da 

irradiância. Este efeito decorre da redução da incerteza associada ao ensaio quando 

a elevação de temperatura da água no coletor é maior. 
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Figura 54 – Desempenho térmico da Amostra A em três irradiâncias diferentes (571, 
781 e 916 W/m2). 

 

 
Outro aspecto importante é o fato de a dispersão dos pontos aumentar ao longo da 

curva, ou seja, quanto maior Tm, maior é a dispersão. Isto decorre da incerteza 

associada ao método de regressão e da modelagem matemática. No início da curva, 

onde o peso maior é do coeficiente independente, consideramos apenas a sua 

incerteza, enquanto que ao final da curva (Tm maior que 0,06) as inceretezas dos 

outros dois termos, de primeiro e segundo graus, também ganham peso 

aumentando a incerteza total. 

 

As razões acima descritas justificam o porquê até Tm igual a 0,06 o desvio médio é 

menor do que as incertezas calculadas e deste ponto em diante ele se torna maior. 

 
 

3.9.6 Desempenho térmico da amostra B sob velocidade do ar variável 
 
 

Este item apresenta o resultado da comparação do desempenho térmico obtido para 

a amostra B em diferentes velocidades do ar incidente na superfície do coletor. 
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Figura 55 – Desempenho térmico da Amostra B em três velocidades do ar diferentes 
(1, 2 e 3 m/s). 

 

A figura 55 apresenta uma queda progressiva do desempenho térmico da amostra B 

conforme o aumento da velocidade do ar incidente na superfície do coletor. Apesar 

disto observa-se que, para valores de Tm inferiores a 0,06, esta queda está contida 

no intervalo da incerteza. 

 

A redução média do desempenho térmico foi de 2,2 % devido à elevação da 

velocidade do ar para 2 m/s e de 3,1 % para velocidade do ar igual a 3 m/s. 

 
 

3.9.7 Desempenho térmico da amostra C sob velocidade do ar variável 
 
 

Este item apresenta o resultado da comparação do desempenho térmico obtido para 

a amostra C em diferentes velocidades do ar incidente na superfície do coletor. 
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Figura 56 – Desempenho térmico da Amostra C em três velocidades do ar 
diferentes (1, 2 e 3 m/s). 

 

Observa-se na figura 56 uma redução progressiva do desempenho térmico conforme 

o aumento da velocidade do ar incidente na superfície do coletor. A redução média 

foi de 0,8 %, para o velocidade do ar igual a 2 m/s, e 1,9 % para velocidade do ar 

igual a 3 m/s. Estas variações ocorreram dentro do intervalo de variação esperado 

para incerteza do ensaio. 

 
 

3.10 Análise do impacto dos desvios e da incerteza obtidos frente 

aos valores limite estabelecidos pelo Programa Brasileiro de 

Etiquetagem 

 

O valor da eficiência média, como é denominado o desempenho térmico, indicado na 

etiqueta do produto, que segue o Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro, é 

calculado a partir da integral da curva de eficiência em um intervalo (equação 20), 

conforme indicado no Anexo A do item 4 da Portaria que regulamenta o programa. 
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é 	        (20)   

 

Sendo o limite inferior zero e o superior 0,044, os valores obtidos para a eficiência 

térmica do coletor nas simulações realizadas podem ser observados na Tabela 34: 

 

Tabela 34 – Incerteza associada à medição da eficiência. 

Amostra 
Característica do procedimento 

experimental 
Desempenho térmico 

(%) 

A Irradiância baixa (571 W/m2) 49,0 ± 1,6 

A Irradiância média (781 W/m2) 49,2 ± 1,2 

A Irradiância alta (916 W/m2) 47,6 ± 0,9 

A Irradiância alta (909 W/m2) 47,4 ± 1,3 

B Velocidade do ar baixa (1 m/s) 63,8 ± 1,4 

B Velocidade do ar média (2 m/s) 62,6 ± 1,3 

B Velocidade do ar alta (3 m/s) 60,9 ± 1,4 

C Velocidade do ar baixa (1 m/s) 67,3 ± 2,1 

C Velocidade do ar média (2 m/s) 66,3 ± 1,6 

C Velocidade do ar alta (3 m/s) 65,6 ± 1,3 

 

 

Considerando-se que a tolerância aceita pelo Inmetro ao inspecionar os coletores 

solares anualmente, no quesito desempenho térmico, é de 10% do valor obtido no 

momento da etiquetagem inicial do produto, verifica-se que a incerteza não pode ser 

desprezada, pois pode representar uma parcela significativa desta tolerância. 

 

Ao analisar os resultados obtidos para a simulação com irradiância variável, 

apresentada na figura 57, observa-se que o desempenho térmico, calculado 

conforme o regulamento do programa de etiquetagem do Inmetro, não sofreu 

variação significativa quando comparado à sua incerteza associada. 
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Figura 57 – Desempenho térmico da amostra A, com irradiância variável, calculado 
conforme a regulamentação do Inmetro. 

 

A mesma ponderação pode ser feita para os ensaios com diferentes velocidades do 

ar, pois tanto para a amostra B quanto para a amostra C (ver figura 58), apesar de o 

aumento da velocidade do ar indicar uma evidente redução do desempenho térmico 

dos coletores, esta redução está dentro da faixa de incerteza do ensaio. 

 

 

Figura 58 – Desempenho térmico das amostras B e C, com velocidade do ar 
variável, calculado conforme a regulamentação do Inmetro. 

 

A comparação entre os resultados da amostra B evidencia uma diferença de 

procedimento de ensaio adotado pelo laboratório 1 e 2. Ao alterar duas condições de 

contorno adotadas pelo laboratório 1, quais sejam, aumento da área transparente e 

Tm máximo menor que 0,05 m2/KW, houve convergência dos resultados, mas não o 

suficiente para considerá-los adequados ao intervalo de incerteza definido. 
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A figura 59 apresenta o resultado comparativo e as duas tentativas de aproximar os 

seus valores. A primeira, referente à alteração da área transparente de 1,68 para 

1,74 m2, está representada como 1* e a segunda, que descarta os dados 

experimentais obtidos para Tm maior que 0,05 m2/KW, está representada como 1**. 

 

Pode-se observar que, mesmo após os ajustes citados acima, os resultados obtidos 

pelo laboratório 1 estão dentro da sua faixa de incerteza. 

 

 

Figura 59 – Comparativo entre laboratórios da amostra B, calculado conforme a 
regulamentação do Inmetro. 

 

 

O comparativo entre laboratórios para a amostra C, apresentado na figura 60, foi 

considerado bem sucedido, pois os três laboratórios obtiveram valores de 

desempenho térmico compatíveis quando ponderada a faixa de incerteza. Destaca-

se nesta análise o fato de os laboratórios 1 e 3 adotarem o método indoor, utilizando 

o simulador solar artificial, enquanto o laboratório 4 adota o método outdoor, 

executando o ensaio sob radiação natural do sol. 
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Figura 60 – Comparativo entre laboratórios da amostra C, calculado conforme a 
regulamentação do Inmetro. 

 
 

A partir das comparações realizadas neste item pode-se constatar a estabilidade dos 

resultados obtidos pelo laboratório 1, assim como a convergência dos resultados 

obtidos entre os laboratórios 1, 3 e 4, visto que seus resultados foram compatíveis 

com as incertezas declaradas. 

 

  



130 
 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A configuração do laboratório para executar os ensaios de desempenho térmico em 

coletores solares e determinar a sua incerteza associada foi bem sucedida. O 

programa experimental foi executado a contento permitindo a continuidade das 

atividades independentemente das condições climáticas em São Paulo.  

 

A possibilidade de controle das variáveis ambientais que têm influência direta no 

desempenho térmico permitiu não somente executar repetições dos ensaios, mas 

também, provocar alterações controladas com o objetivo de aferir a sua repercussão 

nos resultados e na incerteza associada. 

 

Devido à multiplicidade de fornecedores e diferentes tecnologias empregadas, a 

integração dos sistemas de infraestrutura e execução dos ensaios foi mais 

prolongada do que o projetado inicialmente. Entre os itens de maior complexidade 

estão os diferentes padrões de alimentação elétrica e a dificuldade na obtenção da 

estabilidade das condições ambientais. 

 

O sistema de simulação de radiação solar, que originalmente gerou maiores dúvidas 

quanto ao seu desempenho, e por esse motivo se projetou o sistema de varredura 

para medição da distribuição espacial da irradiância, apresentou boa estabilidade. A 

análise dos resultados demonstrou que a incerteza associada a ele foi pequena. 

 

As condições laboratoriais e de controle ambiental produziram elevadas 

estabilidades temporais nas grandezas de ensaio, reduzindo, em muito a 

componente de incerteza tipo “A”, advinda da flutuação das variáveis controladas 

durante o ensaio. 

 

A incerteza associada à instrumentação e aos procedimentos laboratoriais foi de 

apenas 1,1 %, aproximadamente. Esse valor foi decorrente, principalmente, da 

incerteza herdada do processo de calibração dos equipamentos. 
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As grandezas que mais contribuíram para a incerteza total foram a vazão de água 

que circula pelo coletor e a sua elevação de temperatura. 

 

O controle da vazão de água que circula pelo coletor foi mais difícil do que se previa. 

Foi observado durante os ensaios que ocorre variação no fluxo devido à mudança 

de temperatura que ocorre no interior do coletor. Esta condição fez com que a 

duração dos ensaios fosse mais longa para garantir o regime permanente. 

 

Ao analisar os primeiros resultados do programa experimental percebeu-se que a 

medição da temperatura da água tem participação significativa na incerteza 

associada ao desempenho térmico. Por esse motivo, diversas alterações na 

configuração da bancada foram executadas para mitigar esta influência. A mudança 

que gerou maior impacto foi o reposicionamento dos sensores para um local muito 

próximo das conexões do coletor. 

 

Comparando-se os resultados das simulações com alta irradiância, constata-se que 

não houve grande variação no valor determinado da eficiência térmica, porém 

verificou-se uma elevação na incerteza total, decorrente de variação da temperatura 

ambiente, que, apesar de não aparecer explicitamente nas equações, afeta 

diretamente a “elevação de temperatura”. Isso se deu mesmo mantendo, ao longo 

de cada determinação, a temperatura ambiente dentro dos limites estabelecidos pela 

NBR 15747-2 (ABNT, 2009). 

 

Os resultados das comparações entre os laboratórios foram satisfatórios e, nos 

casos em que houve divergência, geraram informações valiosas para a equalização 

das suas diferenças. 

 

A repetição do ensaio de desempenho térmico efetuada com alta irradiância na 

amostra A apresentou resultados semelhantes, comprovando a repetitividade do 

procedimento experimental. 

 

A comparação do desempenho térmico da amostra B com o laboratório 2 indicou 

diferenças entre procedimentos de ensaio e cálculo adotados. A não declaração da 
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incerteza associada ao resultado apresentado pelo laboratório 2 dificultou a análise, 

que foi feita adotando-se a mesma incerteza declarada pelos outros laboratórios. 

 

Os resultados obtidos para amostra C foram compatíveis com aqueles gerados pelos 

laboratórios 3 e 4. Destaca-se o fato de que o laboratório 3 utiliza um simulador solar 

artificial, mas o laboratório 4 executa seus ensaios sob radiação solar natural. 

 

Outras condições de contorno foram exploradas com objetivo de verificar a sua 

interferência no desempenho térmico obtido. A variação intencional da irradiância 

evidenciou a sua relação com a redução da incerteza, pois quanto maior a 

irradiância, maior a elevação da temperatura da água e consequentemente menor a 

incerteza da sua medição. Entretanto o aumento da temperatura de operação do 

coletor teve como efeito colateral uma pequena redução no seu desempenho 

térmico. 

 

As variações intencionais da velocidade do ar incidente na superfície do coletor 

tiveram o efeito previsto, ou seja, uma pequena redução no seu desempenho 

térmico. Entretanto esta redução, verificada de forma consistente tanto para amostra 

B quanto para a C, ficou dentro dos limites da incerteza calculada. 

 

Apesar de os resultados obtidos estarem dentro do esperado, ainda identificam-se 

oportunidades para o aprimoramento da configuração da bancada de ensaios. 

Algumas pequenas modificações no circuito hidráulico, a fim de garantir a 

estabilidade da vazão, posicionamento dos sensores, para melhor mensurar e 

calcular a elevação da temperatura e posicionamento relativo entre o simulador solar 

e o coletor em teste, a fim de aumentar a homogeneidade da distribuição de 

radiação solar sobre o coletor podem reduzir ainda mais a incerteza. 

 

Dentre as alternativas de redução da incerteza para a medição de temperatura 

pode-se adotar a utilização de mais de um sensor em série no circuito hidráulico. 

Pois apesar de os sensores de temperatura repetirem a mesma precisão, ao utilizar 

o valor médio de dois ou mais sensores, se obterá a redução da incerteza.  
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Outra alternativa é reduzir a incerteza associada à medição da vazão de água. Neste 

caso o uso de diferentes medidores de vazão, com fundos de escala diferentes, 

melhora a medição, pois a sua precisão é função do seu fundo de escala. 

 

Assim, tem-se a expectativa de uma redução progressiva das incertezas aqui 

declaradas, decorrentes da instrumentação e do método de ensaio utilizado. 

 

Entretanto, a comparação entre a incerteza associada à medição do desempenho 

térmico de coletores solares obtida neste trabalho e o intervalo de tolerância aceito 

pelo programa brasileiro de etiquetagem gera o interesse por uma análise mais 

detalhada. 

 

Atualmente a tolerância adotada permite uma redução de até 10% no desempenho 

térmico de um coletor solar, ou seja, o coletor que apresente desempenho térmico 

de 50% pode, durante uma verificação de acompanhamento de produção, 

apresentar desempenho mínimo de 45%. 

 

A média da incerteza associada ao ensaio da amostra A foi de 1,3% com um 

intervalo expandido de variação de 2,6%. Em um cenário mais desfavorável, 

restariam apenas mais 2,4 % de variação permitida para absorver as incertezas 

advindas da variação da linha de produção. 

 

Sabe-se que a maioria dos fabricantes de coletores solares adota mão de obra 

intensiva e baixo nível de automação. Soma-se a esta característica o fato de 

poucas empresas apresentarem certificação ISO 9000 da sua produção. Estas 

condições dificultam o controle dimensional dos produtos, o que tem reflexo direto na 

variação do desempenho térmico. 

 

A situação poderá se tornar mais crítica nos próximos anos, pois o programa, que 

atualmente é voluntário, passará a ser compulsório e a tolerância do desempenho 

térmico, que atualmente é de 10%, passará a ser de 6%. 

 

A redução na incerteza dos ensaios e a avaliação de mais de uma amostra para 

determinação do desempenho térmico podem diminuir o impacto destas novas 
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medidas. Atualmente adota-se o valor do desempenho térmico de um coletor como 

referência para o acompanhamento posterior da produção. Uma alternativa seria a 

adoção do valor médio do desempenho térmico de três coletores do mesmo modelo.  

 

A disponibilidade de uma infraestrutura laboratorial, com recursos técnicos 

adequados para ensaios e análises de coletores solares térmicos, é estratégica para 

o setor industrial brasileiro envolvido na cadeia produtiva de sistemas de 

aquecimento solar de água. 

 

A possibilidade de fabricantes nacionais comercializarem produtos que atendam a 

normas internacionais abre um mercado importante de exportação, que pode 

significar um ganho de escala, redução de preços e consequentemente maior 

competitividade. 

 

A oferta de ensaios com curto prazo de execução, a partir da utilização de simulador 

solar, e alta precisão, comprovada pela reduzida incerteza associada aos resultados, 

incentiva o desenvolvimento de produtos e a adoção de novas tecnologias nos 

materiais utilizados. 

 

O desenvolvimento contínuo destes produtos, a preços competitivos, auxilia a 

viabilidade do uso da energia solar pela sociedade de forma mais ampla, reduzindo 

a dependência de outras fontes de energia não renováveis. 
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APÊNDICE A – AMOSTRA A COM IRRADIÂNCIA BAIXA 

 
Amostra A com irradiância baixa. 

Desempenho térmico - Gráficos das medições de irradiância, temperatura da água 
na entrada, temperatura da água na saída e temperatura do ar ambiente. 

 (9 páginas, incluindo a folha de rosto) 
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APÊNDICE B – ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA 
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Adequações das instalações do laboratório 

 

As atividades de adequação foram divididas em obras de infraestrutura civil e ajustes 

na infraestrutura laboratorial. 

 

Adequação da infraestrutura civil 

 

Para a instalação do simulador solar foram necessárias intervenções na 

infraestrutura do laboratório para criar as condições controladas desejadas. O 

simulador solar foi entregue ao IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado 

de São Paulo) em 15/09/2009 e armazenado em um galpão adequado para 

aguardar a preparação da área destinada à sua instalação. A equipe alemã, 

responsável pelo comissionamento, esteve no IPT em 20/10/2009, inspecionando as 

condições de armazenamento e futuras instalações do simulador solar e considerou-

as adequadas. 

 

O projeto executivo das adequações do laboratório foi elaborado, incluindo 

instalações prediais hidráulicas, elétricas e reforços estruturais na área para 

instalação do simulador solar. A Figura B-1 apresenta as intervenções na área do 

laboratório e a Figura B-2 as novas instalações elétricas. 
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Figura B-1 – Planta baixa do local de instalação do Simulador Solar 
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Figura B-2 – Diagrama elétrico da instalação do Simulador Solar 
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Foram contratados serviços de execução das obras de adequação (utilizando 

recursos do IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo), que 

contemplaram as atividades listadas a seguir: 

 

 Demolição de alvenaria e base de concreto; 

 Elevação da cobertura principal; 

 Construção de alvenarias (câmara de ensaios e sala de controle); 

 Execução de estrutura de suporte para o simulador solar; 

 Recuperação e polimento de piso existente; 

 Instalação de portas em madeira com visor, portão metálico de correr, e 

de porta de vidro laminado; 

 Pintura, acabamento e limpeza geral da obra com remoção e destinação 

de entulho. 

 

A Figura B-3 apresenta a retirada da cobertura do prédio para elevação em dois 

metros. 

 

 

Figura B-3 – Retirada das telhas e treliça da cobertura. 

 

 

A Figura B-4 apresenta a execução da estrutura metálica responsável por suportar o 

esforço mecânico gerado pelo simulador solar. 
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Figura B-4 – Execução da estrutura da câmara, recolocação da cobertura e 

execução de vedações verticais em bloco de concreto. 

 

A câmara de ensaios finalizada pode ser observada na Figura B-5. 

 

  

Figura B-5 – Vista frontal da parede reforçada para suporte do simulador e da 

entrada da câmara de ensaios. As caixas de madeira contém o simulador solar a ser 

instalado.  

 

A sala de controle e os quadros de distribuição de energia podem ser observados na 

Figura B-6. 
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Figura B-6 – Sala de controle. 

 

Com recursos do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnológico), um sistema de climatização foi projetado, contratado e instalado. Os 

dados utilizados para o cálculo do dimensionamento estão listados abaixo: 

 Condições do ar externo: 

 Temperatura de Bulbo Seco: 33ºC; 

 Temperatura de Bulbo Úmido: 24ºC. 

 Condições do ar interno: 

 Temperatura de Bulbo Seco: 25ºC ± 1ºC; 

 Umidade Relativa: 50%. 

 Dimensões da câmara climatizada: 12m x 8m x 8m; 

 Renovação de ar: 1,5 renovações por hora; 

 Ganhos Internos de Calor: 

 Iluminação: 30 W / m²; 

 N.º de Pessoas: 4; 

 Equipamentos: 40 kW. 

 Carga térmica necessária: 20 TRs (tonelada de refrigeração). 

 



158 
 

 

A especificação do equipamento selecionado é: 

 

 Marca: Hitachi; 

 Modelo do Evaporador: RVT 200 CP; 

 Modelo do Condensador: RAP 200 DIV (Inverter); 

 Capacidade Nominal: (TR) 20; 

 Vazão de Ar (m³/h): 13600; 

 Característica de Alimentação Elétrica: 220 V / 3 F / 60 HZ; 

 Gás Refrigerante: R-410 A (Ecológico); 

A Figura B-7, a seguir, apresenta o projeto de distribuição do sistema de ar 

condicionado. 
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Figura B-7 – Projeto geral do sistema de ar condicionado. 
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Pode-se observar nas Figuras B-8 e B-9 o abrigo da unidade evaporadora e os 

dutos de saída e retorno do sistema de ar condicionado. 

  

Figura B-8 – Abrigo da unidade evaporadora, saída e retorno dos dutos do ar 
condicionado. 

 

 

Figura B-9 – Vista lateral do abrigo da unidade evaporadora 
 do condicionador de ar. 

Os dutos de distribuição interna do ar condicionado podem ser observados na Figura 

B-10. 
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Figura B-10 – Dutos de distribuição de ar condicionado. 

 

A unidade condensadora pode ser vista em seu local de instalação na Figura B-11. 

 

Figura B-11 – Unidade condensadora do equipamento de ar condicionado. 

 

A fonte de alimentação elétrica do simulador, também adquirida com recursos do 

CNPq, é o componente principal do sistema de alimentação elétrica. Foi 

especificada e adquirida dentro das condições previstas pelas especificações 

técnicas conforme listado abaixo: 
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 Tensão de alimentação trifásica: 220V(linha) ±10% (entrada a 5 fios 

3F+1N+1T); 

 Freqüência de entrada: 60Hz; 

 Tensão de saída trifásica: 400V (linha); 

 Resolução da Tensão de saída: 0,5V (Fase); 

 Precisão de Tensão (Medição True RMS):±1V @ 25ºC; 

 Regulação de Carga (Medição True RMS): ±0,5% FS de vazio a plena 

carga; 

 Regulação de Linha (Medição True RMS): ±0,03% FS para ±10% de 

variação na tensão de alimentação; 

 Distorção Harmônica Total (DHT): < 2 %; 

 Corrente máxima de saída: 130A; 

 Potência máxima de saída: 90KVA; 

 Freqüência de saída: 50Hz; 

 Resolução em Freqüência: 0,1 Hz; 

 Precisão de Freqüência ±0,2%; 

 Precisão do Ângulo Entre as Fases: ±1°; 

 Interface alfanumérica com display LCD; 

 Comunicação serial RS-232; 

 Proteções de Curto-circuito, Sobrecarga, Sobretemperatura e 

Sobretensão Interna; 

 Módulo de medição de Tensão, Corrente, Potência e Fator de Potência; 

 Leitura de Corrente 2% do valor medido ± 2mA; 

 Leitura de Potência 2% do valor medido ± 1W/VA; 

 Leitura do Fator de Potência 2% do valor medido ± 0,01. 

 

A Figura B-12 apresenta a fonte de alimentação elétrica instalada. 
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Figura B-12 – Fonte conversora de energia elétrica instalada no abrigo. 
 

O trocador de calor, adquirido com recursos do CNPq, faz interface entre o sistema 

de água gelada do laboratório e o “céu artificial” do simulador solar. As suas 

especificações estão indicadas na Figura B-13: 

 

 
Figura B-13 – Especificação do trocador de calor. 

 
O simulador solar foi instalado pela equipe alemã em março de 2012 (ver Figura B-

14). 
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Figura B-14 – Instalação do Simulador Solar 

 
A plataforma de ensaios que opera sob o simulador foi entregue em maio de 2012. 

Esta última, com projeto e fabricação local, foi adquirida com recursos do IPT, e 

pode ser observada na Figura B-15. 

 

 
Figura B-15 – Ensaio de eficiência térmica do coletor sob o simulador solar. 


