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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Verifica-se, atualmente um crescimento bastante acentuado do mercado
imobiliário, especialmente na região da Grande São Paulo. De 2006 para cá,
observou-se, segundo *EMBRAESP um aumento de 71% no número de
lançamentos imobiliários na região metropolitana de São Paulo e, cada vez mais, os
empreendimentos lançados no setor residencial, são condomínios de grande porte
com duas ou mais torres, os quais costumam contar com amplas e diversificadas
áreas de lazer constituídas de churrasqueiras, quadras esportivas, salões de festas
e de jogos e piscinas. Estas piscinas variam em suas formas, tamanhos e condições
de ambiente, mas estão presentes na quase totalidade dos empreendimentos
lançados. Visando o maior aproveitamento destas piscinas ao longo do ano pelos
usuários, tornou-se comum, a exemplo do que já acontece há muito tempo em
clubes e academias, a utilização de sistemas de aquecimento, de forma a garantir a
manutenção de uma temperatura agradável da água. Segundo matéria publicada no
jornal O Estado de São Paulo em 27 de abril de 2008, instalou-se em média um
sistema de aquecimento de piscina a gás natural por dia, desde 2005. Sistemas de
aquecimento de piscina por energia solar ou bomba de calor, somam mais três
unidades diárias instaladas, segundo a mesma matéria. Em linha com a questão da
sustentabilidade ambiental e buscando a eficiência energética, este trabalho visa
prover aos usuários, proprietários e operadores de piscinas, subsídios para a
operação de sistemas de aquecimento de forma criteriosa. A pesquisa envolve, além
de revisão bibliográfica sobre o tema, a instrumentação de duas piscinas localizadas
em uma mesma academia de natação que utilizam dois dos mais utilizados tipos de
sistemas de aquecimento: o sistema de aquecimento a gás natural do tipo indireto e
bomba de calor elétrica. O tratamento dos dados coletados nestas academias serão
analisados e os resultados referentes à performance energética e operacional destas
piscinas serão apresentados e comparados. Além destas duas piscinas, outras
quatro piscinas, localizadas todas em locais distintos da cidade de São Paulo,
também serão instrumentadas de forma a permitir posterior análise. Destas quatro
piscinas, todas também cobertas, duas são aquecidas a gás (uma a gás natural, e a
outra a gás liquefeito de petróleo), uma por bomba de calor elétrica e a última por
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sistema híbrido de aquecimento, combinando bombas de calor elétricas e sistema
de aquecimento por energia solar.
A pesquisa visa à compreensão da influência das características
climáticas e micro-climáticas do ambiente sobre a piscina e, principalmente, sobre o
funcionamento do sistema de aquecimento envolvido em termos de desempenho
energético e operacional. A relação entre consumo de energia e as variáveis
climáticas será apresentada para os dois tipos de sistemas de aquecimento
escolhidos inicialmente. Estes dados permitirão aos proprietários/operadores de
piscinas de todo o Brasil, decidir qual a melhor maneira de operar o sistema ao longo
do ano, de modo a reduzir o consumo energético sem prejuízos ao bem-estar dos
usuários e à continuidade do funcionamento da piscina.

1.1. O CONTEXTO

Atualmente, enxerga-se a piscina como um diferencial ou até mesmo um
fator decisivo na escolha de um lugar para morar. Por outro lado, o clima de São
Paulo, por si só, não favorece a utilização das piscinas, mesmo as cobertas, durante
o ano todo. Temperaturas relativamente baixas, com média mínima diária mensal
em julho e agosto de 16ºC e média máxima diária mensal em fevereiro igual a
22,5ºC (OLIVEIRA et al., 2002) acabam por estreitar a temporada de utilização da
piscina. Isto sem falar na poluição e na grande quantidade de edificações, que
acabam por barrar grande parte da radiação solar, energia esta que, em situações
favoráveis, contribui para o aumento ou manutenção da temperatura em uma piscina
de forma direta. Para se prolongar a temporada utilização das piscinas, a solução é
a utilização de um sistema de aquecimento de piscina. Embora, ambientalmente
mais favorável, a alternativa de se utilizar sistemas de aquecimento de piscinas por
energia solar nem sempre pode ser atendida de forma integral.
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Temperatura do Ar
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Mês
Figura 1.1 - Variação sazonal da temperatura e umidade relativa do ar – RMSP (Fonte: Oliveira et
al. 2001)

Admitindo-se que a temperatura da água de uma piscina acompanhe, em
média, a temperatura do ar do ambiente onde se encontra, faz-se necessário prover
uma determinada quantidade de calor a esta água através de um ou mais sistemas
de aquecimento. De acordo com ASHRAE (1999a), a temperatura desejada para a
água de uma piscina é de 27°C, muito embora esta temperatura dita “confortável”
pode variar de cultura a cultura em até 5ºC. A tabela 1, baseada em ASHRAE
(1999b), define não apenas um valor de temperatura recomendada, mas sim faixas
de temperatura de acordo com o tipo de utilização a que se destina a piscina:

Tabela 1.1 – Temperaturas recomendadas para a água da piscina, de acordo com tipo de utilização.

Tipo de Utilização

Temperatura do Ar

Temperatura

da

da Piscina

Ambiente (°C)

Água da Piscina

Umidade

Relativa

Ambiente (%)

(°C)
Recreativo

24 a 29

24 a 29

50 a 60

Terapêutico

27 a 29

29 a 35

50 a 60

Competição

26 a 29

24 a 28

50 a 60

Salto

27 a 29

27 a 32

50 a 60

Ofurô / Spa

27 a 29

36 a 40

50 a 60

Fonte: Baseado em ASHRAE, 1999b apud Lund, 2000.

4

A Federação Internacional de Natação (FINA) define em seu conjunto de
regras para as competições sob sua responsabilidade, inclusive aquelas que dizem
respeito à estrutura do local da competição. Nestas regras, incluem-se as faixas de
temperatura para a água da piscina, de acordo com o tipo de competição, conforme
demonstrado na tabela 2:

Tabela 1.2 - Temperaturas estipuladas para a água da piscina em competições oficiais, de acordo
com o esporte

Tipo de Competição

Faixa de temperatura para a água da
piscina

Natação

de 25 a 28°C

Salto

maior ou igual a 26°C

Pólo Aquático

ao menos 26°C (+ ou – 1°C)

Nado Sincronizado

ao menos 26°C (+ ou – 1°C)

Fonte: Baseado em FINA – regras para a estrutura de competições

A seguir, um breve panorama das pesquisas relacionadas a sistemas de
aquecimento de piscinas em âmbito mundial:

1.1.1. PESQUISAS SOBRE MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA
DE CALOR E BALANÇO ENERGÉTICO EM UMA PISCINA

Alguns estudos foram desenvolvidos no sentido de determinar o balanço
energético em uma piscina e, a partir daí definir ou dar parâmetros para tornar
possível o dimensionamento otimizado de um sistema de aquecimento para a água
da piscina, ou até mesmo estimar o consumo de energia necessário para a
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manutenção da temperatura, ou de uma faixa de temperatura definida como “faixa
de conforto”.
Dang (1986) realizou um estudo paramétrico para um sistema de
aquecimento solar para piscina. Embora o objetivo final do estudo tenha sido a
determinação e caracterização do sistema de aquecimento da água da piscina
através da energia solar, definindo inclusive parâmetros para a automação do
sistema, o caminho utilizado foi o cálculo do balanço energético da piscina, que
levou em consideração as taxas de transferência de calor devido à evaporação da
água, à convecção e à radiação. O trabalho fez distinção ao mecanismo de
transferência de calor por evaporação, ocorrido durante período de 8 horas diárias
em que nenhum dispositivo de bloqueio da evaporação seria utilizado, e um período
de 16 horas em que se previu utilização de uma capa térmica cobrindo a superfície
da piscina. Para a primeira situação, determinou-se uma perda média de
temperatura da água de 3,76°C. Com o uso da capa térmica, esta perda de
temperatura caiu para 1,94°C. Neste trabalho, algumas premissas relativas às
condições microclimáticas do ambiente da piscina foram assumidas, tais como
umidade relativa e temperatura, entretanto, os níveis de velocidade de vento,
influentes tanto no mecanismo de transferência de calor por convecção, como
também no processo de evaporação da água, não são mencionados.
Root escreveu um artigo no qual demonstra um método simplificado para o
projeto de sistemas de aquecimento de piscinas. Neste trabalho são apresentados
os principais mecanismos de perda e de ganho de calor em uma piscina,
correlacionados com os dados microclimáticos do local em que a piscina se
encontra. Os mecanismos de transferência de calor por convecção e por evaporação
são enfatizados como sendo aqueles responsáveis pela maior parcela das taxas
totais de transferência de calor no “sistema piscina”, mas, por outro lado, são
aqueles que apresentam maior imprecisão e dificuldade de se estimar. A velocidade
do ar que incide sobre a superfície da piscina é apresentada como um fator de
grande importância na estimativa destas parcelas das taxas totais de transferência
de calor, conforme demonstrado na figura 2, a seguir.
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hcv x velocidade do ar

hcv

Velocidade (mph)

Figura 1.2 – Influência da velocidade do ar sobre o coeficiente convectivo de transferência de calor.
Fonte: Root.

Smith; Luf e Jones (1994) realizaram uma pesquisa de campo para
medir e analisar as taxas de transferência de calor, sobretudo por evaporação e por
radiação em uma piscina aquecida a 29°C através de um sistema de aquecimento a
gás natural, localizada em ambiente aberto no estado do Colorado, EUA. Nesta
pesquisa, que envolveu a instrumentação da piscina e do ambiente onde esta se
encontra, monitorou-se a temperatura da água da piscina, do ar ambiente, a
umidade relativa do ar ambiente, a velocidade do vento, a incidência de radiação
solar e a taxa de evaporação da água da piscina (através de medidor de nível de alta
precisão)
Foram realizados 21 ensaios, todos eles durante a noite e com durações
variando de 1,1 a 16,2 horas. Os resultados demonstram que, em forma, as
equações de taxa de evaporação da água em função da diferença de pressão de
vapor de água e, sobretudo da velocidade do vento incidente sobre a superfície da
piscina, condiziam com a equação de ASHRAE (1991), variando apenas em seus
coeficientes. Estas variações resultaram em taxas evaporativas 28% menores para
velocidade de vento nula e 16% menores para velocidades de vento da ordem de
2,2m/s. A figura 3 demonstra graficamente o comportamento dos resultados obtidos
nos ensaios, frente às equações de Carrier/ASHRAE e Rohwer:
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Figura 1.3 – Comportamento comparado da taxa de evaporação da água da piscina em relação
à velocidade de vento. Fonte: Smith; Luf e Jones (1994)

1.1.2. TRABALHOS RELACIONADOS A MECANISMOS PARA A
CONSERVAÇÃO DA ENERGIA

Nesta seção é feito um resumo dos trabalhos realizados a respeito de
mecanismos para a conservação da energia tanto na piscina aquecida, como
também no ambiente que a envolve.
Szeicz e McMonagle (1983) realizaram simulações computacionais para
avaliar o efeito de alguns mecanismos para a conservação do calor na piscina (ou
para ganho real de calor). Foram realizadas simulações em 16 combinações
diferentes, considerando-se as seguintes variáveis: abrigo, sombreamento, utilização
de quebra-ventos (de barreiras à incidência de vento sobre a superfície da piscina),
capas térmicas (ou capas solares) e o uso de coletores solares. Todas as
combinações foram comparadas entre si e frente a um modelo de controle. A figura
abaixo mostra a variação da velocidade do vento em relação ao valor de referência,
em função da distância de quebra-ventos, medida em múltiplos da sua altura.
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Figura 1.4 – Velocidade do vento em relação ao valor de referência, em função da distância
de posicionamento do quebra-vento. Fonte: Szeicz e McMonagle (1983)

A utilização de capas térmicas, opacas ou transparentes, mostrou um
bom desempenho com relação à economia de energia, além de possibilitar um
aumento no número de dias da temporada de utilização da piscina. Já uso de capa
térmica monomolecular (produto químico que retarda a evaporação da água),
demonstrou desempenho um pouco inferior, quando comparado com as capas
térmicas convencionais. Os autores ressaltam ainda que, na prática, seu
desempenho deve ficar aquém do estimado, devido à provável deterioração do filme
fino, ocasionada pela passagem da água pelo filtro de areia. Um fabricante deste
tipo de produto – Energy Savr – demonstra através de estudos em seu site que o
produto não impacta o sistema de filtração, porém, não há nenhuma comprovação
de que o contrário também não ocorra. Este fabricante recomenda que, durante o
uso do produto, o sistema de circulação/filtração da piscina permaneça desligado.
O uso de coletores solares planos, dentre os mecanismos testados, foi o
que demonstrou o melhor desempenho.
Brambley e Wells (1983) apresentaram em artigo, metodologia para
estimativa de taxas de transferência de calor em piscinas cobertas e também para
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estimar economias de consumo de energia oriundas da eventual adoção de
estratégias de conservação de energia nas piscinas e em seus ambientes. A
redução da temperatura da água da piscina mostrou-se a melhor das estratégias,
uma vez que a taxa de evaporação da água cai drasticamente. Para uma redução da
temperatura da água de 30°C para 27°C, considerando-se que a temperatura do ar
ambiente é mantida em constantes 28ºC e que sua umidade relativa fica em torno de
60%, a redução na taxa de evaporação é de aproximadamente 94%. Em termos de
perdas térmicas globais, a redução chega a 89%.
Diminuindo-se a taxa de evaporação da água da piscina, a economia em
energia ocorre de forma dupla. Primariamente devido à menor necessidade de
utilização de energia para a manutenção da temperatura da piscina; em segundo
lugar, devido à possibilidade de redução da taxa de renovação do ar do ambiente da
piscina.
O referido estudo foi realizado em St. Louis, EUA, local para o qual
considerou-se a necessidade de aquecimento do ar no ambiente da piscina. Além
disto, considera-se que o ambiente necessita de taxa mínima de renovação do ar, e
que este deve ser mantido à temperatura e umidade relativa constantes. Partindo-se
do pressuposto de que há um sistema de ventilação mecânica no ambiente, o uso
de sensores de umidade relativa e de temperatura do ar interior pode ser um dado
de entrada para um sistema de automação, cujo propósito seja aperfeiçoar a forma
como é feita a renovação do ar ambiente, conservando energia sem comprometer a
qualidade do ar.
O controle da qualidade do ar no ambiente da piscina, ainda que
desejável do ponto de vista da saúde e do bem-estar dos ocupantes, não raro é
negligenciado nas piscinas brasileiras. Algumas vezes privilegia-se a economia nos
gastos de operação do sistema de aquecimento da piscina, em detrimento da
qualidade do ar no ambiente.
O uso de capas térmicas como barreira à evaporação também foi
estudado. Alguns tipos de capas foram analisados, sendo que a de polietileno com
estabilizantes foi a que melhor desempenho demonstrou, já que apresenta a
propriedade de, além de bloquear a evaporação da água, impede também a
transferência térmica por radiação.

10

A utilização de sistema de aquecimento da água com o uso de coletores
solares planos e abertos também foi estudada, entretanto, para os custos de
aquisição da época, bem como para as condições climáticas da região, verificou-se
a inviabilidade financeira, frente à adoção de um sistema de aquecimento a gás
natural.
Lazzarin e Longo (1996) propuseram a adoção de um sistema de
conservação de energia em uma piscina coberta que necessita de sistema de
aquecimento do ar durante o inverno. Partindo-se da premissa de que a umidade
relativa do ar no interior do ambiente deve ser mantida em patamar abaixo de 50%
para que se evite condensação da água evaporada da piscina nas paredes do
ambiente, ao menos um sistema de ventilação mecânica simples deve existir. Com o
uso de um sistema de recuperação de calor simples, com trocadores de calor,
consegue-se recuperar uma parte do calor sensível, entretanto, grande parte do
calor libertado na evaporação da água da piscina é calor latente. Apenas com o uso
de uma bomba de calor, consegue-se recuperar também esta parcela, aumentandose, portanto, a economia na operação da piscina. Os autores propõem neste
trabalho o uso de uma bomba de calor de circuito aberto, por absorção química, ao
invés de uma bomba de calor elétrica convencional, ou movida por motor de
combustão interna. Embora esta última resulte em eficiência ligeiramente superior,
como se verifica na figura 5, a adoção do sistema por absorção química incorre,
segundo os autores, em menor custo de aquisição e de operação do equipamento.

SIST. VENTILAÇÃO
RECUPERAÇÃO DE CALOR
BOMBA DE CALOR ELÉTRICA
BOMBA DE CALOR C/MOTOR A
COMBUSTÃO
SISTEMA PROPOSTO

UMIDADE RELATIVA (%)

Figura 1.5 – Potência térmica dos diferentes sistemas de aquecimento, como função da umidade
relativa do ambiente da piscina. Fonte: Lazzarin e Longo, 1996
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Johansson e Westerlund (2001), assim como Lazzarin e Longo (1996),
pesquisaram a utilização de bomba de calor por ciclo de absorção, em substituição
ao sistema de recuperação de calor convencional, ou mesmo à bomba de calor
elétrica, para o aquecimento do ar do ambiente, aproveitando-se parte do calor
liberado pela evaporação da água de piscinas cobertas na Suécia, cujas
temperaturas do ar externo são muito baixas, conforme se pode visualizar na figura
6, a seguir:
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Figura 1.6 – Variação da temperatura do ar externo durante uma semana no local do ensaio.
Fonte: Johansson e Westerlund, 2001

O custo para operação do sistema de aquecimento do ar ambiente é alto,
uma vez que a renovação do ar se faz necessária, o que justifica o investimento em
sistemas de recuperação do calor liberado.
Os autores realizaram medições de um sistema de recuperação de calor
por ciclo de absorção em uma planta piloto. As medições duraram dois anos e os
resultados, em comparação com uma bomba de calor elétrica e com um sistema
convencional de ventilação/aquecimento foram os seguintes:
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Tabela 1.3 – Quadro comparativo de desempenho comparado dos sistemas bomba de calor elétrica e
bomba de calor por ciclo de absorção, em relação ao sistema convencional.

Sistema

Bomba de calor

Bomba de calor-

convencional

elétrica

ciclo de absorção

Incremento no consumo de

Zero

energia em função do uso

MWh/ano

63 MWh/ano

57 MWh/ano

83 MWh/ano

127 MWh/ano

20 MWh/ano

70 MWh/ano

do sistema:
Redução na demanda de

Zero

calor:

MWh/ano

Economia líquida de

Zero

energia

MWh/ano
Fonte: Baseado em Johansson e Westerlund, 2001

Os autores concluem que, embora o sistema que utiliza ciclo por absorção
apresente um desempenho melhor, devido ao seu provável maior custo de aquisição
e a menor disponibilidade de opções de fabricantes, a adoção da bomba de calor
elétrica pode acabar se tornando uma solução mais viável. No caso da adoção de
um sistema convencional de ventilação, pode-se reduzir a demanda de energia
aumentando-se a temperatura do ar ambiente, pois assim haverá diminuição na taxa
de evaporação da água da piscina.

1.1.3. ESTUDOS SOBRE A PERFORMANCE DE SISTEMAS DE
AQUECIMENTO DE ÁGUA DE PISCINA

1.1.3.1. TRABALHOS SOBRE BOMBA DE CALOR

Nesta seção encontra-se um resumo das pesquisas realizadas com o
intuito de determinar o desempenho e/ou a aplicabilidade das bombas de calor como
sistema de aquecimento para a água de piscinas.

13

Votsis et.al. (1989) investigaram os efeitos do congelamento e do
descongelamento da serpentina do evaporador de bombas de calor do tipo “arágua”. Em certas condições climáticas, ocorre o congelamento da serpentina do
evaporador, o que reduz o coeficiente de performance – COP do sistema. A bomba
de calor estudada conta com um sistema de descongelamento. Quando a
temperatura ambiente está muito baixa, ocorre condensação do ar na superfície do
evaporador, ocorrendo congelamento. Este dispositivo é um desvio que, quando é
verificado o congelamento do evaporador, faz com que parte da água quente,
proveniente da saída do sistema, circule pelo evaporador, descongelando-o. A
pesquisa concluiu que a condição de congelamento/descongelamento afeta de
forma negativa o desempenho do sistema. Concluiu-se também que o nível de
deterioração do COP em condições de congelamento/descongelamento, quando
relacionado com o COP em condições normais de operação, é afetado pela
temperatura do ar ambiente, como demonstrado na figura abaixo:
Umidade Relativa=82%
Congelamento Leve
Congelamento forte

Taxa: COP_congelado / COP base

TEMPERATURA AR AMBIENTE (°C)

Figura 1.7 – Efeito da temperatura ambiente na degradação da performance da bomba de
calor durante a condição de congelamento/descongelamento. Fonte: Votsis et al, 1989

Greyvenstein e Meyer (1991) investigaram a utilização de bombas de
calor elétricas para o aquecimento de piscinas residenciais na África do Sul, como
uma alternativa aos sistemas de aquecimento solares, cuja área demandada para a
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instalação dos coletores é, algumas vezes, fator impeditivo para a instalação deste
tipo de sistema. Foram realizados cálculos de custo de ciclo de vida para ambos os
sistemas de aquecimento, considerando-se um horizonte de análise de dez anos,
piscinas variando de 20 a 200m² de superfície e temperaturas da água de 22 a 30°C.
Os cálculos foram realizados para uma taxa de atratividade mínima de 20% ao ano.
Consideraram-se as características climáticas de seis cidades sul-africanas, a saber:
Cape Town, Port Elizabeth, Durban, Bloemfontein, Johanesburgo e Pretória.
Considerando-se uma temporada de utilização da piscina de oito meses,
e temperatura da água entre 28 e 30°C, as bombas de calor se mostraram mais
econômicas do que os sistemas de aquecimento por energia solar para piscinas
cujas áreas de superfície igualam ou superam 60m² nas cidades de Cape Town e
Pretória, 40m² ou mais para Durban e Port Elizabeth e 90m² ou mais para as
cidades de Bloemfontein e Johanesburgo.
Nos cálculos do custo do ciclo de vida, são utilizados valores médios de investimento
inicial para ambos os tipos de sistemas, as tarifas médias de energia elétrica para
cada uma das cidades contempladas no estudo, entretanto, não menciona qual foi o
COP adotado para as bombas de calor, informação da qual não se pode prescindir,
especialmente no cálculo do custo de operação do sistema.
Lam e Chan (2001) avaliaram teoricamente a performance térmica e o
custo do ciclo de vida de bombas de calor elétricas para o aquecimento de piscinas
de hotéis localizados em climas subtropicais. Foi executado o balanço energético
para uma piscina em um hotel da cidade de Hong Kong e o uso da bomba de calor
elétrica foi avaliado, frente à utilização de boilers elétricos, ou boilers a gás (com e
sem recuperação do condensado). Para o cálculo do ciclo de vida da operação da
bomba de calor, adotou-se um período de análise de dez anos. Para o coeficiente de
performance, estudou-se três cenários: COP=2,5; 3,5 E 4,5. Com tais premissas, os
resultados encontrados estão demonstrados na tabela a seguir:
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Tabela 1.4 – Consumo de energia por temporada de aquecimento (6 ½ meses)

Equipamento

Consumo de Energia por temporada de
aquecimento (6 ½ meses)

Bomba de calor (COP=4,5)

11,7 MWh

Bomba de calor (COP=3,5)

15,1 MWh

Bomba de calor (COP=2,5)

21,1 MWh

Boiler elétrico (rend.=96%)

55,0 MWh

Boiler a gás com recuperação de

55,6 MWh

condensado (rend.=95%)
Boiler a gás sem recuperação de

61,6 MWh

condensado (rend.=86%)
Fonte: Baseado em Lam e Chan, 2001

Em termos de custo do ciclo de vida, concluiu-se que, com a adoção de
uma bomba de calor cujo coeficiente de performance médio, ao longo da temporada
de aquecimento, fosse igual a 3,5, a economia obtida durante a operação do sistema
poderia ser reduzida em 75%, quando comparado com o sistema de aquecimento
por boiler elétrico. A alternativa mostrou-se viável tanto em termos financeiros, como
em termos ambientais, segundo os autores.
Num segundo trabalho, (LAM; CHAM, 2003) agora envolvendo a
instrumentação em campo de uma bomba de calor instalada em hotel na cidade de
Hong Kong para o aquecimento de uma piscina em ambiente aberto. Para
possibilitar a verificação prática do COP do sistema durante a temporada de
utilização do sistema de aquecimento, foram instalados sensores de temperatura na
entrada e na saída da bomba de calor. Além disto, instalou-se também um medidor
de fluxo ultra-sônico para que se pudesse levantar a vazão de água que passa
através do sistema de aquecimento por unidade de tempo. Instalou-se, ainda, um
medidor de energia elétrica para a monitoração do consumo de energia do
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equipamento. Os dados destes instrumentos foram armazenados a cada quinze
minutos através do uso de data-loggers. Para uma bomba de calor do tipo “ar-água”,
durante 6 ½ meses de temporada (de outubro a abril), verificou-se uma variação do
COP ocorrendo entre 1,5 e 2,4. O valor médio obtido está próximo de 2, conforme se
observa na figura 8.

COP

Data das medições em campo
Figura 1.8 – Variação do COP ao longo da temporada de aquecimento. Fonte: Lam e Chan, 2003

Embora o COP médio verificado tenha ficado abaixo até do valor mais
pessimista, proposto em Lam e Chan (2001), a utilização da bomba de calor testada
ainda se mostra um bom investimento em termos de economia. Para a produção de
49,1 MWh de energia térmica durante a temporada de aquecimento, o sistema
consumiu 24,6 MWh. O tempo verificado para retorno do investimento no
equipamento foi de pouco mais de dois anos.

1.1.3.2. TRABALHOS SOBRE ENERGIA SOLAR TÉRMICA

Nesta seção vê-se um resumo de alguns trabalhos realizados com o
intuito de verificar o desempenho e a aplicabilidade de sistemas de aquecimento de
água de piscina através da energia solar térmica.
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Root (1960) tratou em seu artigo, da utilização prática de sistemas de
aquecimento solar para piscinas, simples e alternativos. Sabido que o custo de um
sistema de aquecimento com coletores solares se torna uma opção cara, além de
não promover a diminuição das perdas térmicas da piscina, o autor comenta sobre a
possibilidade de se utilizar a própria piscina como um grande coletor solar. Com o
advento do filme Teslar, da Du Pont, o qual pode ser soldado termicamente com o
próprio material ou com diversos outros, torna-se uma boa opção de material
transparente à luz, mas opaco ao calor que, quando colocado sobre a superfície da
piscina, funciona como um aquecedor “passivo”. A cobertura térmica pode ser
construída com o filme plástico, fixado a bordas infláveis e flutuantes. Estas bordas,
uma vez cheias, fazem o papel de vedantes, quando encostadas às paredes da
piscina. No momento da utilização da piscina, as bordas são esvaziadas e a capa é
enrolada. Apesar de ser um incômodo ter que retirá-la diversas vezes, o autor
ressalta mais um aspecto positivo: a capa, quando em uso, evita a entrada de
sujeiras na água da piscina.
Além desta alternativa, o trabalho cita também a possível utilização de um
produto líquido, novo na época, (ácido cetílico) que, quando aplicado à água em
quantidade muito reduzida, forma sobre a superfície uma finíssima película que atua
como uma capa térmica, transparente a luz e opaca ao calor. O produto poderia
reduzir em 50% as taxas de evaporação da água.
Morrison e Donnely (1980) pesquisaram o desempenho de dois tipos
distintos de coletores solares para aquecimento de piscinas. Os tipos de coletores
analisados são os seguintes:


Coletor solar aberto, em plástico negro; 



Coletor solar fechado (vidro simples), com aletas em cobre e pintura seletiva. 



Os sistemas de aquecimento foram analisados no que diz respeito à
performance em relação à variação de alguns fatores, a saber:
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 Área total de coletores em relação à área da superfície da piscina (%) – Como
a disponibilidade de energia proveniente da radiação solar não é constante ao
longo do ano, deve-se ter como premissa que haverá outro sistema de
aquecimento para suprir a demanda durante os períodos de menor
disponibilidade de energia solar. Por outro lado, como o sistema não
armazena energia, de nada adianta sobre dimensionar a área de coletores,
pois, durante os meses mais quentes, haverá superaquecimento do sistema,
com o conseqüente desligamento do mesmo, o que significa, na prática,
desperdício de calor; 






Ângulo de inclinação dos coletores em relação ao plano horizontal; 

 Relação entre a contribuição da energia solar no total de energia demandada
anualmente para a manutenção da piscina aquecida; 


 Efeito causado pela utilização de capa térmica na superfície da piscina, no
que diz respeito à diminuição das perdas térmicas. 
O estudo mostra uma série de gráficos de desempenho, de onde se
podem extrair os valores ótimos para cada um dos parâmetros estudados.
Tiwari e Sharma (1991), em nota técnica, realizaram um trabalho analítico
para a determinação da eficiência de sistemas de aquecimento de piscinas cobertas,
em termos de parâmetros efetivos de projeto. Para uma dada piscina, exposta a um
conjunto de condições climáticas, a expressão obtida pode ser usada na otimização
do sistema, desde que se adotem as seguintes simplificações do modelo: a.) não há
transferência de calor pelas tubulações da piscina; estas são totalmente isoladas
termicamente; b.) não ocorre estratificação (fenômeno pelo qual a água se deposita
em camadas de temperaturas distintas, de acordo com a densidade; quanto maior a
temperatura da camada, menos densa e, portanto, mais superficial) ao longo da
profundidade de piscina.
A figura a seguir é um esquema do sistema de aquecimento por energia
solar do tipo indireto (utiliza circuito primário, fechado, com a colocação de um
trocador de calor entre a piscina e os coletores solares):
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Coletores Solares
Trocador de Calor
Bomba

Piscina Coberta

Válvula

Filtro

Bomba
Figura 1.9 – Esquema visto em corte de uma piscina coberta, aquecida através de sistema de
aquecimento da água por energia solar – sistema indireto. Fonte: Tiwari e Sharma, 1991

Em linhas gerais, um alto valor de eficiência pode ser obtido através da
adoção de um dos seguintes itens:
 Uso do melhor coletor solar disponível no mercado, com o melhor índice de
eficiência; 




Diminuição do coeficiente global de transferência de calor; 



Adoção de uma grande área de coletores; 



Redução da vazão através do sistema 




E, em contra partida, uma vez escolhido o coletor solar a se utilizar, seus parâmetros
são inseridos na expressão, para que seja possível determinar os parâmetros ótimos
para o trocador de calor, já que estes últimos são dependentes dos primeiros em
termos de eficiência global do sistema.
Haaf et.al. (1994) desenvolveram um modelo computacional para o
balanço de calor em piscinas descobertas, cujas áreas de superfícies tenham, ao
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menos, 100m² e cujas profundidades não sejam menores do que 0,5m. A elaboração
do modelo envolveu uma revisão detalhada das formulações usuais de cada parcela
do balanço de calor, as quais se mostraram, em investigações de campo com coleta
de dados, bastante imprecisas. Com um modelo computacional elaborado, foram
realizados experimentos em campo, envolvendo a instrumentação e monitoração de
diversas variáveis climáticas de algumas piscinas. Os resultados obtidos nestas
pesquisas de campo foram confrontados com aqueles obtidos virtualmente através
do modelo prévio, e serviram como ponto de partida para o ajuste do algoritmo. Com
esse ajuste, a ferramenta se mostrou apta a ser utilizada em qualquer outra piscina
descoberta com as características mencionadas anteriormente, desde que mantidas
a temperaturas não superiores a 28°C e desde que se tenha uma base de dados
históricos das variáveis climáticas do local onde a piscina está localizada.

A ferramenta foi desenvolvida de forma a reduzir ao máximo o número de
informações requeridas do projetista, tornando-a amigável e, ainda, aumentando a
velocidade de processamento dos cálculos, garantindo, em contrapartida, uma boa
precisão nas estimativas.

Temperatura
Piscina °C

monitorado

calculado

Temperatura Ar °C

Radiação (W/m²)

Dia
Figura 10 – Variação da temperatura da água de uma piscina: comparação entre dados reais e
dados estimados pelo modelo computacional. Fonte: Haaf et al, 1994.
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Na figura 11, vêem-se o comportamento dos resultados obtidos por meio
do uso do modelo matemático frente aos resultados reais (em termos de
temperatura da água da piscina), entretanto, considerando-se desta vez, períodos
nos quais se utilizou uma capa térmica. O modelo, também neste caso, demonstrou
convergência com os resultados práticos.

Temperatura (°C)

3 a 12 de agosto de 1085

Temperatura da piscina monitorada

PASSOS HORÁRIOS
Temperatura da piscina calculada

Capa em uso

Figura 11 – Variação da temperatura da água de uma piscina: comparação entre dados reais e dados
estimados pelo modelo computacional, com períodos de utilização de capa térmica. Fonte: Haaf et al,
1994.

Arkar et.al. (1999) escreveram um artigo a respeito das condições de
manutenção e de operação de sistemas de aquecimento solar de grande porte na
Eslovênia. Estes sistemas, na maior parte dos casos, foram instalados entre 1982 e
1985, período de grande movimento no turismo local. Após o ano de 1990, verificouse uma queda abrupta no turismo. Esta queda levou à diminuição do pessoal nos
hotéis, inclusive os funcionários de manutenção. Por conseqüência, a conservação
dos sistemas de aquecimento de água por energia solar, também foram
negligenciados.
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O artigo procura mostrar a importância da manutenção contínua deste tipo
de sistema no que diz respeito à sua eficiência. Para isso, detalha as condições
específicas de nove plantas de grande porte, entretanto, não apresenta dados
anteriores e posteriores à deterioração, suficientes para que se pudesse mensurar o
quanto estes sistemas foram afetados em termos de eficiência energética.
Chyng et.al. (2003) realizaram o modelagem e a simulação de um sistema
de aquecimento de água por energia solar, assistido por bomba de calor. A
simulação se mostrou bastante coerente com os resultados experimentais. O
método utilizado foi a análise diária da performance do sistema durante um ano. O
COP global do sistema variou entre 1,7 e 2,5 e, para a maior parte do tempo,
manteve-se acima de 2,0. Estes valores estão em linha com aqueles encontrados
por Lam e Chan (2003).

1.2. OBJETIVOS

Os objetivos específicos deste trabalho são:



Conceber, preparar e instalar sistemas de coleta de dados a serem instalados
em cinco academias de natação, de forma a permitir o armazenamento
contínuo das variáveis climáticas e micro-climáticas necessárias ao
entendimento dos mecanismos de transferência de calor em piscinas
aquecidas, bem como para a determinação dos parâmetros de desempenho



energético de cada um dos tipos de sistemas; 


Conceber, preparar e instalar cadeias de instrumentação para medição e
armazenamento das variáveis de interesse pertinentes, de acordo com o tipo
de sistema de aquecimento de piscina existente em cada uma das cinco
academias (solar, bomba de calor elétrica, gás natural, do tipo indireto e gás
liquefeito de petróleo, do tipo direto. Os dados serão coletados nas cinco
academias, de forma a permitir uma análise posterior detalhada, podendo
contemplar comparações tanto entre o desempenho de cada um dos tipos de
sistemas de aquecimento, como também entre os ambientes propriamente 
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ditos. Uma análise do balanço de calor das piscinas e dos mecanismos de
transferência de calor, relacionados às variáveis micro-climáticas dos
ambientes que envolvem cada uma das piscinas também poderá ser
realizada posteriormente;
 Caracterizar os principais tipos de sistemas de aquecimento de água de
piscina, levando-se em conta os ambientes nos quais estão inseridas e
demais aspectos pertinentes;


Para uma das academias, determinar parâmetros de desempenho energético
dos sistemas de aquecimento das duas piscinas nela existentes (sistema por
bomba de calor elétrica e sistema de aquecimento a gás natural do tipo
indireto), tais como o rendimento (sistema a gás natural) e o coeficiente de
performance (bomba de calor), buscando: 

o Correlacionar o desempenho energético destes sistemas de
aquecimento às variáveis climáticas;
o Relacionar o consumo energético demandado para o aquecimento das
piscinas com as variáveis micro-climáticas dos ambientes onde elas se
encontram;

o Determinar a temperatura média de manutenção da água das piscinas,
bem como a sua variação ao longo do período de análise;
o Determinar a demanda de energia necessária para a manutenção da
temperatura média da água destas duas piscinas;
o Determinar o tempo de funcionamento dos sistemas de aquecimento
das duas piscinas, em relação ao tempo total de análise.
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2. CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS TIPOS DE SISTEMAS DE
AQUECIMENTO DE ÁGUA DE PISCINA

2.1. TIPOS MAIS USUAIS DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA DE
PISCINA

Neste capítulo, serão descritos os principais tipos de sistemas de
aquecimento para água de piscinas, utilizados atualmente no Brasil. Embora se
possam encontrar outros tipos de sistemas de aquecimento, a grande maioria das
piscinas aquecidas no país, faz uso de um, ou da combinação dos seguintes tipos:


Sistema de aquecimento por energia solar térmica; 



Sistema de aquecimento por bomba de calor elétrica; 





 Sistema de aquecimento a gás (gás natural ou gás liquefeito de petróleo)
o do tipo direto; 



o

do tipo indireto. 

Nas próximas seções, cada um dos tipos usuais será detalhado.

2.1.1. SISTEMA DE AQUECIMENTO POR ENERGIA SOLAR TÉRMICA

O emprego de energia solar para aquecimento de piscinas já ocorre
naturalmente com a incidência de irradiação solar na água do tanque, mas
geralmente esta modalidade é entendida como o emprego de equipamentos para
aumentar a área de coleta. No Brasil, país tropical, a energia solar é abundante,
embora variável com a estação e a localização. A figura a seguir dá uma noção da
distribuição desta irradiação.
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Figura 2.1 – Mapa da distribuição da radiação solar global diária, em MJ/m².dia. Fonte:
Comgás/FDTE, 2007

O sistema de aquecimento de água de piscina por energia solar é
composto basicamente por um arranjo de coletores solares, uma moto-bomba de
circulação e um sistema que efetua o controle de temperatura e é responsável por
seu acionamento, quando necessário.
A figura abaixo é um esquema simplificado de um sistema de
aquecimento de água por energia solar com aplicação para o aquecimento de
piscina, onde:
1 – piscina;
2 – bomba do sistema de filtração;
3 – filtro de areia;
4 – tubulação de distribuição – alimentação dos coletores
solares;
5 – válvula de retenção;
6 – by-pass para drenagem da água da bateria de coletores solares;
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7 – coletores solares;
8 – tubulação de coleta da água – saída dos coletores solares;
9 – dispositivos de retorno, tanto da água filtrada, como da água
aquecida; 10 – bomba de circulação do sistema de aquecimento solar;
11 – sistema de controle de temperatura diferencial;
12 – sensores de temperatura, na saída dos coletores solares e na tubulação da sucção da piscina;
13 – respiro;
14 – válvula de controle de vazão de água quente;
15 – registro de controle da vazão de alimentação da bateria de coletores.

Figura 2.2 – Sistema de aquecimento de piscina por energia solar. Fonte:
www.alosolar.com.br/piscina.htm

Embora o esquema mostrado na figura acima não explicite, quando se faz
necessária a manutenção de uma determinada temperatura de conforto da água da
piscina, durante o ano todo, muitas vezes emprega-se um sistema auxiliar de
aquecimento, em complemento à energia solar fornecida pelo sistema principal.
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Atenção especial deve ser dada à lógica de automação do sistema. No
caso do aquecimento por energia solar, o sistema de automação assume um papel
fundamental no desempenho energético. O controle de temperatura dito “diferencial”
é responsável por monitorar a temperatura da água da piscina (normalmente o
sensor de temperatura fica localizado na tubulação da sucção do sistema de
circulação da piscina). Concomitantemente, a temperatura da água na saída dos
coletores solares também é monitorada através de sensor. Sempre que este
segundo sensor apresentar um valor de temperatura superior ao registrado pelo
primeiro (na prática, adota-se uma diferença de 2 ou 3°C), a bomba de circulação do
sistema de aquecimento é acionada (desde que a temperatura de conforto da água
da piscina não tenha sido atingida). Quando a temperatura registrada na saída dos
coletores é menor em 2 ou 3°C do que a temperatura da água da piscina, o sistema
de aquecimento é bloqueado, evitando-se que os coletores solares trabalhem de
forma invertida, ou seja, retirando calor da água da piscina. Na impossibilidade de
operação do sistema de aquecimento da água da piscina através do sistema por
energia solar, o sistema de automação deve acionar o sistema de aquecimento de
suporte, caso ele exista.
Quanto aos tipos de coletores solares, os mais difundidos para a
aplicação de aquecimento de água de piscina são os planos, podendo ser do tipo
aberto ou fechado.
Um coletor solar do tipo fechado se caracteriza por possuir uma ou duas
camadas de vidro sobre o absorvedor, de modo a formar uma barreira, evitando que
grande parte da radiação solar que incide no coletor e é refletido, seja perdido.
Ocorre, portanto, um efeito estufa, aumentando a quantidade de calor que o sistema
consegue efetivamente absorver. Neste tipo de sistema, a superfície absorvedora é
normalmente composta por aletas de material com alta condutividade térmica
(usualmente o cobre ou o alumínio). Esta superfície recebe uma camada de tinta
preta e opaca, cujo índice de absorção é elevado e, em contrapartida, apresenta um
índice de reflexão baixo. Os tubos por onde circula a água a ser aquecida, que
grande parte da área de suas superfícies em contato com as aletas, normalmente
são de cobre. A estrutura do coletor é feita em material metálico ou termoplástico e
recebe, em sua porção inferior e nas laterais, material isolante térmico.
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Figura 2.3 – Esquema em corte de um coletor
solar do tipo fechado – Fonte: Lima, 2003
apud Comgás/FDTE, 2007

Figura 2.4 – Foto de um coletor solar do tipo
fechado – Fonte: www.jellyfish.com.br

Já o coletor solar do tipo aberto, como o nome sugere, não possui
nenhum mecanismo de bloqueio à saída dos raios solares refletidos pela superfície
absorvedora. Este tipo de coletor normalmente é feito de material plástico do qual é
exigida resistência à exposição aos raios solares. Como a superfície absorvedora
não é constituída de material de alto coeficiente de condutividade térmica e, ainda,
não apresenta a cobertura responsável pelo efeito estufa, os coletores abertos
normalmente são utilizados para aplicações nas quais não se necessite de
temperaturas muito elevadas, como é o caso da aplicação para aquecimento de
piscinas. Para este tipo de aplicação, o coletor solar aberto, torna-se uma boa
opção, não somente devido à boa eficiência para baixas temperaturas, mas também
por seu custo de aquisição, menor em relação aos coletores fechados.

Figura 2.5 – Coletor solar do tipo aberto –
Fonte: www.heliotek.com.br

Figura 2.6 – Detalhe de coletor solar tipo
aberto – Fonte: www.sodramar.com.br
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2.1.2. SISTEMA DE AQUECIMENTO POR BOMBA DE CALOR ELÉTRICA

A bomba de calor é um equipamento que faz uso de um ciclo de
refrigeração para transportar o calor existente (sensível e latente) no ar para a água
da piscina.
Um fluido refrigerante, em seu estado gasoso, é pressurizado e circula
através de um circuito impulsionado por um compressor. No lado da descarga do
compressor, o fluido quente e altamente pressurizado, mas ainda em estado gasoso
é agora resfriado em um trocador de calor, chamado condensador (trocando calor
com a água da piscina), até que se condense em um líquido a alta pressão e
temperatura moderada. O fluido refrigerante condensado passa então através de um
dispositivo de redução de pressão chamado válvula da expansão. Este dispositivo
reduz a pressão do fluido que agora, em estado líquido, é admitido em outro trocador
de calor, o evaporador, onde, em contato com o ar do ambiente, evapora-se,
absorvendo o calor do ar. O fluido retorna então ao compressor e o ciclo se repete.
Como, além do calor transferido do fluido refrigerante, aquecido quando sofre a
compressão, para a água, ocorre uma absorção de calor do ar ambiente na
mudança de fase, tem-se como resultado que a energia disponibilizada á água na
forma de calor é maior do que o consumo de energia elétrica necessário para que o
ciclo se ponha em funcionamento. A relação entre a quantidade de calor fornecida
pela bomba de calor e o seu consumo elétrico no mesmo período de tempo é
chamada de coeficiente de performance, ou COP. Quanto maior o COP de um
equipamento, melhor é seu desempenho e, portanto, menor o consumo de energia
elétrica, dada uma demanda fixa de calor.

COP = Energia disponibilizada na forma de calor
----------------------------------------------------------

[adimensional]

Energia elétrica consumida

Como o COP é influenciado pelas condições climáticas do local onde o
equipamento está instalado, já que aproveita o calor latente e sensível do ar
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transferindo-o para a água, quando ocorre mudança em uma ou mais variáveis
climáticas (umidade relativa, temperatura do ar) no local, há também variação do
coeficiente. Sendo assim, não se pode definir um COP único para uma bomba de
calor, a menos que esta vá operar em condições estáveis e conhecidas de microclima. Caso contrário, qualquer valor de COP será uma mera referência, devendo o
proprietário, ou quem pretende adquirir uma bomba de calor estar ciente deste fato.
As figuras abaixo mostram um esquema do funcionamento de uma bomba de calor e
a foto de uma bomba de calor elétrica de uso residencial/comercial.

Figura 18 – Esquema de funcionamento de
uma bomba de calor

Figura 19 – Foto de bomba de calor para uso
residencial/comercial.Fonte:www.heliotek.com.
br

2.1.3. SISTEMA DE AQUECIMENTO A GÁS (NATURAL OU LIQUEFEITO
DE PETRÓLEO)

2.1.3.1. DO TIPO DIRETO

Este tipo de sistema de aquecimento de água de piscina utiliza-se do
calor liberado na combustão de um gás, seja ele o gás natural ou o liquefeito de
petróleo. A combustão do gás ocorre em um ou mais aquecedores (dependendo do
porte da piscina e do porte de cada aparelho). O calor liberado é transferido à água
da piscina, elevando sua temperatura.

31

No sistema de aquecimento do tipo direto, a fonte de calor está interligada
hidraulicamente de maneira direta com a piscina. Não há nenhum tipo de barreira
intermediária entre elas. Neste tipo de configuração, portanto, a água da piscina
passa pelo interior do aquecedor. Esta condição exige do operador do sistema uma
maior atenção no que diz respeito ao processo de tratamento da água da piscina,
pois, como esta muitas vezes recebe a adição de cloro, como agente bactericida e
outros produtos químicos necessários para o tratamento da água, poderá ocorrer um
processo corrosivo acelerado nos componentes internos do aquecedor, reduzindo-se
portando a vida útil do aparelho. Quando o processo de tratamento da água da
piscina é a salinização, processo pelo qual se adiciona cloreto de sódio granulado à
água da piscina e, através da eletrólise realizada por um dispositivo instalado na
tubulação de retorno da piscina, dá-se a quebra da molécula de sal, liberando-se os
íons Cl‾, que agem como agentes bactericidas, um cuidado adicional deve ser
tomado: se a dosagem de sal acrescentada à água for maior do que a necessária,
parte deste não sofrerá quebra em sua molécula e poderá vir a incrustar no interior
do aquecedor, danificando-o rapidamente.
A figura abaixo mostra a interligação de um sistema de aquecimento a
gás, do tipo direto, com a rede hidráulica de circulação/tratamento de uma piscina.

Figura 2.9 – Sistema de aquecimento de piscina a gás, do tipo direto.
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No esquema acima, percebe-se que a interligação do aquecedor com a
tubulação de retorno do sistema de filtração da piscina ocorre de forma direta,
havendo apenas um jogo de 3 válvulas, conhecido como by-pass de controle da
vazão de água que sofrerá aquecimento. Como os aquecedores a gás têm,
normalmente, a característica de promover um ganho alto de temperatura, em
detrimento de uma baixa vazão de água (situação oposta daquela que ocorre com
as bombas de calor), deve-se tomar cuidado no momento do ajuste do fluxo de água
que passará pelo aquecedor, nos casos em que a tubulação do sistema de
circulação/filtração da piscina for construída em material que não resista a
temperaturas muito elevadas (ex. PVC, cuja temperatura limite de resistência para
fluxos contínuos é da ordem de 40°C). Outro ponto de atenção: quando o sistema de
aquecimento compartilha a mesma linha hidráulica do sistema de filtração, ao se
ajustar o fluxo de água que passará pelo aquecedor e aquele que seguirá sem entrar
no desvio, deve-se atentar para que não se crie uma sobre-pressão no filtro de areia,
o que pode danificá-lo.

2.1.3.2. DO TIPO INDIRETO

Difere da configuração descrita anteriormente, apenas por contemplar um
trocador de calor (geralmente de placas brasadas) entre o(s) aquecedor(es) e a
piscina, de modo a formar um circuito fechado, também conhecido com circuito
primário, por onde circula uma água livre dos produtos químicos utilizados para o
tratamento da água da piscina. Esta água é aquecida e, no trocador de calor,
transfere o calor de forma indireta para a água da piscina, que também para pelo
trocador de calor, porém pelo interior de um segundo circuito. O trocador de calor é
utilizado com o objetivo de promover um aumento da vida útil do sistema, reduzindose também a necessidade de manutenção em intervalos curtos de tempo, uma vez
que este é fabricado em aço inox AISI 316l, material resistente à ação corrosiva da
água clorada em temperaturas elevadas. A movimentação da água pelo circuito
primário é feita com o auxílio de uma bomba de circulação, chamada e bomba
primária do circuito fechado. Esta bomba recebe sinal do sensor de temperatura que
é instalado na tubulação de sucção da piscina, por intermédio de um controlador de
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temperatura. Sempre que a temperatura registrada pelo sensor estiver abaixo
daquela programada no controlador, a bomba é acionada e, em conseqüência, o
sistema de aquecimento, já que este último possui mecanismo de acionamento por
fluxo d’água. Quando a temperatura programada é atingida, novo sinal é enviado à
bomba, desligando-a, e também o aquecedor.
Como a água que circula no circuito primário sofre aquecimento até
aproximados 70°C, deve-se instalar no circuito uma válvula para a retirada do vapor
formado. Para garantir que o circuito fique sempre cheio de água, um ponto de água
fria deve ser conectado ao circuito fechado, garantindo-se, porém, que não haja
retorno da água quente do circuito pela tubulação de água fria.
A figura abaixo mostra um esquema da interligação hidráulica de um sistema de
aquecimento a gás do tipo indireto.

Figura 2.10 – Sistema de aquecimento de piscina a gás do tipo indireto
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Figura 2.11 – Vista explodida de um trocador de calor de placas brasadas em inox AISI 316l.

Na figura acima, visualiza-se os distintos canais formados pelo contado
das placas. A seta vermelha indica o fluxo de água do circuito primário, vinda do
aquecedor (fonte quente), já a seta azul identifica o fluxo de água fria, vinda da
piscina (fonte fria). Os circuitos estão em sentidos opostos, pois assim obtém-se
uma melhora do coeficiente de transferência de calor. Nota-se também a existência
de ranhuras em forma de “V” em todas as placas. Esta geometria de ranhuras é
conhecida como geometria chevron (HAN ET AL, 2003). A adoção de tal superfície
rugosa tem por finalidade promover turbulência no escoamento, perturbando a
camada limite e quebrando a subcamada viscosa próxima a parede, a qual age
como uma resistência térmica. A contrapartida da introdução de rugosidades no
escoamento é o aumento do fator de atrito que gera perdas de pressão maiores.
Geometrias otimizadas para a intensificação da transferência de calor via
perturbação da camada limite são aquelas que levam em consideração a questão do
atrito.
Devido a esta perda de carga “extra” imputada ao sistema, cuidado maior
com relação à possível sobre-pressão no filtro de areia (quando o sistema de
aquecimento estiver ligado em série com o sistema de filtração) deve ser tomado.
A atenção vale também para o momento do dimensionamento da bomba
de sucção. No seu dimensionamento, a perda de carga devido ao trocador de calor
não deve ser negligenciada.
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2.2. FORMAS USUAIS DE INTERLIGAÇÃO HIDRÁULICA DO SISTEMA
DE AQUECIMENTO COM A PISCINA

Nesta seção são demonstradas as três maneiras mais usuais de
interligações hidráulicas de um sistema de aquecimento com a piscina.

2.2.1. INTERLIGAÇÃO HIDRÁULICA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO EM
SÉRIE COM O SISTEMA DE FILTRAÇÃO

É a forma mais usual de interligação do sistema de aquecimento da
piscina, pois não exige grandes modificações hidráulicas na piscina. A adoção desta
forma de utilização é a melhor alternativa para o caso de piscinas já construídas,
onde a instalação do sistema de aquecimento é feita posteriormente. Mesmo em
piscinas ainda não construídas, é a tipologia mais utilizada, por ser a mais prática e
a que demanda menor quantidade de material. É uma configuração que, apesar de
compartilhar a mesma linha hidráulica, permite automação parcial ou total da
operação. Sua desvantagem é a maior probabilidade de ocorrência de desajustes no
by-pass que controla a vazão de água pelo sistema de aquecimento, muito embora,
quando tomados cuidados básicos por parte do operador, estes desajustes não
ocorrerão.
Este tipo de interligação hidráulica pode ser visualizado na figura 2.9, no
na seção anterior.

2.2.2. INTERLIGAÇÃO HIDRÁULICA INDEPENDENTE PARA O SISTEMA
DE AQUECIMENTO, EM PARALELO COM O SISTEMA DE FILTRAÇÃO

Existem tubulação e moto-bomba totalmente independentes para os
sistemas de filtração e de aquecimento. A operação e o controle de um são
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totalmente independentes um do outro. Uma variante desta configuração utiliza
tubulações de sucção e de retorno totalmente independentes para os sistemas de
aquecimento e de filtração. Neste tipo de configuração, o funcionamento do sistema
de aquecimento independe do funcionamento da moto-bomba do sistema de
filtração, o que pode ser uma vantagem, pois a potência de bombeamento
necessária para o circuito de aquecimento é menor, já que não se necessita vencer
as perdas de carga ocasionadas pelo filtro de areia. Outra vantagem é a menor
possibilidade de desajuste na regulagem de vazões do by-pass, pois, com circuitos e
moto-bombas independentes, não haveria necessidade de manobras nos registros
para execução de manutenção ou limpeza da piscina.
As figuras 2.12 e 2.134 mostram duas possibilidades de interligação
hidráulica do sistema de aquecimento em paralelo com o sistema de filtração da
piscina.

Figura 2.12 - Sistema de aquecimento instalado de forma independente do sistema de filtração e
em paralelo, compartilhando rede hidráulica de sucção e de retorno
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Figura 2.13 - Sistema de aquecimento instalado de forma independente do sistema de filtração e
em paralelo, com redes hidráulicas de sucção e de retorno independentes.

Obs: Embora as figuras 21, 23 e 24 mostrem sistema de aquecimento a gás natural,
o intuito das figuras é somente exemplificar os diferentes modos de interligação
hidráulica do sistema de aquecimento com a piscina. As configurações são válidas
para quaisquer tipos de sistemas de aquecimento, salvo necessidades especiais no
que diz respeito à automação dos sistemas.
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA

A metodologia de pesquisa envolve, além da revisão bibliográfica acerca
do tema, em desenvolvimento desde abril de 2007, um trabalho de instrumentação
de campo a ser realizado em seis piscinas, em cinco academias distintas. O intuito
da instrumentação proposta é a extração de correlações entre as variáveis climáticas
e micro-climáticas (temperatura ambiente e da água da piscina, umidade relativa do
ar ambiente e velocidade do vento incidente sobre a superfície da piscina) e a
demanda energética para a manutenção de temperatura da água em sua faixa de
operação confortável. Os resultados apresentados neste trabalho referem-se apenas
a duas das seis piscinas monitoradas. Estas piscinas estão localizadas em uma
única academia de natação. As demais piscinas que estão sendo monitoradas serão
fruto de trabalho posterior.
O levantamento do coeficiente de performance de bombas de calor e do
rendimento do sistema de aquecimento indireto a gás natural também será
calculado, quando possível, correlacionando-os com as características climáticas do
ambiente externo ou interno onde estes sistemas estão instalados.

3.1. BALANÇO ENERGÉTICO DO SISTEMA “PISCINA AQUECIDA”

O balanço energético e as equações básicas dos principais mecanismos
de transferência de calor em uma piscina estão relacionados abaixo. A figura 3.1 é
um esquema das parcelas envolvidas no balanço de calor da piscina aquecida.
Algumas simplificações do modelo de balanço energético foram
assumidas neste trabalho e são descritas oportunamente.
A utilização de capas térmicas foi desconsiderada neste balanço
energético.
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A condução acontece entre corpos em contato direto. A transferência de
calor ocorre em razão do contato das partículas que formam os corpos adjacentes.
O calor flui do corpo mais quente para o mais frio em razão da diferença de
temperatura entre os dois. A transmissão do calor ocorre através da agitação dos
átomos que os constituem e é transferida sucessivamente de um para outro até que
se atinja o equilíbrio térmico. Incropera et al. (2008, p.65) apresenta a seguinte
equação para a quantidade de calor transferida por condução:

Q̊x  U  A T

Onde:
Q̊x: taxa de transferência de calor por condução (W);
U: coeficiente condutivo médio global (W/m².°C) – considera as diferentes
resistências térmicas das diversas camadas que compõem as paredes e fundo de
uma piscina;
2

A: soma das áreas das paredes laterais e do fundo da piscina (m );
∆T: diferença entre a temperatura média da água e a temperatura média das
paredes e fundo da piscina (°C).
Na piscina aquecida, verificamos a ocorrência deste tipo de interação
entre a água e as paredes e fundo da piscina. A interação ocorre, ainda, entre
paredes e fundo e suas adjacências. No caso de uma piscina enterrada, a interação
ocorre entre a estrutura da piscina e o solo; já no caso de piscinas suspensas, essa
interação se dá com o ar que está em contato com os limites externos da piscina.
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Fatores de influência:
 Área e resistência térmica dos materiais que formam as paredes e fundo da
piscina; 

 Característica construtiva: piscina enterrada/suspensa: Determinará o meio
adjacente às paredes e fundo da piscina; 

 Diferença entre a temperatura da água e a temperatura média das paredes e
fundo da piscina. 
Segundo Maierá (1999), dentre os mecanismos de troca térmica
envolvidos no sistema “piscina aquecida”, é o menos significativo, representando
aproximadamente 5% das perdas térmicas verificadas.

A convecção é a forma de transmissão do calor que ocorre nos fluidos.
Diferentemente da condução onde o calor é transmitido de átomo a átomo
sucessivamente, na convecção a propagação do calor se dá através do movimento
do fluido envolvendo transporte de matéria.
A explicação desse processo é simples: quando certa massa de um fluido
é aquecida suas moléculas passam a mover-se mais rapidamente, afastando-se, em
média, uma das outras. Como o volume ocupado por essa massa aumenta, a
mesma torna-se menos densa. A tendência dessa massa menos densa no interior
do fluido, como um todo, é de sofrer um movimento de ascensão ocupando o lugar
da massa do fluido que está a uma temperatura inferior. A parte mais fria (mais
densa) do fluido move-se para baixo tomando o lugar que antes era ocupado pela
parte do fluido anteriormente aquecido. Esse processo se repete inúmeras vezes
enquanto o aquecimento é mantido dando origem às chamadas correntes de
convecção. São as correntes de convecção que mantêm o fluido em circulação. Na
chamada convecção forçada, forças exteriores, representadas pela velocidade,
impelem o fluido, aumentando a taxa de transferência de calor convectiva.
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Figura 3.1 – Mecanismo de Convecção

A equação de Newton para a convecção, apresentada em Incropera et.al.
(2008, p.224) é:
Q̊cv  hcv  A  (Ts T)
Onde:
Q̊cv: taxa de transferência de calor por convecção (W);
2

hcv: coeficiente convectivo médio para toda a superfície da piscina (W/m C) – Na
convecção forçada, o fator velocidade do ar influencia este coeficiente;
2

A: área da superfície (m );
Ts: temperatura da superfície da água da piscina (C);
T: temperatura do fluido (ar) em contato com a superfície da piscina (C).

Fatores de influência:
 Área real de superfície da piscina, em contato com o ar ambiente; a
movimentação da água, pelos usuários, provoca ondulações superficiais,
aumentando a área real;
 Velocidade do vento sobre a superfície da piscina, pois quanto maior a
incidência de vento, maior será o coeficiente convectivo;
 Diferença entre as temperaturas da água da piscina e do ar ambiente.
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É um importante mecanismo de transferência de calor, sobretudo em
piscinas expostas a ventos intensos. Responde, tipicamente, por aproximadamente
15% das perdas térmicas, segundo Maierá (1999).
A radiação é um mecanismo de transferência de calor através de ondas
eletromagnéticas. O Sol irradia energia que aquece a Terra. Durante a noite, quando
a temperatura do céu é menor do que a temperatura da superfície da piscina, o fluxo
predominante de transferência de calor se radiação ocorre de forma inversa: do
corpo mais quente, a piscina, para o céu, no caso de uma piscina em local aberto.
Em uma piscina coberta, o fluxo de transferência de calor predominante, da piscina
para a cobertura e adjacências ocorrerá sempre que a superfície da piscina estiver
mais quente em relação a elas. Caso contrário, o fluxo predominante ocorrerá de
forma inversa.

ESPAÇO

ATMOSFERA

RADIAÇÃO DE
ONDAS LONGAS

RADIAÇÃO DE
ONDAS LONGAS

PARCELA
EMITIDA POR
NUVENS
PARCELA
ABSORVIDA POR
NUVENS, VAPOR
E GASES

PARCELA EMITIDA
POR VAPOR DE
ÁGUA E GASES

TERRA

Figura 3.2 – Mecanismo de transferência de calor por radiação para o céu.

Utilizando-se uma simplificação e considerando que a troca de calor por
radiação ocorrerá apenas com a cobertura do ambiente da piscina (portanto,
negligenciando as trocas entre superfície da piscina e paredes do ambiente) e,
considerando-se, ainda, que tanto a superfície da piscina como a cobertura do
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ambiente apresentam geometrias iguais, planas e paralelas, pode-se utilizar, como
aproximação a equação mostrada em Incropera (2008, P.526) para determinação da
taxa de transferência de calor por radiação entre piscina e cobertura:

A..(T1  T2 )
Q̊12  1 1
1

4



1

4

2

Onde:
Q̊12: taxa de transferência de calor por radiação entre superfície da piscina a
cobertura do ambiente (W);
: constante de Stefan-Boltzmann ( = 5,670 x 10

-8

2

W/m

K^4);

2

A: área da superfície da piscina (m );
T1: temperatura da cobertura do ambiente (K);
T2: temperatura da superfície da piscina (K);
ε1: emissividade da cobertura do ambiente;
ε2: emissividade da água da superfície da piscina;

Fatores de influência:





Área da superfície da piscina, exposta diretamente a uma superfície mais fria; 

 Diferença entre as temperaturas da água da piscina (superficial) e da
cobertura do ambiente. 
É um importante mecanismo de perda de calor numa piscina aquecida,

sobretudo para piscinas em ambiente aberto, expostas ao céu. Nesta situação, a
taxa de transferência de calor por radiação no período noturno é maior no sentido
da piscina para o céu. Nesta situação, esta parcela de da taxa total de
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transferência de calor para fora da piscina pode representar, em média, 18%
segundo Maierá (1999).
O processo de evaporação da água da piscina, que ocorre através do
contato da superfície desta com o ar do ambiente é um fenômeno que demanda
energia (calor), ou seja, na mudança de estado físico de líquido para vapor, além da
transferência de massa d’água, ocorre também transferência de calor.

Figura 3.3 – Mecanismo da evaporação.

Figura 3.4 – Foto retratando evaporação em lago.

Abaixo, equação empírica de Smith et al. apud Lund (2000) para taxa de
evaporação de água em piscinas, considera um fator de utilização da mesma, o qual
varia de acordo com a aplicação (piscina residencial, condominial, pública, e assim
por diante)

Wp



 A( pw  pa )(0,089  0,0782v ) 



Y





.Fa

Onde:
Wp: taxa de evaporação (kg/s);
A: área da superfície da piscina (m²);
Pw : pressão de vapor saturado, na temperatura da superfície da água (kPa);
Pa: pressão de saturação do ar no ponto de orvalho (kPa);
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v: velocidade do ar sobre a superfície da água (m/s);
Y: calor latente requerido na mudança de fase da água da superfície da piscina, de
líquido para vapor, à temperatura da superfície (kJ/kg);
Fa: fator de atividade, dependente da condição de utilização da piscina.
Fatores de influência:
 Diferença entre a temperatura do ar ambiente acima da piscina e a temperatura
da água da piscina – quanto maior a diferença, maior a taxa de evaporação;

 Diferença entre a umidade relativa do ar ambiente logo acima da água da
piscina e a umidade relativa da superfície da piscina – quanto maior a
diferença, maior a taxa de evaporação; 

 Velocidade do ar logo acima da superfície da piscina – quanto maior, maior é
a taxa de evaporação. 

 Forma de utilização da piscina (intensidade): quanto maior, maior será a taxa
de evaporação da água da piscina. 
Tendo-se a taxa de evaporação da água e, conhecendo-se a temperatura
em que se encontra, extrai-se a taxa de transferência de calor devido à evaporação.
Este é o mais importante mecanismo de transferência de calor em uma
piscina aquecida (e de massa também), podendo representar, segundo Maierá
(1999), aproximadamente 62% da taxa total de transferência de calor para fora da
piscina.
Além dos mecanismos descritos acima, outros, de menor influência também são
encontrados na piscina, tais como: perdas nas tubulações e sistemas de filtração,
perdas por refluxo no sistema de filtração, perdas por transbordamento, dentro
outras.
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Quando a superfície da piscina fica exposta à radiação solar, esta absorve
parte do calor, ocorrendo ganho de temperatura da água. Para piscinas cobertas,
objeto específico deste estudo, tal exposição não ocorre.

A figura abaixo é um resumo do balanço de calor da piscina aquecida:

Figura 3.5 – Balanço de calor de uma piscina aquecida
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3.2. ESCOLHA DAS PISCINAS, DOS TIPOS DE AMBIENTES,
LOCALIZAÇÕES E TIPOS DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO PARA
A REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS DE CAMPO ENVOLVENDO
INSTRUMENTAÇÃO

3.2.1. ESCOLHA DOS TIPOS DE PISCINAS

No processo de escolha das piscinas, fez-se distinção apenas por
freqüência de utilização. Uma piscina de uso residencial, seja numa casa ou num
condomínio, tende a não apresentar uma rotina de utilização. Como a movimentação
da superfície da piscina, já sabido, é um fator de aceleração do processo de perdas
térmicas, decidiu-se escolher piscinas de uso comercial. Academias de natação
tendem a apresentar uma rotina de utilização da piscina. Seu uso, senão constante,
seguramente é mais intenso e previsível do que acontece com as piscinas de uso
recreativo.

3.2.2. ESCOLHA DO TIPO DE AMBIENTE

Uma vez definido que as piscinas de uso comercial seriam o foco da
pesquisa, o segundo passo foi a definição do tipo de ambiente: aberto ou fechado.
Por questões de viabilidade de execução e de maior garantia da
integridade dos itens componentes das cadeias de instrumentação do ambiente da
piscina, foi definido que o estudo focaria as piscinas construídas em ambientes
fechados, sem restrições quanto ao tipo de cobertura e nem às dimensões dos
recintos que as envolve.
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3.2.3. ESCOLHA DOS TIPOS DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO

Embora este trabalho não objetive comparar em termos de desempenho
energético todas as seis piscinas instrumentadas e monitoradas, mas apenas duas
delas, é parte importante do mesmo preparar condições para que um trabalho
complementar a este o faça, por isto, a escolha de diferentes tipos de sistemas de
aquecimento, contemplando um universo representativo dos principais tipos de
sistemas de aquecimento em utilização no país é de fundamental importância. A
primeira distinção que se pode fazer a respeito da configuração dos sistemas é com
relação ao número de fontes de energia utilizadas para a manutenção da
temperatura da água da piscina. Por este critério, podem-se subdividir as
configurações em duas categorias:


Sistemas simples – aqueles que fazem uso de apenas uma fonte de energia; 



Sistemas híbridos – os que fazem uso de, ao menos, duas fontes de energia. 



Num primeiro momento, decidiu-se não restringir a escolha no que diz
respeito a este critério. A instrumentação para pesquisa abrange as duas
configurações, dando condições para futura análise dos dados inclusive dos
sistemas híbridos.
A segunda distinção que se pode fazer é com relação às fontes de energia
propriamente ditas. Por este critério, a pesquisa teria que abranger, senão todas, as
principais tecnologias utilizadas no país. A saber:


Energia solar; 



Gás natural (GN); 



Gás liquefeito de petróleo (GLP); 



Energia elétrica* 





*Obs: A tecnologia alvo da pesquisa, considerando-se o uso da energia elétrica para
o aquecimento é a bomba de calor, não apenas por sua grande utilização no país e
no mundo, mas também por ser um sistema cujo perfil de desempenho em termos
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de eficiência é bem mais imprevisível do que o de um aquecedor elétrico que faz uso
de resistores.
A pesquisa engloba todos os principais tipos de fontes de energia citados
acima.
Por fim, pode-se distinguir o tipo de sistema de aquecimento entre os
seguintes tipos:
 Sistema de aquecimento direto: não há barreira entre o sistema de
aquecimento propriamente dito e a piscina. A água que circula por dentro do
sistema é a própria água da piscina;
 Sistema de aquecimento indireto: existe um trocador de calor entre o sistema
de aquecimento e a piscina, subdividindo o sistema em dois circuitos
distintos. Neste tipo de sistema, a água da piscina não tem contato direto com
a fonte de calor. 
A pesquisa abrange as duas configurações.

3.2.4. ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO DAS PISCINAS

A principal barreira a ser vencida na escolha das academias que seriam
instrumentadas foi conseguir de seus proprietários a autorização para, não só entrar
constantemente nos locais, mas também instalar diversos sensores, tanto nos
ambientes das piscinas, como também externos aos recintos e, o mais difícil, inserir
instrumentos nas tubulações hidráulicas que interligam os sistemas de aquecimento
com as piscinas. Algumas academias foram contatadas e, após isto, obteve-se a
autorização para realização da instrumentação para pesquisa em cinco locais
distintos. Em um deles houve a possibilidade de instrumentar duas piscinas com
tipos diferentes de sistema de aquecimento, sendo uma piscina aquecida por bomba
de calor elétrica e a outra, por sistema indireto de aquecimento a gás natural. Por se
tratar de um mesmo ambiente, com condições climáticas e micro-climáticas
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idênticas, são estas as duas piscinas escolhidas para análise e exposição dos
resultados em termos de desempenho energético no presente trabalho.
A contrapartida exigida por parte dos proprietários das piscinas foi que
lhes fosse entregue uma espécie de diagnóstico dos sistemas de aquecimento, para
que pudessem então buscar soluções e práticas para melhoria da eficiência
energética.
A figura abaixo mostra a localização das 6 piscinas instrumentadas, em 5 locais
distintos na cidade de São Paulo.

D–
Imirim –
1 piscina

C – Vila

E–

Carrão –
1 piscina

Butantã –
1 piscina

B–
A – Vila Sônia – 2
piscinas

Ipiranga –
1 piscina

*ESTAS SERÃO
ANALIZADAS
NESTE
TRABALHO

Figura 31 – Localização das piscinas pesquisadas. Fonte: Baseado em www.google.com.br/maps

Observando-se a figura acima, nota-se que as localizações das piscinas
instrumentadas abrangem todas as regiões da cidade de São Paulo, o que é um
aspecto positivo, uma vez que as condições climáticas em uma cidade com tais
proporções certamente diverge de ponto a ponto.
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3.3. CARACTERIZAÇÃO DAS PISCINAS, AMBIENTES E SISTEMAS DE
AQUECIMENTO INSTRUMENTADOS

Esta seção descreve as características dos ambientes, das piscinas e
seus respectivos sistemas de aquecimento que receberam a instrumentação
necessária para a pesquisa.

3.3.1. LOCAL “A” (VILA SÔNIA, ZONA SUL)

O local “A” se encontra no bairro da Vila Sônia, na região sul da cidade de
São Paulo. Trata-se de uma academia de ginástica e natação, de grande porte. O
recinto concentra três piscinas em um mesmo ambiente, sendo uma delas de
natação, uma infantil e uma específica para hidroginástica. O foco da pesquisa neste
local são as piscinas de natação e de hidroginástica, por serem aquelas que
apresentam freqüência de utilização constante.
Por concentrar duas piscinas aquecidas com sistemas distintos de
aquecimento, ambos muito difundidos no país e, ainda, por estarem sujeitas às
mesmas condições micro-climáticas, as piscinas deste local foram as escolhidas
para análise energética neste trabalho.

3.3.1.1. O AMBIENTE

As piscinas se encontram em um único galpão, amplo e com pé direito
bastante elevado. A cobertura é metálica, feita em zinco e, conforme se notou
durante a fixação de instrumentos, apresenta grande variação de temperatura, de
acordo com as condições climáticas em seu exterior. Durante a montagem da cadeia
de medição, verificou-se até mesmo a formação de gelo, em uma noite de frio. As
paredes são em alvenaria, exceto em um dos lados, onde há uma parede de divisa

52

para o salão de musculação feita em madeira e vidro. Existe vitrôs em grande
quantidade, entretanto, nem todos permanecem abertos, especialmente no inverno.
Embora não haja mecanismo de ventilação mecânica, nem tampouco
nenhum sistema de climatização no ambiente das piscinas, dentre os cinco locais
pesquisados, é um dos que apresenta melhor nível de conforto aparente.
No local, têm-se duas casas de bombas distintas, porém existe uma
interligação, de difícil passagem, entre elas. Em uma delas estão concentrados os
maquinários das piscinas de natação e infantil, já na outra, concentram-se os
maquinários da piscina de hidroginástica. Quanto à localização dos sistemas de
aquecimento das piscinas, tanto para a piscina de natação como de hidroginástica,
os sistemas se localizam em ambiente externo, em uma das laterais da academia. O
acesso para a casa de bombas da piscina de natação é feito descendo-se uma
escada a partir do ambiente das piscinas, ou então por fora, através de uma porta
que se encontra no nível da rua da fachada principal da academia. Já para a casa de
bombas da piscina de hidroginástica, o acesso é feito por fora, pela mesma lateral
da academia onde se encontram os sistemas de aquecimento das piscinas.
Embora conte com equipe própria de manutenção, por falta de
investimentos neste sentido, ambas as casas de bombas se encontram em
condições precárias, assim como os próprios sistemas de filtração e as tubulações
hidráulicas das piscinas.

3.3.1.2. AS PISCINAS DO LOCAL “A”

3.3.1.2.1. PISCINA DE NATAÇÃO

Trata-se de uma piscina semi-olímpica de sete raias, coberta, com 14m
de largura, 25m de comprimento e profundidade de 1,40m.
Área de superfície: 350m²;
Volume: 490m³
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Figura 3.7 – Foto da piscina de natação do local “A”

3.3.1.2.2. PISCINA DE HIDROGINÁSTICA

A piscina de hidroginástica, coberta, tem largura de 7m e comprimento de
14m. Sua profundidade é de 1,2m
Área de superfície: 98 m²;
Volume: 117,6 m³

Figura 3.8 – Foto mostrando, ao fundo, piscina de hidroginástica do local “A”
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3.3.1.3. OS SISTEMAS DE AQUECIMENTO DAS PISCINAS DO LOCAL “A”

3.3.1.3.1. SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PISCINA DE NATAÇÃO

A piscina de natação do local “A” é aquecida através de um sistema de
aquecimento do tipo indireto a gás natural. O sistema contempla uma bateria de
quatro aquecedores de passagem eletrônicos da marca Rinnai, com sistema forçado
de exaustão. A potência nominal de cada aparelho é da ordem de 45.000kcal/h, com
um rendimento médio, segundo o fabricante, da ordem de 82%. Completa o sistema
de aquecimento, um trocador de calor de placas brasadas da marca Apema, cujo
modelo não foi possível de identificar, e uma moto bomba, responsável pela
circulação da água no circuito primário de aquecimento. O sistema está instalado em
série com o sistema de filtração e o sistema de automação não está mais em
operação. O controle de temperatura da água da piscina á feito todos os dias,
manualmente.

Figura 3.9 – Foto do sistema de aquecimento a gás natural da piscina de natação do local “A”.
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3.3.1.3.2. SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PISCINA DE
HIDROGINÁSTICA

A piscina de hidroginástica é aquecida por meio do uso de duas bombas
de calor da marca Nautilus, cada uma com produção de calor de 25.338Kcal/h,
consumo de energia elétrica de 5516 Wh e COP informado de 5,38, de acordo com
catálogo do fabricante. Embora haja mecanismo interno de operação das bombas de
calor por intermédio de termostato, existe intervenção por parte do operador do
sistema, que determina qual das bombas ficará em funcionamento, ou mesmo se
ambas deverão operar simultaneamente.

Figura 3.10 – Foto das bombas de calor da piscina de hidroginástica

3.3.1.4. CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO DO LOCAL “A”

Ambas as piscinas funcionam, durante a semana, das 6 às 22h. Aos
sábados, das 8 às 14h.
Todos os dias, quando cessa a utilização das piscinas, são colocados
lonas de proteção sobre a superfície das piscinas. Estas capas, durante os dias da
semana, são retiradas por volta das 4 ou 5h da manhã. Aos sábados, após as 14h
as piscinas são cobertas e assim permanecem até a manhã da segunda-feira.
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Durante praticamente todo o tempo de funcionamento das piscinas,
existem usuários.
A temperatura da piscina de natação, segundo o proprietário, é mantida
em 27°C, informação que, aparentemente, diverge da realidade. Já a piscina de
hidroginástica, conforme o dono é mantida em média, a 30°C.

3.3.2. LOCAL “B” (IPIRANGA, REGIÃO CENTRAL)

O local “B” encontra-se no bairro do Ipiranga, região central da cidade de
São Paulo. Trata-se de uma academia somente de natação, de médio porte. O
recinto concentra duas piscinas em um mesmo ambiente, sendo uma delas de
natação e a outra infantil. O foco da pesquisa neste local é a piscina de natação,
pois, embora não apresente uma freqüência tão alta de utilização, ainda assim é
bem mais utilizada do que a piscina infantil.

3.3.2.1. O AMBIENTE

As piscinas se encontram em um único galpão, amplo e com pé direito
bastante elevado. A cobertura é de telhas de cimento-amianto e, não apresenta uma
variação de temperatura não elevada, quando comparada com as telhas metálicas.
As paredes são em alvenaria, havendo, em uma das pontas e um uma das laterais,
um mezanino que dá acesso a um restaurante existente no local. Dos cinco locais
pesquisados, é o único que conta com um sistema de ventilação mecânica. A bem
da verdade trata-se apenas de mecanismo de insuflamento de ar, já que a saída do
ar ocorre de maneira natural, através de um vão existente na cobertura do galpão.
Exceto uma porta de vidro, que dá acesso à recepção da academia, não existem
outras aberturas ou janelas no local, entretanto, o ambiente é arejado.
A casa de bombas da piscina está localizada no nível do fundo da piscina
e, embora se mostre pequena para comportar a quantidade de tubos, bombas e
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filtros existentes no local, ainda assim apresenta condições de manutenção
razoáveis, ainda que não conte com equipe própria de manutenção. A operação,
tanto dos sistemas de filtração, como dos sistemas de aquecimento fica por conta da
proprietária da academia.
Quanto à localização dos sistemas de aquecimento da piscina, estes se
localizam em ambiente externo, em uma das laterais da academia. O acesso até os
sistemas de aquecimento é feito a partir do mezanino, um nível acima da piscina.

3.3.2.2. A PISCINA DE NATAÇÃO DO LOCAL “B”

A piscina de natação do tipo semi-olímpica, coberta, tem largura de 12,5m
e comprimento de 25m. Sua profundidade varia de 1,25m a 1,75m.
Área de superfície: 315,5 m²;
Volume: 443,75 m³

Figura 3.11 – Foto da piscina semi-olímpica do local “B”
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3.3.2.3. OS SISTEMAS DE AQUECIMENTO DA PISCINA DE NATAÇÃO DO
LOCAL “B”

A piscina de natação do local “B” dispõe de 2 sistemas de aquecimento
distintos. Durante os períodos quentes, o sistema utilizado é o de aquecimento de
água por energia solar. Já nos períodos em que não há muita disponibilidade de sol,
o sistema utilizado é um conjunto de bombas de calor elétricas. Embora haja
mecanismos de automação do funcionamento tanto de um como de outro sistema,
não existe integração entre eles. Também não há um sistema de acionamento por
baixa temperatura da água da piscina. Esta operação é feita manualmente.

3.3.2.3.1. SISTEMA DE AQUECIMENTO POR ENERGIA SOLAR

O sistema de aquecimento da água da piscina por energia solar instalado
na academia “B” é formado por um conjunto de coletores solares do tipo “aberto”,
construídos em material plástico (EPDM), totalizando uma área de coleta equivalente
a 80% da área de superfície da piscina de natação. Estes coletores estão instalados
sobre o telhado da academia, voltados para o norte geográfico e com inclinação em
relação ao plano horizontal igual à inclinação da caída da cobertura.

Figura 3.12 – Vista aérea da academia, com foco na matriz de coletores solares instalada
na cobertura. Fonte: www.google.com.br/maps
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O sistema, conectado hidraulicamente à piscina de forma paralela ao
sistema de filtração, bem como ao outro sistema de aquecimento (bomba de calor),
é automatizado por intermédio de um controlador diferencial de temperatura,
ajustado para que opere sempre que a temperatura da água na saída dos coletores,
superar a temperatura da água da piscina em, ao menos 3°C. Quando isto ocorre, a
bomba de recalque, exclusiva do sistema, é acionada (outra condição necessária é
que o sistema de aquecimento por bomba de calor elétrico esteja desligado, já que
os sistemas não operam em conjunto devido à sobre-pressão que esta operação
causaria no sistema hidráulico da piscina).

3.3.2.3.2. SISTEMA DE AQUECIMENTO POR BOMBA DE CALOR
ELÉTRICA

Sempre que o sistema de aquecimento por energia solar não é capaz de
suprir a quantidade de calor necessária para a manutenção da temperatura de
conforto da piscina, o operador aciona um conjunto de três bombas de calor
elétricas, instaladas do lado de fora da academia, em uma de suas laterais. Estas
bombas de calor, ao contrário do que ocorre com o sistema de aquecimento solar,
estão instaladas em série com o sistema de filtração. Sendo assim, dependem do
funcionamento da bomba do filtro de areia, para que sejam acionadas. Das três
bombas de calor existentes, duas delas são idênticas, modelo 8100, importadas pela
extinta Raia4. A terceira bomba de calor, de menor porte, não apresenta nenhuma
identificação em seu corpo, sendo assim, não foi possível coletar as informações de
consumo de energia elétrica, quantidade de calor gerada e COP destes
equipamentos.
As três bombas, conectadas em paralelo entre si, operam por controle
interno de temperatura. A programação da temperatura ocorre através de um seletor
mecânico no corpo de cada equipamento, sistema bem menos preciso do que um
termostato digital.
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Figura 3.13 – Foto das bombas de calor da academia “B”

3.3.2.4. CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO DO LOCAL “B”

A piscina permanece aberta das 6 às 22h de segunda à sexta-feira. Aos
sábados, seu funcionamento ocorre das 8 às 13h. Nos períodos em que a piscina se
encontra fechada, é colocada uma capa plástica (lona preta) para conservar o calor
da água por maior tempo, diminuindo o consumo de energia. A freqüência de
utilização efetiva da piscina é menor do que aquela verificada nas demais
localidades pesquisadas, entretanto, além de aulas de natação ocorre também aulas
de mergulho e de surf. De acordo com a proprietária, a temperatura da água é
mantida em torno dos 28°C.

3.3.3. LOCAL “C” (VILA CARRÃO, REGIÃO LESTE)

O local “C” encontra-se no bairro de Vila Carrão, região leste da cidade de
São Paulo. Trata-se de uma academia de musculação e natação, de pequeno porte.
O recinto apresenta apenas uma piscina, de pequeno porte, cuja freqüência de
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utilização é bastante alta. Nesta mesma piscina, além das aulas de natação,
ocorrem também aulas de hidroginástica.

3.3.3.1. O AMBIENTE

A piscina encontra-se em uma sala de pequeno porte, com pé direito
variando de 3,15m nas laterais e 4,02m no centro do ambiente. A cobertura é de
metal pintado e, conforme se notou durante a fixação de instrumentos, permanece
quase constantemente molhada, devido à condensação da água que evapora da
superfície da piscina. As paredes são em alvenaria, revestidas por azulejos até a
meia altura e também se apresentam constantemente molhadas. Dali para cima as
paredes são pintadas com tinta acrílica. Não há janelas passiveis de serem abertas,
mas apenas um pequeno vitrô, que permanece constantemente fechado. A porta de
acesso ao ambiente também permanece fechada a maior parte do tempo. Não há
nenhum tipo de sistema de ventilação mecânica no ambiente. Além da porta, a única
entrada de ar existente é através de um par de tubos de PVC de 4” de diâmetro, que
conectam a sala da piscina ao ambiente exterior.
A casa de bombas fica localizada um nível abaixo da piscina e é muito
bem ventilada e iluminada. Esta casa de bombas é a que demonstra ser, dentre as
cinco pesquisadas, a mais bem cuidada, recebe, além do sistema de filtração e de
tratamento da água da piscina, também o próprio sistema de aquecimento. Todos os
equipamentos estão em ótimo estado de conservação, uma vez que a manutenção
do local é feita pelo próprio proprietário.

3.3.3.2. A PISCINA

Dentre as seis piscinas pesquisadas, esta é a menor delas, possuindo
largura de 8m e comprimento de 12,5m. Sua profundidade varia de 1,4 a 2m.
Área de superfície: 100m²;
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Volume: 170m³

3.3.3.3. O SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PISCINA DO LOCAL “C”

A piscina desta academia é aquecida através de um sistema de
aquecimento a gás natural, do tipo indireto. Este sistema é composto por dois
aquecedores de passagem, eletrônicos da marca Rinnai com sistema de exaustão
forçada, cada um com potência nominal de aproximadamente 51.000kcal/h e
rendimento informado de aproximadamente 83%. Compõem o sistema juntamente
com os aquecedores, um trocador de calor da marca Apema e uma moto-bomba de
circulação da água do circuito primário, da marca Grundfos. O sistema de
aquecimento está interligado hidraulicamente, em série com o sistema de filtração da
piscina. Das seis piscinas estudadas, é o único sistema que é totalmente
automatizado. Existe um controlador de temperatura que recebe o sinal da
temperatura da água, monitorada constantemente por um sensor instalado na
tubulação de sucção da piscina. Uma vez ajustada a temperatura desejada, o
sistema de aquecimento opera automaticamente, recuperando a temperatura
quando necessário.

Figura 3.14 – Sistema de aquecimento de piscina a gás natural, tipo indireto, similar e de mesmo
porte do existente no local “C”.
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3.3.3.4. CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO DO LOCAL “C”

A piscina permanece aberta das 7 às 22h de segunda à sexta-feira. Aos
sábados, seu funcionamento ocorre das 8 às 12h. Nos períodos em que a piscina se
encontra fechada, é colocada uma capa plástica (lona azul) para conservar o calor
da água por maior tempo, diminuindo o consumo de gás natural. A freqüência de
utilização efetiva da piscina é muito alta. Além das aulas de natação ocorrem
também aulas de hidroginástica.
A temperatura da água é mantida entre 29 e 30°C durante o ano todo,
exceto no inverno, quando a faixa de temperaturas é de 31 a 32°C, segundo
informações do proprietário.

3.3.4. LOCAL “D” (IMIRIM, REGIÃO NORTE)

O local “D” encontra-se no bairro do Imirim, na zona norte da cidade de
São Paulo. Trata-se de uma academia de musculação e natação, de pequeno porte.
O recinto apresenta apenas uma piscina, de pequeno porte, cuja freqüência de
utilização é alta. Nesta mesma piscina, além das aulas de natação, ocorrem também
aulas de hidroginástica.

3.3.4.1. O AMBIENTE

A piscina encontra-se em uma sala de médio porte, com pé direito de
3,65m. A cobertura é, parte metálica (domo central), parte laje de concreto, com
forro falso de placas de PVC branco. Durante a fixação dos sensores de temperatura
no domo metálico, percebeu-se que, quando submetida ao sol, sua temperatura se
eleva bastante. O forro de PVC mostrou-se úmido, devido à condensação da água
evaporada da piscina. As paredes são em alvenaria, revestidas com tinta do piso ao
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teto. Uma das extremidades da sala é voltada para a frente da academia. Esta
parede é quase inteiramente de vidro. Não há janelas passiveis de serem abertas,
apenas alguns pequenos vitrôs do lado oposto que, ao contrário do que ocorre no
local “C”, normalmente á mantido aberto. Existem 2 portas no ambiente, sendo uma
de acesso as demais áreas da academia, e outra de acesso para a área externa,
onde se encontram o acesso para a casa de bombas e o sistema de aquecimento da
piscina.
A casa de bombas fica localizada enterrada, no nível do fundo da piscina
e seu acesso é feito através de um alçapão existente no jardim dos fundos da
academia. Não é um local amplo, mas comporta bem os equipamentos existentes e
possui pé-direito de aproximadamente 2,2m. A ventilação do ambiente ocorre pelo
próprio alçapão. Em termos de manutenção, apresenta condições intermediárias
dentre as demais, embora sofra um grave risco de inundação em caso de
rompimento de tubulações, já que não existe sistema de bombeamento para o caso
de vazamentos, contando apenas com um sumidouro que se mostrou pouco eficaz
no passado, quando o local sofreu com a perda de boa parte do maquinário, devido
ao rompimento de um duto durante a noite.
No jardim, ao lado do alçapão da casa de bombas, ficam as três bombas
de calor elétricas, conectadas em paralelo entre si, mas em série com o sistema de
filtração e tratamento da água da piscina.

3.3.4.2. A PISCINA

A piscina desta academia tem comprimento de uma semi-olímpica, 25m, e
largura de 11,75m. Sua profundidade varia de 1,1m a 1,5m.
Área da superfície: 293,75 m²;
Volume: 381,87 m³
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Figura 3.15 – Foto da piscina do local “D”

3.3.4.3. O SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PISCINA DO LOCAL “D”

O aquecimento da piscina do local “D” é feito através de três bombas de
calor idênticas, modelo 8100, importados pela extinta Raia Quatro. As três bombas
são ligadas em paralelo entre si, mas em série com o sistema de filtração e
tratamento da água da piscina. As bombas de calor contam com sistema de controle
de temperatura interno, com termostato mecânico para ajuste da temperatura.
Desde que a bomba do sistema de filtração esteja ligada, pode-se considerar que o
sistema de automação do sistema de aquecimento é automático, entretanto, caso a
referida bomba esteja desligada, as bombas de calor não funcionarão.
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Figura 3.16 – Foto das bombas de calor do local “D”

3.3.4.4. CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO DO LOCAL “D”

A piscina permanece aberta das 6 às 21:30h de segunda à sexta-feira.
Aos sábados, seu funcionamento ocorre das 8 às 12h. Nos períodos em que a
piscina se encontra fechada, é colocada uma capa plástica (lona preta) para
conservar o calor da água por maior tempo, diminuindo o consumo de gás natural. A
freqüência de utilização efetiva da piscina é alta. Além das aulas de natação ocorrem
também aulas de hidroginástica.
A temperatura da água é mantida em torno dos 30°C, de acordo com
informações do operador de manutenção.
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3.3.5. LOCAL “E” (BUTANTÃ, REGIÃO OESTE)

O local “E” encontra-se no bairro do Butantã, dentro da Cidade
Universitária, na zona oeste da cidade de São Paulo. Trata-se da piscina coberta da
Escola de Educação Física e Esporte da USP. O recinto é um galpão de grande
porte e pé direito muito alto, apresenta apenas esta piscina que, além de ser uma
semi-olímpica, conta também com uma plataforma para saltos.

3.3.5.1. O AMBIENTE

A piscina encontra-se em um galpão de grande porte, com pé direito de
8,37m. A cobertura é toda em telhas de cimento-amianto, revestidas internamente
com espuma para isolamento térmico. Este isolante, entretanto, encontra-se
muitíssimo deteriorado, tendo se desprendido das telhas em boa parte a área total
da cobertura. O material será retirado em breve e não se prevê a colocação de outro
revestimento em substituição. Durante a fixação dos sensores de temperatura,
devido à baixa temperatura exterior, percebeu-se condensação da água evaporada
da piscina. As paredes laterais são de tijolos aparentes nas duas extremidades. Nas
laterais, o material predominante é o vidro, embora não haja janelas passíveis de
serem mantidas abertas. Não há sistema de ventilação forçada no ambiente. A
ventilação ocorre de maneira natural e as principais entradas de ar no ambiente são
através do acesso aos vestiários, e também através do acesso à casa de bombas da
piscina, que se encontra em sala anexa ao ambiente, no mesmo nível da superfície
da piscina. Em todo o entorno da piscina existe uma galeria subterrânea que dá
acesso as moto-bombas de sucção do sistema de filtração, que ficam “afogadas”, ao
passo que o filtro propriamente dito está instalado na casa de bombas, mesmo local
que recebe também o sistema de aquecimento da piscina.
A casa de bombas é bastante ventilada, iluminada e ampla o suficiente
para receber, com certa folga, todo o maquinário instalado.
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3.3.5.2. A PISCINA

Dentre as piscinas estudadas, esta é a que apresenta o maior volume de
água. Trata-se de uma piscina semi-olímpica, com plataforma de 3m para saltos em
uma das extremidades, largura de 12,95m e comprimento de 25m. Sua profundidade
varia desde 1,2m até 5,8m, na extremidade abaixo da plataforma de saltos. Sua
utilização é intensa, salvo período de férias escolares, quando permanece fechada e
tem seu sistema de aquecimento desligado.
Área de superfície: 323,75 m²;
Volume: 900m³

Figura3.17 – Foto da piscina do local “E”

3.3.5.3. O SISTEMA DE AQUECIMENTO DA PISCINA DO LOCAL “E”

A piscina do local “E” é aquecida através de um sistema de aquecimento
a GLP, do tipo direto, composto por uma bateria de sete aquecedores de passagem,
eletrônicos e com sistema de exaustão forçada. A potência de cada aparelho é de
41.500 kcal/h . Os aquecedores estão instalados em paralelo entre si e interligados
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diretamente ao retorno do sistema de filtração, em série com este. Existe uma
bomba para forçar a passagem da água pelos aquecedores, porém está fora de uso
há muito tempo. A movimentação da água através da bateria de aquecedores
acontece simplesmente pela pressão que a bomba do sistema de filtração imputa ao
sistema. O sistema de aquecimento é totalmente manual, não havendo nem sequer
um sensor para monitorar a temperatura da água da piscina. O acionamento dos
aquecedores ocorre quando são abertos os registros do by-pass. Quando isto
ocorre, os aquecedores detectam o fluxo de água em suas entradas e são
acionados. O desligamento destes só ocorrerá quando houver o fechamento dos
registros do desvio.
O sistema encontra-se instalado na própria casa de bombas e toda a
interligação hidráulica com o sistema de filtração foi executada em cobre. A rede
hidráulica do sistema de filtração propriamente dita é toda em PVC.

Figura 3.18 – Foto do sistema de aquecimento a GLP do tipo direto

3.3.5.4. CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO DO LOCAL “E”

A piscina permanece aberta das 7 às 22:00h de segunda à sexta-feira.
Nos períodos em que a piscina se encontra fechada, é colocada uma capa térmica
própria para a cobertura de piscinas. Das piscinas pesquisadas, esta é a única que
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faz uso deste tipo de capa térmica, que é um filme plástico duplo, com uma camada
de ar em seu interior.

Figura 3.19 – Capa térmica tipo “plástico-bolha”

A temperatura da água é, segundo o operador, mantida aos 28°C aproximadamente.

3.3.6. RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DAS PISCINAS PESQUISADAS

Tabela 3.1 – Resumo de características das piscinas pesquisadas

“A”
Localização
Finalidade

“A”
Zona Sul

Natação

Hidro

“B”

“C”

“D”

“E”

Zona Central

Zona Leste

Zona Norte

Zona Oeste

Misto

Misto

Misto

Misto

Tipo de

Coberto

ambiente
Área da

350m²

98m²

315,5m²

100m²

293,75m²

323,75m³

490m³

117,6m³

443,75m³

170m³

381,87m³

900m³

27°C

30°C

28°C

29 a 30°C /

30°C

28°C

piscina
Volume da
piscina
Temperatura

inverno: 31 a
32°C
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Capa térmica

Sim – plástico
convencional

Sim –
plástico
convencional

Sim –
plástico
convencional

Sim – plástico
convencional

Sim –
plástico
convencional

Sim – plástico
bolha

Período de

22:30-5:00h / sábado: 14:30

22:30 –

22:30 – 6:30h

23:00 –

22:00 – 7:00h

uso da capa

às 5:00h de segunda

5:30h /

/ sábado:

5:30h /

/ fim de

sábado:

12:30 ás

sábado

semana o dia

13:30 às

6:30h de

12:30 às

todo

5:30h de

segunda

5:30h de

segunda

segunda

Combinação

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

de sistema de

simples

simples

híbrido

simples

simples

simples

Indireto

Direto

Direto

Indireto

Direto

Direto

Gás Natural

Bomba de

Solar /

Gás Natural

Bomba de

GLP

Calor

Bomba de

aquecimento
Tipo de
Sistema de
aquecimento

Fonte de
energia do
sistema de

Calor

Calor

aquecimento
Potência

204.000kcal/h

50.676kcal/h

térmica

Solar:80%

102.000kcal/h

N/I

290.500kcal/h

área da

nominal

piscina;

instalada

Bomba de
Calor: N/I
Interligação

Em série com

Em série

Solar em

Em série com

Em série

Em série com

com a piscina

sistema de

com sistema

paralelo com

sistema de

com sistema

sistema de

filtração

de filtração

sistema de

filtração

de filtração

filtração

Total

Parcial

Nenhum

filtração /
bomba de
calor em
série com
sistema de
filtração
Sistema de
automação

Nenhum

Parcial

Parcial
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Tamanho do

Grande

Médio

Pequeno

Pequeno

Grande

Não

Não

Sim - muito

Sim - pouco

Não

Cloro

Ozônio

Ozônio

Cloro

6:00 – 22h /

7:00 – 22h /

6:00 –

7:00 – 22h /

sábado: 8:00

sábado: 8:00

22:30h /

sábado:

– 13h

– 12:00h

sábado: 8 –

fechado

ambiente
Condensação
visível nas
paredes?
Tratamento da

Salinização

Ozônio

água
(principal)

6:00 – 22h / sábado: 8:00 –

Horário de
funcionamento

14h

12:00h
Frequência

Alta

Alta

Média

Alta

Média

Média-alta

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Ruim

Regular

Boa

Regular

Regular

uso
Manutenção
própria?
Conservação
do maquinário

3.4. DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS E DAS CADEIAS
DE INSTRUMENTAÇÃO

3.4.1. DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS A SEREM MONITORADAS
E RESPECTIVOS INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS

3.4.1.1. VARIÁVEIS COM INFLUÊNCIA NO BALANÇO ENERGÉTICO DA
PISCINA

Conforme descrito na seção 6.1, o balanço de energia envolve
mecanismos de perda de calor por condução, evaporação, convecção, e radiação. A
instrumentação para futuro levantamento dos balanços energéticos já foi prevista e
instalada nas academias. Observando-se as equações destas parcelas do balanço
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de calor em uma piscina, nota-se que têm influência sobre os mecanismos os
seguintes aspectos microclimáticos:

3.4.1.1.1. TEMPERATURA DO TETO DO AMBIENTE

Fundamental para que seja possível, em trabalho futuro, a determinação
das trocas térmicas por radiação, entre a superfície da piscina e a cobertura do
ambiente. Como simplificação, considerou-se que a cobertura dos ambientes onde
as piscinas se inserem são as únicas superfícies em contato visual com a superfície
das piscinas, portanto, haveria troca térmica por radiação somente entre estes
corpos.
A medição da temperatura nas coberturas dos ambientes está sendo feita
com o uso de termopares do tipo “T” (junção cobre-constantan), cuja faixa usual de
temperatura é de -100 a +400°C. Estes termopares possuem isolação mineral, haste
de comprimento igual a 10 cm, diâmetro 1,5 mm, com pote, rabicho com mola e
conector específico, do tipo fêmea. Para converter o sinal dos termopares, que é um
sinal de tensão em mV (faixa aproximada de 0 a 22 mV) para sinal em corrente, na
faixa padrão de 4 a 20 mA, foram utilizados transmissores de sinal da marca Novus,
modelo Tx-Block, programados para operar com termopares tipo “T”. Na
programação destes transmissores, definiu-se a faixa de temperaturas de trabalho
como sendo de 0 a 100°C. Sendo assim, o sinal de 4 mA corresponde à temperatura
de 0°C e o sinal de 20 mA correspondendo a 100°C. A adoção de uma faixa de
trabalho mais justa, aumenta a precisão da leitura. A conversão do sinal dos
termopares, de tensão para corrente foi adotada, pois se verificou grande flutuação
nas leituras. Como o sinal em tensão é bastante vulnerável a ruídos, especialmente
em trechos longos de transmissão de sinal, convertendo-o em corrente antes de sua
transmissão diminui as oscilações nas leituras.
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Figura 3.20 – Termopares tipo T, diâmetros
1,5mm e 3,0mm.

Figura 3.21 – Transmissor 4 a 20mA para
termopar tipo T.

3.4.1.1.2. TEMPERATURA DE REFERÊNCIA DA ÁGUA DA PISCINA

A contrapartida à medição da temperatura do teto é a temperatura de
referência da piscina. O ponto mais estável para a medição da temperatura da
piscina é no seu fundo, podendo esta ser obtida inserindo-se o sensor de
temperatura na tubulação de sucção do sistema de aquecimento da piscina. Esta
tubulação recebe a água que é aspirada pelo ralo de fundo da piscina. Para a
medição deste ponto de temperatura, estão sendo utilizados termopares do tipo T,
iguais aos descritos no item acima, exceto por apresentarem de maior diâmetro
devido à ação da pressão da água sobre as hastes destes termopares a que estão
sujeitos. Escolheu-se, portanto, o diâmetro de 3,0mm. Da mesma forma que os
termopares para a medição da temperatura de teto, estes também terão seu sinal
convertido de tensão para corrente utilizando-se o mesmo tipo de transmissor
descrito anteriormente. A Faixa de temperatura de trabalho também foi regulada
entre o e 100°C.

3.4.1.1.3. TEMPERATURA DO AR NO AMBIENTE DA PISCINA

Juntamente com a temperatura de referência da água da piscina, a
temperatura do ar no ambiente da piscina é fundamental para a determinação dos
fluxos de calor por convecção, bem como para determinação de correlações de
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consumo energético dos sistemas em relação ao micro-clima. Em cada ambiente
pesquisado, está sendo monitorada a temperatura do ar ambiente interno, através
do uso de um transmissor de temperatura do tipo termo-resistor PT-100 (este tipo de
sonda, feita de uma liga de platina, sofre variação de impedância conforme ocorre
variação da temperatura). Um único instrumento (marca ETEC), com dois sensores
embutidos, transmite, além da temperatura do ar, a umidade relativa do ar ambiente,
que também é uma variável importante, como veremos adiante. A umidade relativa é
medida, de forma indireta, pela tecnologia do polímero capacitivo. Trata-se de um
composto plástico que varia a sua capacitância em função da umidade a qual está
submetido. Ambas as leituras são transmitidas, em canais totalmente distintos, já
convertidas para o sinal padrão de corrente de 4 a 20 mA, garantindo estabilidade.

Figura 3.22 – Transmissor de temperatura do ar e umidade relativa.

3.4.1.1.4. VELOCIDADE DO AR NO AMBIENTE DA PISCINA

A velocidade do ar incidente sobre a superfície da piscina é o terceiro
fator de influência no mecanismo de transferência de calor por convecção. A
medição da velocidade do ar em um ambiente fechado, sem nenhum dispositivo
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mecânico de ventilação torna-se complicada, uma vez que as velocidades locais são
extremamente baixas e, além disso, não se conhece a direção e sentido do fluxo de
ar. Transmissores de velocidade do ar ditos “unidirecionais” são os mais acessíveis
em termos de custo e opções de fabricantes, entretanto, sua aplicação está restrita a
instalação em dutos, onde haverá um fluxo de ar com direção e sentido conhecidos.
Para a aplicação nesta pesquisa, o tipo de transmissor que está sendo utilizado é
um sensor por tecnologia chamada “massa aquecida”, do tipo onidirecional (capaz
de captar a velocidade do ar, não importa em qual sentido, podendo ser instalado
em qualquer posição em relação ao fluxo dominante de ar. A tecnologia de “massa
aquecida” funciona da seguinte forma: Aquece-se uma ponta de metal, mantendo-a
desta forma durante todo o tempo de funcionamento do sensor. À medida que o ar
incide, com maior ou menor velocidade na superfície desta ponta, o metal sofrerá
resfriamento em maior ou menor intensidade. A intensidade do resfriamento é, de
alguma forma, relacionada com a velocidade do ar e então esta relação é convertida
em sinal de corrente, na faixa padrão de 4 a 20 mA. Este sinal é então transmitido, e
seu valor é linear para a faixa de medição escolhida. Para esta aplicação, a faixa de
medição é de zero a 1,25m/s, com leitura mínima a partir de 5% do fundo de escala
adotado.

Figura 3.23 – Transmissor onidirecional de velocidade de vento por “massa aquecida”
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3.4.1.1.5. UMIDADE RELATIVA DO AR NO AMBIENTE DA PISCINA

Juntamente com a variável “velocidade do ar” comentada no item anterior,
a umidade relativa do ar no ambiente da piscina é outro fator influente no que diz
respeito ao mecanismo de perda de calor devido à evaporação da água na
superfície da piscina. Nesta pesquisa, a umidade relativa do ar interno está sendo
monitorada com o uso dos transmissores de dupla função (UR/T) descritos no item
3.4.1.1.3 e mostrado na figura 3.22.

3.4.1.2. FATORES INFLUENTES NA DETERMINAÇÃO DA
QUANTIDADE DE CALOR ADICIONADA À ÁGUA DA PISCINA

Pela fórmula de determinação da quantidade de calor, temos:

Q̊ =(m . c . ∆t)/860

Onde:

Q̊: é a quantidade de calor (em
kW);
m: é a massa de água em kg;
c: é o calor específico da água (=1 kcal/kg°C);
∆t: é a diferença entre as temperaturas de entrada e de saída da água;
860: Fator para conversão de unidade, de kcal para kW

Portanto, a quantidade (em kWh) adicionada à água da piscina, é
determinada pela multiplicação da vazão de água que passa pelo sistema de
aquecimento, pela diferença entre as temperaturas imediatamente a montante e
imediatamente a jusante do sistema de aquecimento, na mesma unidade de tempo.
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Sendo assim, as variáveis envolvidas na determinação da quantidade de
calor cedida à água da piscina, são:

3.4.1.2.1. VAZÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DO SISTEMA DE AQUECIMENTO

Nesta pesquisa, estão sendo utilizados medidores de vazão do tipo
volumétrico, instalados na tubulação de retorno da piscina, de modo a medir a
quantidade de água transitada através do sistema de aquecimento da piscina.
Dependendo da necessidade, foram instalados medidores com capacidades de
vazão nominal de 20m³/h ou de 50m³/h. Os primeiros têm as suas conexões
roscadas e diâmetro de conexão de 1 1/2”. Já os medidores de maior porte, são
conectados à tubulação através de flanges de 2”. Ambos os tipos são dotados de
emissores de pulsos para medição remota da vazão. Estes emissores são
conectados à relojoaria dos medidores. À medida que o ponteiro (dos 10litros/volta,
para o caso dos medidores menores, ou 100litros/volta, para o caso dos maiores)
completa uma volta, um ímã, localizado na ponta do marcador se aproxima do
emissor e, através da força magnética, fecha um contato existente no emissor. A
cada contato fechado, um pulso é emitido, ou seja, para cada pulso emitido pelo
hidrômetro de menor capacidade, significa que um volume de 10 litros de água
passou por ele. No caso do hidrômetro de maior porte, a proporção é de 100 litros
por pulso.

Figura 3.24 – Hidrômetro com emissor de pulso.
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3.4.1.2.2. TEMPERATURAS DA ÁGUA À MONTANTE DA ENTRADA E À
JUSANTE DA SAÍDA DO SISTEMA DE AQUECIMENTO

As medições da temperatura da água nestes dois pontos, como mostrado
anteriormente, possibilita o cálculo do ganho de temperatura proporcionado pelo
sistema de aquecimento. Este, por sua vez, multiplicado pela vazão da água que
passa através do sistema, resulta na quantidade de calor cedida à água da piscina.
Nesta pesquisa, foram instalados, em ambos os casos, termopares do tipo T, com as
mesmas características dos termopares cujo papel é o de monitorar a temperatura
de referência, na tubulação de sucção das piscinas. O sinal em tensão, produzido
por estes termopares é convertido em sinal de corrente, exatamente como explicado
na seção 3.4.1.1.1.

3.4.1.3.

DETERMINAÇÃO

DE

CONSUMO

ENERGÉTICO,

ENERGIA

COLETADA E COEFICIENTES DE RENDIMENTO E PERFORMANCE DE
SISTEMAS DE AQUECIMENTO

3.4.1.3.1. MEDIÇÃO DA ENERGIA CONSUMIDA

3.4.1.3.1.1. MEDIÇÃO DA VAZÃO DE GÁS

Obs: A medição de vazão de gás está inclusa neste item “medição de energia”, pois
apesar de ser uma leitura indireta, o consumo de energia na forma de calor pode
facilmente ser calculado, desde que se conheçam os seguintes parâmetros:


Poder calorífico do gás (kcal/m³); 



Temperatura ambiente; 



Pressão do gás na tubulação (a montante do medidor); 
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 Pressão atmosférica da região.

3.4.1.3.1.1.1. MEDIÇÃO DA VAZÃO DE GÁS NATURAL

A diferenciação entre os tipos de gases no que se refere à medição
volumétrica não diz respeito ao tipo de gás a ser medido, mas sim à pressão a que
eles estão submetidos dentro das redes de distribuição. No caso do gás natural,
para as aplicações desta pesquisa, a pressão à qual está submetido é baixíssima,
em torno de 220mmca. Para esse nível de pressão, podemos utilizar um tipo de
medidor chamado “diafragma”. É um medidor volumétrico bastante preciso, capaz de
ler vazões mínimas bastante reduzidas e apresenta baixo custo.

Figura 3.25 – Medidor de gás tipo diafragma, instalado no local “A”

Os medidores de gás tipo diafragma instalados para esta pesquisa
possuem emissor de pulso magnético, cujo princípio de funcionamento é idêntico ao
dos emissores encontrados nos hidrômetros. Para o caso dos medidores de gás
natural, cada pulso emitido equivale a 0,1 m³ de gás. Este valor lido deve ainda ser
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multiplicado por um fator de pressão, que leva em consideração a pressão
atmosférica local e a pressão no interior do tubo.

3.4.1.3.1.1.2. MEDIÇÃO DA VAZÃO DE GLP

Como, para a necessidade encontrada nesta pesquisa, a pressão do GLP
na tubulação que abastece a bateria de aquecedores é de 2kgf/cm², a melhor
alternativa no que diz respeito à medição da vazão do gás é utilizar um medidor do
tipo turbina. Também é um medidor volumétrico e relaciona o volume de gás que
atravessa a turbina, com a velocidade de rotação desta. Trata-se de um medidor de
pequeno porte, conectado em linha à tubulação de gás, e dotado de alta resistência
à pressão. Este medidor possui uma placa eletrônica embutida que converte as
rotações da turbina em um sinal elétrico de proporção linear e escala em corrente
padrão de 4 a 20 mA.
Uma limitação deste tipo de medidor é a vazão mínima registrada. Ao
contrário do medidor tipo diafragma, o de turbina não lê vazões muito baixas.
Cuidado adicional foi tomado na seleção do medidor apropriado neste sentido, para
evitar erros de leitura quando o sistema de aquecimento estiver operando em
potência menor do que a capacidade total. Garantiu-se que a vazão mínima lida pelo
medidor fosse menor do que a vazão plena de funcionamento de 1, dentre a bateria
de 7 aquecedores que compõem o sistema de aquecimento onde será aplicado o
medidor.

Figura 3.26 – Medidor de gás tipo turbina, instalado no local “E”
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3.4.1.3.1.2. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Nos locais onde o sistema de aquecimento da piscina é feito através de
bombas de calor elétricas, foi necessária a instalação de medidores de energia
elétrica. Estes medidores são dispositivos digitais, ligados em série com a rede
elétrica que alimenta as bombas de calor. Pode ser utilizado tanto em equipamentos
bifásicos, como em trifásicos. A corrente máxima suportada pelos medidores é de
120A.
Estes dispositivos contam com uma saída de sinal pulsado, do tipo
“coletor aberto”, necessitando assim de um resistor de pull-up, que deve ser
instalado entre o dispositivo receptor de pulsos, e a fonte de alimentação de 24V.
Cada pulso emitido equivale à medição de 1Wh de consumo de energia.
Dependendo da configuração da rede de alimentação elétrica e do quadro elétrico
das bombas de calor, foi definido se seria utilizado um medidor de energia individual
para cada aparelho, ou um único medidor para totalizar o consumo de um grupo de
aparelhos.

Figura 3.27 – Medidores de energia elétrica instalados no local “A”
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Com a monitoração do consumo isolado de energia elétrica do sistema de
aquecimento por bomba de calor, aliado ao monitoramento das temperaturas de
entrada e de saída da água no sistema e também da vazão de água que circula
através do sistema por unidade de tempo, é possível determinar o coeficiente de
performance (COP) real para a aplicação, que é um dos objetivos desta pesquisa.

3.4.1.3.2. MEDIÇÃO DA ENERGIA COLETADA

Em um dos cinco locais monitorados nesta pesquisa, existe um sistema
de aquecimento da água da piscina através do uso da energia solar. Este tipo de
sistema opera absorvendo a energia térmica incidente na área de coletores,
transferindo-a para a água da piscina que circula pelo seu interior. Para monitorar a
energia que incide no sistema de aquecimento solar através dos coletores solares,
foi instalado um piranômetro, que é um gera tensão, proporcional à irradiância em
Watts por metro quadrado de superfície. Multiplicando-se a quantidade de watts por
metro quadrado pela área ocupada pelos coletores, tem-se a energia térmica
instantânea incidente. Multiplicando-se este valor por uma unidade de tempo, têm-se
a quantidade de calor incidente na unidade Watts por hora, por exemplo.
Como estão sendo monitoradas paralelamente as temperaturas da água
na entrada e na saída do sistema de aquecimento solar, juntamente com a vazão de
água que circula através do sistema, conforme detalhado em item anterior pode-se
extrair a relação entre energia incidente e energia aproveitada. Desta relação obtémse o coeficiente de rendimento do sistema de aquecimento solar.
A fórmula abaixo define o rendimento instantâneo do sistema de
aquecimento de água por energia solar:

  m.c.Tas  Tae/ 860
.Ac
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Onde:

η:rendimento instantâneo do sistema (%);
m: massa de água dada em kg;
c: calor específico da água, em kcal/kg.°C ;
Tas: temperatura da água na saída do sistema de aquecimento solar (°C);
Tae: temperatura da água na entrada do sistema de aquecimento solar
(°C);
I: irradiância (kW/m²);
Ac: área de coletores em m².

Figura 3.28 – Piranômetro Luftt, com faixa de medição de 0 a 1,5 kW/m²
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3.4.1.4. VERIFICAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS
MICROCLIMÁTICAS NOS AMBIENTES DE INSTALAÇÃO DAS
BOMBAS DE CALOR E A PERFORMANCE ENERGÉTICA DESTAS

Esta etapa da pesquisa busca verificar de que forma as variáveis
climáticas do ambiente onde se encontra instalada a bomba de calor elétrica afetam
o desempenho energético da mesma. As seguintes variáveis serão monitoradas:

3.4.1.4.1. TEMPERATURA AMBIENTE EXTERNA

A monitoração da temperatura ambiente externa é feita com o uso do
mesmo tipo de sensor para monitoração da temperatura ambiente interna. Trata-se
de transmissor de duplo sinal (temperatura e umidade relativa), idêntico ao descrito
anteriormente, inclusive em sua faixa de medição (de 0 a 60°C).

3.4.1.4.2. UMIDADE RELATIVA DO AR EXTERNO

A monitoração da umidade relativa do ambiente externo é feita com o
mesmo sensor mencionado no item a anterior, que é idêntico ao descrito no item de
medição de umidade relativa do ambiente interno. A faixa de medição vai de 0 a
100%, com sinal transmitido em corrente, de 4 a 20 mA, linearizado.

3.4.1.4.3. VELOCIDADE DO VENTO EXTERNA

A monitoração da velocidade do vento no ambiente externo, em local
próximo das bombas de calor é feita através de um transmissor de velocidade de
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vento do tipo concha. O tipo de transmissor instalado é um componente mecânico
que, impulsionado pela força do vento que incide nas conchas do sistema, cria
nestas um movimento de rotação. A velocidade da rotação é proporcional à
velocidade do vento. No eixo do dispositivo de rotação existe um encoder, que é um
sistema de leitura de posição angular. O sinal do encoder, monitorado instante a
instante, é enviado para um tacômetro que converte o valor de posição angular em
função do tempo em velocidade. No próprio tacômetro é possível visualizar o valor
da velocidade, já em quilômetros por hora em um display digital. Como este
dispositivo não armazena os dados, existe uma saída de sinal em corrente, do tipo
padrão de 4 a 20 mA, que é utilizada para enviar os dados das leituras para o
sistema de coleta. O sinal em corrente é linearmente proporcional à faixa de
medição da velocidade que vai de 0 a 36 km/h.

Figura 3.29 – Transmissor de velocidade de vento tipo “concha” e tacômetro
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3.4.2. CADEIA DE MEDIÇÃO E ALOCAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PARA
O LOCAL “A”

As tabelas a seguir resumem a cadeia de instrumentação instalada no
local “A”, obedecendo à metodologia descrita nas seções anteriores. Após cada
tabela, é apresentado um modelo com a localização dos instrumentos nela citados.
Para as demais cadeias de instrumentos, instaladas nas demais academias, a lógica
de concepção é mantida, apenas com pequenas variações. Devido à semelhança
não foram reproduzidas neste trabalho.
Tabela 3.2 – Cadeia de instrumentação do ambiente interno do local “A”.
Código

Aplicação

Tipo

Localização

Tipo de Sinal

Tipo de sinal

antes da

após conversão

conversão

TT1

Temperatura do
teto

Termopar tipo T,

Teto -

com isolação

internamente

Tensão (mV)

Corrente (4 a
20mA)

mineral, diâmetro
da haste: 1,5mm

TT2

TT3

Temperatura do

Termoresistência

Teto -

teto

PT100

internamente

Temperatura do

Termopar tipo T,

Teto -

com isolação

internamente

teto

Tensão (mV)

Corrente (4 a
20mA)

Tensão (mV)

Corrente (4 a
20mA)

mineral, diâmetro
da haste: 1,5mm

TT4

TAI

URI

Temperatura do

Termoresistência

Teto -

teto

PT100

internamente

Temperatura do

Trensmissor

Coluna de

Corrente (4 a

ar interno

combinado –T:

estrutura

20mA)

PT100 e UR:

metálica de

Umidade relativa

polímero

suporte da

capacitivo

cobertura –

do ar interno

Tensão (mV)

Corrente (4 a
20mA)
N/A

aprox.2,5m do
piso

VVI

Velocidade do ar

Transmissor de

Coluna treliça

Corrente (4 a

interno

velocidade do ar

metálica de

20mA)

tipo massa

suporte da

aquecida,

cobertura –

omnidirecional

aprox.2,5m do
piso

N/A

Identificação
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Figura 3.30 – Alocação dos instrumentos do ambiente interno do local “A”

Tabela 3.3 - Cadeia de instrumentação do ambiente externo do local “A”
Código

Aplicação

Tipo

Localização

Tipo de

Tipo de sinal

Sinal antes

após conversão

da
conversão

TAE

URE

Temperatura do

Transmissor

Na lateral esquerda

Corrente (4

ar externo

combinado –

da edificação,

a 20mA)

T: PT100 e

próximo ao local

UR: polímero

onde ficam as

capacitivo

bombas de calor,

Umidade relativa

em altura

do ar externo

aproximada de 2,5m

N/A

do piso

VVE

Velocidade do ar

Transmissor

Na lateral esquerda

Corrente (4

externo

de velocidade

da edificação,

a 20mA)

de vento tipo

próximo ao local

concha

onde ficam as
bombas de calor,
em altura
aproximada de 2,5m
do piso

N/A

Identificação
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Figura 3.31 - Alocação dos instrumentos do ambiente externo do local “A”

Tabela 3.4 - Cadeia de instrumentação do sistema de aquecimento a gás natural da piscina de
natação do local “A”
Código

TAEGN

Aplicação

Temperatura da

Tipo

Termopar tipo T,

Localização

Inserido na

água antes do

com isolação

tubulação a

sistema de

mineral, diâmetro

montante da

aquecimento

da haste: 3,0mm

Tipo de Sinal

Tipo de sinal

antes da

após

conversão

conversão

Tensão (mV)

Corrente (4 a
20mA)

entrada no
sistema de
aquecimento

TASGN

Temperatura da

Termopar tipo T,

Inserido na

água depois do

com isolação

tubulação a

sistema de

mineral, diâmetro

jusante da saída

aquecimento

da haste: 3,0mm

do sistema de

Tensão (mV)

Corrente (4 a
20mA)

aquecimento

TAFGN

VAGN

Temperatura de

Termopar tipo T,

Inserido na

referência do

com isolação

tubulação de

fundo da piscina

mineral, diâmetro

sucção da

da haste: 3,0mm

piscina

Tensão (mV)

20mA)

Vazão de água

Hidrômetro com

Tubulação de

através do

vazão nominal de

alimentação do

sistema de

20m³/h e emissor

sistema de

Freqüência:

aquecimento

10litros/pulso

Pulsado –

aquecimento

de pulso

Corrente (4 a

Pulsado -

N/A

magnético

QGN

Vazão de gás

Medidor de gás

Tubulação de

natural

diafragma, para

alimentação de

consumido pelo

vazão máxima de

gás natural, a

Frequência:

sistema de

25m³/h e emissor

montante dos

0,1m³/pulso

de pulso

aquecedores

auqecimento

magnético

N/A

Identificação
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Figura 3.32 - Alocação dos instrumentos inseridos no sistema de aquecimento a gás natural
da piscina de natação do local “A”

Tabela 3.5 - Cadeia de instrumentação do sistema de aquecimento por bombas de calor da piscina
de hidroginástica do local “A”
Código

TAEBC

Aplicação

Tipo

Localização

Temperatura da

Termopar tipo T,

Inserido na

água antes do

com isolação

tubulação a

sistema de

mineral, diâmetro

montante da

aquecimento

da haste: 3,0mm

entrada no

Tipo de Sinal

Tipo de sinal

antes da

após

conversão

conversão

Tensão (mV)

Corrente (4 a
20mA)

sistema de
aquecimento

TASBC

Temperatura da

Termopar tipo T,

Inserido na

água depois do

com isolação

tubulação a

sistema de

mineral, diâmetro

jusante da saída

aquecimento

da haste: 3,0mm

do sistema de
aquecimento

Tensão (mV)

Corrente (4 a
20mA)

Identificação
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TAFBC

VABC

Temperatura de

Termopar tipo T,

Inserido na

referência do

com isolação

tubulação de

fundo da piscina

mineral, diâmetro

sucção da

da haste: 3,0mm

piscina

Tensão (mV)

20mA)

Vazão de água

Hidrômetro com

Tubulação de

através do

vazão nominal de

alimentação do

sistema de

20m³/h e emissor

sistema de

Freqüência:

aquecimento

10litros/pulso

Pulsado –

aquecimento

de pulso

Corrente (4 a

Pulsado -

N/A

magnético

CEE1

Consumo de

Medidor de

Entre disjuntor

energia elétrica

energia elétrica

da bomba de

da bomba de

para corrente

calor 1 e a

Frequência:

calor 2

máxima de 120A,

própria bomba

1Wh/pulso

com emissor de

de calor

N/A

pulso tipo coletor
aberto

CEE2

Pulsado –

Consumo de

Medidor de

Entre disjuntor

energia elétrica

energia elétrica

da bomba de

da bomba de

para corrente

calor 2 e a

Frequência:

calor 2

máxima de 120A,

própria bomba

1Wh/pulso

com emissor de

de calor

N/A

pulso tipo coletor
aberto

Figura 3.33 - Alocação dos instrumentos inseridos no sistema de aquecimento por bomba de calor da
piscina de hidroginástica do local “A”
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3.5. SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS

Definidas as cadeias de instrumentação necessárias para cada um dos
casos, a próxima etapa foi buscar um sistema de aquisição de dados compatível
com a aplicação, tanto no que diz respeito ao tipo de sinal que o sistema está apto a
receber, como também no que diz respeito à quantidade de canais disponíveis.
A primeira alternativa pensada foi a utilização de data loggers, que são
dispositivos dedicados à este tipo de atividade, entretanto, para o número de canais
necessários, a aquisição de cinco aparelhos seria completamente inviável em termos
financeiros. A solução finalmente adotada foi a utilização de computadores lógicos
programáveis (CLP). Este tipo de sistema, além de ter se apresentado a um custo
equivalente a 25% do custo de um data logger, é também muito versátil, pois sua
concepção é baseada em módulos que se encaixam a matriz do sistema (a CPU).
Estes módulos podem ser acrescentados, em uma quantidade enorme, à medida
que o usuário necessite. Além disto, os CLPs podem ser utilizados como um sistema
de automação, recebendo dados externos, de instrumentos e sensores e, a partir da
execução de um programa definido pelo usuário, agir sobre um sistema qualquer,
por exemplo, abrindo uma válvula, acionando um motor, etc.
O armazenamento dos dados colhidos pelo CLP é feito em um cartão de
memória, que pode a qualquer momento, ser descarregado em um notebook através
de um cartão PCMCIA, por exemplo. O CLP possui uma memória interna que, para
fins desta pesquisa em específico, é capaz de armazenar cerca de três horas de
dados, mesmo que o cartão de memória esteja desconectado. No momento que o
cartão volta a ser conectado ao CLP, os dados que foram gravados na memória
interna são transferidos para o cartão, evitando que se percam dados nesta
situação.
Uma desvantagem deste tipo de sistema é que a maioria dos CLPs possui
pouquíssimas entradas analogias. Este problema foi resolvido utilizando-se
conversores conhecidos como ADs. Estes conversores recebem os sinais
analógicos oriundos dos sensores (todos, exceto os instrumentos de medição de
vazão de água, energia elétrica e gás natural, pois estes emitem um sinal em forma
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de pulso) e os converte em sinais digitais, que são então entendidos e gravados pelo
CLP. A comunicação entre os módulos AD e o CLP é feita através de um conversor
de protocolo RS232-RS485. Este conversor possui também uma porta de
comunicação USB, através da qual se pode, com o uso de um notebook, verificar as
leituras dos sensores conectados nos módulos AD de forma direta e em tempo real,
o que facilita a execução de testes.
A grande maioria dos sensores utilizados nas cadeias de medição é do
tipo “passivo”, ou seja, necessitam de alimentação para então retornarem com um
sinal em corrente. A alimentação destes instrumentos é feita através de uma fonte
de energia em corrente contínua, de 24V e corrente variando de 2,2 a 3A,
dependendo do caso.
Quanto ao sinal pulsado emitido pelos medidores de vazão de água, de
gás natural e de energia elétrica, foi acoplado aos CLPs, módulos de entradas
digitais, programadas para atuarem como contadores de pulsos. A cada pulso
emitido pelo instrumento, é fechado um contato com a fonte de 24V, e o CLP conta
um pulso.
Todo o sistema de coleta de dados foi montado em um quadro elétrico de
40x50x20cm. A montagem foi executada no Laboratório de Sistemas Prediais do
Departamento de Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP.

Fonte de
alimentação
AC/DC
Entrada

CPU
Módulo de 16
entradas
digitais

para cartão
de memória

Porta de comunicação
com o conversor
RS232/RS485

Figura 3.34 – Foto de CLP com os módulos desconectados e identificados.
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A figura 3.35 mostra um sistema de coleta de dados montado, com todos
os seus componentes identificados

Módulo de
conversão
RS232/RS485

Disjuntor de
6 ampères

Porta USB para
envio de dados dos
AD diretamente ao
notebook

CLP MONTADO –

Fonte de
alimentação 24V
para os sensores
passivos
Comunicação de
dados dos
módulos A/D
para o conversor

(fonte, CPU, módulo
de entradas digitais
e terminação)

2 MÓDULOS A/D –
(cada um com 8
entradas analógicas
para os sensores)

Cabo de
comunicação que
recebe os dados dos
A/D, via módulo de
conversão

DETALHE: CARTÃO
DE MEMÓRIA DE
128Mb

Figura 3.35 – Foto identificada de um sistema de coleta de dados e seus componentes.
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3.5.1. PROGRAMAÇÃO DOS CLPs

Os cinco CLPs receberam uma programação padrão para efetuar o
registro dos dados nos cartões de memória. Os dados são gravados a cada minuto,
e ficam registrados em um arquivo de texto, conversível para o formato de planilha
Excel, na sequência em que são lidos. A cada minuto é feita uma varredura de oito
canais analógicos de cada um dos módulos A/D, e também de oito contadores de
pulsos (entradas digitais do próprio CLP).
Em cada linha de registro é marcada a data, hora e minuto da gravação e,
na sequência da linha, os valores lidos destes 24 canais.
No caso dos contadores de pulsos, a cada dado registrado, a contagem é
zerada e dando início a um novo ciclo de contagem.
O cartão de memória foi dimensionado para armazenar com larga
margem de segurança, os dados de um mês de leituras ininterruptas. Caso falte luz,
ou o CLP seja desligado, ao retomar seu funcionamento a coleta de dados é
continuada normalmente e os dados são gravados na sequência em que ocorria
antes do problema. Apenas os dados dos minutos em que o sistema esteve inativo é
que são perdidos.

3.6. PREPARAÇÃO DOS SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS E DOS
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

3.6.1. PREPARAÇÃO DOS SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS

Toda a montagem dos sistemas de aquisição de dados foi realizada no
Laboratório de Sistemas Prediais. Desde a preparação dos quadros elétricos para
receberem os componentes, passando pelo lay-out de distribuição destes no interior
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do quadro, as conexões elétricas de alimentação e de transmissão de dados e,
finalmente, a etapa de testes de funcionamento.
À medida que os painéis foram sendo montados, preparou-se um
inventário onde os nomes dos componentes, modelos e números de série foram
registrados, a fim de facilitar o rastreamento do material quando preciso fosse. Neste
momento definiu-se também, para cada instrumento, qual seria o seu canal de
entrada e em qual componente do sistema. Todos os instrumentos receberam
códigos e foram etiquetados com a informação do local de instalação e do canal ao
qual seria ligado. Este procedimento minimiza a incerteza da medição, já que a
verificação dos instrumentos seria feita para a cadeia toda, e não apenas para os
instrumentos isoladamente.
A figura 3.36 mostra a preparação do lay-out definitivo dos componentes
no interior do painel

Figura 3.36 – Distribuição dos componentes do painel de aquisição de dados
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Figura 3.37 – Foto de teste de verificação de funcionamento dos sistemas de aquisição.

Após a verificação de funcionamento dos sistemas, o próximo passo seria
a verificação dos instrumentos de medição. Este procedimento será resumido a
seguir.

3.6.2. VERIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Alguns instrumentos, por terem sido entregues após aferição, foram
dispensados da etapa de verificação. São eles:





Medidores de vazão de água – calibrados pelo fabricante (Zenner); 

 Medidores de gás tipo diafragma – emprestados pela distribuidora de gás
natural Comgás, após passarem por processo de aferição realizada
periodicamente no Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT; 





Medidor de gás tipo turbina – calibrado pelo fabricante (Incontrol); 



Medidores de energia elétrica – aferidos pelo fabricante (Actaris). 
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Os instrumentos abaixo, embora tenham sido entregues aferidos, foram
verificados no sentido de se comprovar a linearidade do sinal transmitido, ou para
verificação do efeito de emenda para extensão do cabo de transmissão do sinal,
como é o caso do piranômetro.

3.6.2.1. VERIFICAÇÃO DO PIRANÔMETRO

O piranômetro, em campo, seria instalado em local distante do ponto de
instalação do sistema de aquisição de dados, sendo assim, seria necessário realizar
uma extensão em seu cabo de transmissão de sinal. Como o sinal do instrumento é
em tensão (de 0 a 150 mV) foi feito em laboratório um teste para verificar se o
aumento no comprimento original do cabo afetaria a leitura do sinal. Foram feitas
marcas no piso, para que se pudesse posicionar o piranômetro a diferentes
distâncias de uma fonte de radiação. Neste ensaio, utilizou-se uma lâmpada UV
como fonte de radiação. O piranômetro foi posicionado nas diferentes marcações em
relação à lâmpada, primeiramente com o cabo original, em seguida com o cabo
estendido em mais 20 metros. Em todos os pontos foi feita e anotada a medição do
sinal de tensão. Não houve alteração de sinal em função do aumento do cabo.

Figura 3.38 – Teste realizado com o piranômetro.
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3.6.2.2. VERIFICAÇÃO DOS TRANSMISSORES DE UMIDADE RELATIVA

Os transmissores de umidade relativa foram encaixados em uma caixa de
papelão, onde foi colocado também um higrômetro de fio de cabelo, que serviu como
base para a verificação do dos transmissores. Dentro desta caixa de papelão, que,
durante os ensaios permaneceram vedadas, foi colocado recipiente com água. Após
isto, a caixa de papelão foi colocada sobre uma fonte de calor, para que houvesse
evaporação da água do recipiente, aumentando assim a umidade relativa no interior
da caixa. Feito isso, retirou-se o arranjo da fonte de calor e então foram efetuadas
leituras simultâneas e periódicas, tanto do valor de umidade relativa apontado pelo
marcador do higrômetro, como também do sinal em corrente emitido pelo
transmissor. Verificou-se, desta forma, a linearidade do sinal de corrente em relação
ao valor de umidade relativa.

Figura 3.39 – Arranjo para verificação da linearidade dos transmissores de umidade relativa.
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3.6.2.3. VERIFICAÇÃO DOS TRANSMISSORES DE TEMPERATURA DO
AR

Os transmissores de temperatura do ar foram verificados quanto à
linearidade de sinal de corrente em relação à faixa de temperatura de medição.
Definiram-se três temperaturas distintas para a realização da verificação. A primeira
temperatura tomada foi próxima de 0°C. Para isto, foram utilizados dois recipientes,
um de plástico de maior diâmetro e outro de vidro, mais fino. O recipiente maior foi
isolado termicamente com o uso de plástico-bolha e uma base de isopor. Após isto,
forrou-se o seu fundo com gelo moído e então o vidro menor foi colocado no meio do
primeiro recipiente, de forma que ficasse arranjado de maneira concêntrica. O
espaço entre os dois recipientes foi preenchido com gelo moído. Com cuidado para
não molhar o transmissor de temperatura, este foi pendurado de maneira que a sua
ponta ficasse mergulhada dentro do pote menor, que permanecia vazio. Juntamente
com o transmissor, colocou-se um termômetro padrão de bulbo de mercúrio, com
escala decimal entre -10°C e +52°C. Esperou-se que a temperatura do termômetro
padrão ficasse estável próximo de zero grau, e então foi tomada a leitura tanto do
termômetro, como do sinal do transmissor. Esse procedimento foi repetido para uma
temperatura ambiente, próxima de 20°C, e uma temperatura superior, perto dos
40°C. Para esta última, foi utilizada uma fonte de calor por resistência elétrica.
Verificou-se que, embora as leituras do sinal do transmissor e do termômetro padrão
apresentassem uma pequena divergência, o sinal do transmissor mostrou-se linear.
A curva de correção do sinal dos transmissores em relação ao termômetro padrão foi
levantada para cada um dos instrumentos.

Figura 3.40 – Ensaio dos transmissores de temperatura do ar.
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3.6.2.4. VERIFICAÇÃO DOS TRANSMISSORES DE VELOCIDADE DE
VENTO TIPO CONCHA

Estes transmissores, embora tenham sido entregues aferidos, foram
verificados quanto à linearidade do sinal. Foram feitas marcas de distância no piso
do laboratório e os transmissores foram posicionados em diferentes pontos em
relação

a

um

ventilador.

Ligando-se

o

ventilador,

foram

comparadas

simultaneamente as leituras de velocidade em km/h apresentadas no display do
tacômetro, com as leituras de sinal em corrente transmitidas para o sistema de
aquisição e lidas na tela do notebook. O procedimento foi repetido para cada uma
das marcas e foi comprovada a linearidade dos três transmissores ensaiados.

Figura 3.41 – Ensaio de transmissor de velocidade de vento tipo concha

Figura 3.42 – Detalhe da tela do notebook, apontando sinal em corrente, frente à velocidade em km/h
apontada pelo tacômetro durante um ensaio de transmissor tipo concha.
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3.6.2.5. AJUSTE DOS TRANSMISSORES DE VELOCIDADE DE VENTO
POR MASSA AQUECIDA

Estes transmissores foram ajustados através de botões de seleção
existentes no próprio corpo do instrumento. Foram feitos os seguintes ajustes:
 Ajuste de filtro: foi selecionado o mínimo possível, pois os sensores foram
instalados em ambientes com velocidade de ar baixíssimas, não justificando a
atenuação do sinal; 

 Ajuste de unidade de medição: Foi selecionado o Sistema Internacional, com
escala em metros por segundo; 

 Ajuste de faixa de medição: Foi selecionada a menor entre as possibilidades,
sendo esta de zero a 1,25 m/s. A precisão do transmissor é de 5% do fundo
de escala selecionado, sendo assim, a menor leitura plausível é 0,0625 m/s; 

 Ajuste de span: Neste procedimento, ajusta-se primeiro o valor mínimo da
escala, ou seja, 4 mA. Este ajuste é feito girando-se um dispositivo presente
no transmissor, até que se leia na tela do notebook o valor exato do início de
escala. O mesmo procedimento é realizado para o fundo de escala, em 20
mA. 








Por fim, coloca-se o transmissor em posição de funcionamento. 

3.8. CUIDADOS TOMADOS NA INSTALAÇÃO DAS CADEIAS DE
MEDIÇÃO

 O primeiro cuidado que foi tomado no sentido de garantir o bom andamento
das instalações, foi definir junto aos proprietários de cada local, os dias e
horários de menor movimento, para que fosse minimizado o impacto na rotina
dos freqüentadores. Na maioria das vezes, os trabalhos foram realizados
durante finais de semana; 
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 Outra ação tomada foi a marcação de todos os cabos dos sensores, antes de
serem passados. Assim, evitou-se a necessidade de ter que testá-los um a
um antes da conexão destes ao sistema de aquisição; 

 Sempre que possível, foi evitada a passagem de cabos de instrumentação
próximos a cabos de energia sem a proteção de conduítes. Esta ação evita a
possibilidade de interferências nos sinais; 

 Os transmissores de umidade relativa e temperatura ambiente, quando
instalados em ambiente externo, foram protegidos por dutos de PVC de 3”,
para que não sofressem com a ação das chuvas, o que causaria imprecisão
nas leituras; 

 Na instalação dos medidores de energia elétrica, tomou-se o cuidado de
marcar os fios com suas respectivas fases para evitar inversão acidental no
momento da ligação; 

 Os painéis elétricos dos sistemas de aquisição de dados foram, à medida do
possível, instalados em locais protegidos e que propiciassem fácil acesso
para ajustes e para a coleta dos dados armazenados. Em todos os locais foi
providenciada tomada elétrica para ligação do notebook. 

 Em um dos locais, os sensores de umidade relativa e de velocidade do ar
interno foram instalados dentro de tubos de PVC marrom, para minimizar a
ação do vapor da condensação que ocorrem de maneira intensa. 

Figura 3.43 – Detalhe do tubo de PVC protegendo transmissor de temperatura e umidade
relativa contra chuvas – local “B”
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3.8. COLETA E PREPARAÇÃO DOS DADOS

A coleta dos dados em cada um dos locais está sendo feita em intervalos
que variam de dez a quinze dias. Embora os cartões de memória ofereçam
autonomia maior do que esta, as visitas em com maior freqüência ao local garantem
uma maior tranqüilidade, pois agiliza a resolução de problemas que possam surgir
nos intervalos entre as coletas. A cada visita, é feito uma checagem geral do
sistema, para verificar se todos os instrumentos estão funcionando de acordo com o
esperado, ou se algo necessita de reparo ou substituição. Durante as visitas, são
feitas medições de temperatura dos mesmos pontos que estão sendo monitorados
através de sensores. Estas medições são realizadas por um termômetro do tipo
“non-contact”. Todos os valores são anotados, juntamente com o horário da medição
para que sejam confrontados com os dados obtidos pelo CLP. Estas leituras servem
como base para o ajuste das curvas de cada sensor.
Uma vez coletados os dados do cartão de memória, é feita a transferência
para o notebook através de um cartão adaptador PCMCIA e então se esvazia seu
conteúdo para que se possa iniciar um novo ciclo de leituras em continuação ao
anterior. A etapa de preparação e análise dos dados, para este trabalho, foi
executada apenas para o local “A”. Estes dados, ainda brutos, são então convertidos
de sinais elétricos para os respectivos valores de medidas reais, nas respectivas
unidades de medição e, caso necessário, é feita a correção da leitura obtida através
das curvas de correlação obtidas na etapa de ensaios no laboratório, ou então
através das medições manuais feitas a cada visita em campo. Concluídas estas
etapas, os dados estão prontos para a etapa de análise.

3.8.1. AVALIAÇÃO DA INCERTEZA COMBINADA DOS
INSTRUMENTOS NAS CADEIAS DE MEDIÇÕES

Por se tratar de cadeias de medições compostas, além dos
instrumentos de medição propriamente ditos, também de condicionadores de sinal
e de módulos
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conversores de analógico para digital faz-se necessário o cálculo da incerteza
combinada, que leva em consideração o erro embutido em cada um dos
componentes em questão. Nesta análise não foram levados em consideração
possíveis efeitos ocasionados por ruídos que possam vir a imputar uma parcela de
erro adicional à medição.
A tabela abaixo foi preparada a partir dos dados de catálogo dos
equipamentos utilizados na pesquisa e, para o cálculo da incerteza
combinada, utilizou-se a seguinte equação:
u1

2

 u2

2

 u3

2

uc 
Onde:

uc: incerteza combinada;
u1: incerteza do instrumento;
u2: incerteza do condicionador de sinal (quando houver);
u3: incerteza do módulo conversor analógido-digital.

Obs: A unidade dos erros deve ser representada nas mesmas unidades.
Tabela 3.6 – Incerteza combinada dos instrumentos utilizados.
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4. RESULTADOS OBTIDOS

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos
após a coleta, tratamento e análise dos dados para o local “A”, conforme proposta do
trabalho.
O local “A” foi escolhido para extração de resultados, pois, além de
concentrar duas piscinas em um mesmo ambiente, sob condições de micro-clima
iguais, ainda apresenta, para cada uma das piscinas, um tipo distinto de sistema de
aquecimento. Em uma o aquecimento da água se dá através de um sistema de
aquecimento a gás natural do tipo indireto, ao passo que em outra o aquecimento
ocorre por intermédio de bombas de calor elétricas. Trata-se dos dois tipos mais
usuais de sistemas de aquecimento de piscinas em São Paulo.
O período da medição analisada a ser utilizado neste trabalho, composto
de 85 dias consecutivos, se inicia em 5 de julho de 2009, terminando em 28 de
setembro de 2009. Durante este intervalo, dados foram coletados a cada minuto,
entretanto, para algumas análises, necessitou-se realizar o agrupamento e a
extração de valores médios para cada grupo de dados. Além de minimizar possíveis
discrepâncias, conseguem-se resultados mais limpos.
Para agrupar os dados e extrair as médias dos respectivos intervalos, foi
utilizado o software MatLab.
A tabela abaixo mostra as condições das variáveis monitoradas (médias
e limites) durante o período de coleta de dados.

Tabela 4.1. – Condições climáticas verificadas no ambiente no decorrer da pesquisa.
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A variável climática “velocidade de vento”, monitorada durante todo o
tempo, tanto interna quanto externa ao ambiente, não foi não foi correlacionada com
nenhum parâmetro de desempenho, pois, além de apresentar valores médios
extremamente baixos (e, portanto, menos relevantes nos processos de transferência
de calor), não apresentou grandes variações em seus valores. Sem que haja
variações nos valores desta variável, não é possível extrair correlações utilizando tal
parâmetro.

Velocidade (m/s)

Tempo (min.100)
Figura 4.1. Perfil da velocidade de vento interna para o local “A”.

4.1. FAIXAS DE TEMPERATURAS DE MANUTENÇÃO DA ÁGUA DAS
PISCINAS E TEMPERATURAS MÉDIAS

4.1.1. PISCINA SEMI-OLÍMPICA (SISTEMA A GÁS NATURAL)

Durante o período total analisado, a temperatura da água da piscina
apresentou o seguinte comportamento:
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Tabela 4.2: Comportamento da temperatura da água da piscina semi-olímpica.

Temperatura Mínima da Água

24,5°C

Temperatura Média da Água

31,5°C

Temperatura Máxima da Água

37,3°C

Variação Acima da Média

5,9°C

Maior Variação de Temperatura

12,8°C

Considerando apenas os períodos em que o sistema de aquecimento
permaneceu ligado, a temperatura mínima registrada para a água da piscina foi de
26,0°C.
Considerando-se somente os períodos nos quais o sistema de
aquecimento da piscina permaneceu desligado, a mínima temperatura registrada
para a água da piscina foi de 24,5°C

4.1.2. PISCINA DE HIDROGINÁSTICA (BOMBAS DE CALOR)

Durante o período total analisado, a temperatura da água da piscina
apresentou o seguinte comportamento:
Tabela 4.3. – Comportamento da temperatura da água da piscina de hidroginástica.

Temperatura Mínima da Água

18,6°C

Temperatura Média da Água

32,2°C

Temperatura Máxima da Água

36,2°C

Variação Acima da Média

4,0°C

Maior Variação de Temperatura

17,6°C
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Considerando apenas os períodos em que o sistema de aquecimento
permaneceu ligado, a temperatura mínima registrada para a água da piscina foi de
18,6°C.
Considerando-se somente os períodos nos quais o sistema de
aquecimento da piscina permaneceu desligado, a mínima temperatura registrada
para a água da piscina foi de 21,9°C

4.1.3. COMENTÁRIOS SOBRE A TEMPERATURA DA ÁGUA

Ambas as piscinas do local “A” apresentam uma peculiaridade quanto à
forma de controle dos sistemas de aquecimento: Não há nenhum tipo de automação
ou controle da temperatura das piscinas, exceto o controle totalmente manual
realizado pela equipe de manutenção local. Os operadores das piscinas contam
apenas com um termômetro para avaliar a temperatura da piscina e então decidirem
se devem acionar ou desligar os sistemas de aquecimento. Fica evidente, através da
interpretação dos dados acima apresentados que, mesmo que haja uma temperatura
ideal definida para a água das piscinas, a variação em torno deste valor é enorme,
para ambas as piscinas.
A piscina semi-olímpica, aquecida através do sistema de aquecimento a
gás natural, deveria ser mantida, segundo a equipe de manutenção, em uma faixa
de 27,0 a 28,0°C, entretanto, a temperatura média mantida é de 3,5 a 4,5°C maior
do que o ideal. No caso da piscina de hidroginástica, aquecida por bombas de calor
elétricas, a temperatura ideal informada é de 30,0°C, porém, em média, a
temperatura da água encontra-se 2,2°C acima deste valor.

4.1.3.1. ENERGIA ARMAZENADA NA ÁGUA DAS PISCINAS

A piscina aquecida pode ser enxergada, sob um aspecto, como um
reservatório térmico aberto. O calor armazenado na água, imputado artificialmente
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por intermédio dos sistemas de aquecimento é transferido ao ar do ambiente
rapidamente, portanto, elevar a temperatura da água a um patamar acima do
suficiente para proporcionar conforto e bem estar a usuário é, além de tudo,
desperdício de energia.
A tabela abaixo retrata a quantidade de calor desperdiçada pela não
preocupação em se manter uma faixa justa de temperatura da água. Além da
energia necessária para se atingir uma temperatura mais elevada, existe ainda a
necessidade de mantê-la neste patamar. Quanto maior a diferença entre a
temperatura da superfície da água da piscina e a temperatura do ar imediatamente
acima da superfície, maior é a taxa de evaporação de água e, com isso, a taxa de
transferência de calor da água para o meio também aumenta consideravelmente,
agregando mais consumo de energia para a recuperação (manutenção) da
temperatura da água.

Tabela 4.4. – Energia excedente utilizada para elevar a temperatura da água acima da média ideal.

A instalação de um sistema simples de automação para controle de
temperatura e acionamento dos sistemas de aquecimento das piscinas, composto
por um sensor de temperatura, um controlador de temperatura e um relé de
comando para as moto-bombas dos sistemas de filtração e de aquecimento, tornaria
o processo de aquecimento bem mais racional e eficaz, além de poupar mão-deobra da equipe de manutenção e de, possivelmente, reduzir consideravelmente os
custos com a manutenção do sistema, já que tanto a bomba de calor, como o
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sistema a gás natural não foram concebidos para operar por períodos de tempo
muito longos sem interrupções

4.2. TEMPO DE FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO
DAS PISCINAS

Um sistema de aquecimento de piscinas bem dimensionado deve atender
à temperatura desejada, mesmo durante as piores condições climáticas do local
onde está instalado. Ao mesmo tempo, o sistema de aquecimento deve apresentar
potência térmica suficiente para evitar que o mesmo fique ligado por períodos muito
prolongados de tempo.

4.2.1. TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO A
GÁS NATURAL DA PISCINA SEMI-OLÍMPICA

Através da análise dos dados de consumo de gás natural, registrados pelo
emissor de pulsos conectado ao medidor de gás, foi possível determinar a
quantidade de horas, durante a fase de análise, em que o sistema de aquecimento
foi demandado, bem como a porcentagem de horas de funcionamento em relação ao
tempo total. Assim, é possível identificar se o sistema de aquecimento avaliado está
ou não bem dimensionado.
Tabela 4.5. - Variação da parcela de tempo em que o sistema de aquecimento a gás natural ficou
ligado em relação á temperatura média do ambiente interno da piscina.
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Percebe-se que o sistema de aquecimento permanece ligado durante
quase a totalidade do tempo, o que indica que o sistema está sub-dimensionado
para atender à demanda de aquecimento desta piscina em específico. Isto acarreta,
normalmente, em aumento do custo de manutenção do sistema de aquecimento e
também diminuição da vida útil dos seus componentes, visto que estes não foram
concebidos para operar de forma contínua. Uma falha no sistema de aquecimento
que leve à impossibilidade de manter a piscina aquecida é, em uma academia de
natação, um problema grave e que deve ser tratado de forma preventiva, sob pena
de se perder clientela em um nicho de mercado que já teve seu potencial reduzido
significativamente com a proliferação dos chamados condomínios-clubes.
Durante o mês de julho, verificou-se um período no qual o sistema de aquecimento
operou ininterruptamente por dez dias, indicando que a taxa de transferência de
calor do sistema de aquecimento para a água da piscina não conseguia cobrir a taxa
de transferência de calor da água da piscina para o meio.
Outro ponto a observar é que, à medida que a temperatura média do
ambiente da piscina aumenta, diminui o tempo de utilização do sistema de
aquecimento. O gráfico abaixo correlaciona estas duas variáveis perfeitamente,
através de um polinômio de segundo grau.

% tempo ligado

Temperatura (°C)

Figura 4.2. – Variação da percentagem de tempo em que o sistema a gás natural ficou ligado em
relação à variação de temperatura do ambiente interno.
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4.2.2. TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO
POR

BOMBAS

DE

CALOR

ELÉTRICAS

DA

PISCINA

DE

HIDROGINÁSTICA

Através da análise dos dados de consumo de energia elétrica, registrado
pelos dois wattímetros instalados na alimentação de energia elétrica das duas
bombas de calor, foi possível determinar a quantidade de horas, durante a fase de
análise, em que o sistema de aquecimento foi demandado, bem como a
porcentagem de horas de funcionamento em relação ao tempo total. Assim, é
possível identificar se o sistema de aquecimento avaliado está ou não bem
dimensionado.

Tabela 4.6. - Tempo em que o sistema de aquecimento por bomba de calor elétrica ficou ligado.

Analisando

a

tabela

acima,

percebe-se

que,

embora

não

tão

sobrecarregado quanto o sistema de aquecimento da piscina semi-olímpica, as
bombas de calor que compõem o sistema de aquecimento da piscina de
hidroginástica também operam a maior parte do tempo. O tempo de funcionamento
dos equipamentos em relação aos intervalos inoperantes se mostra muito acima do
ideal. Há um atenuante neste caso: A operação das bombas de calor, muitas vezes
ocorre por revezamento, ou seja, as duas bombas trabalham grande parte do tempo
sozinhas, em regime de troca. Apenas em 29% do tempo em que elas estão ligadas,
isto ocorre de maneira simultânea.
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4.3. ENERGIA ÚTIL, ENERGIA CONSUMIDA E RENDIMENTO
DOS SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE PISCINA PESQUISADOS

4.3.1. ENERGIA ÚTIL, ENERGIA CONSUMIDA E RENDIMENTO DO
SISTEMA DE AQUECIMENTO A GÁS NATURAL DA PISCINA
SEMI-OLÍMPICA

A energia útil na forma de calor pode ser vista como a taxa de
transferência de calor disponível efetivamente para repor as perdas de calor da
piscina para o meio. A reposição destas perdas gera, invariavelmente, um consumo
de energia. Dependendo do tipo de sistema de aquecimento, esta energia
consumida pode ser maior ou menor do que a energia útil disponível. O fator
mandatório para determinar se o consumo será maior ou menor do que a energia útil
disponível é a eficiência do sistema de aquecimento. Para sistemas de aquecimento
por queima de combustíveis fósseis, como é o caso do gás natural, dificilmente se
consegue atingir a situação de consumo menor do que demanda suprida. Isto
ocorre, pois a própria queima do combustível não é perfeita, havendo perdas. Em
outras palavras, parte do calor gerado da combustão do gás, não é transferida à
água.
A tabela a seguir mostra os resultados de energia útil total e média,
disponível para manutenção da temperatura da água da piscina semi-olímpica, bem
como os resultados de consumo de energia.
Tabela4.7. – Energia útil total e média, rendimento global e consumo de energia –
piscina semi-olímpica a gás natural.
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O gráfico a seguir mostra a correlação entre a energia útil (térmica) e a
energia consumida. A energia útil foi calculada com base na multiplicação das
vazões pontuais de água através do sistema de aquecimento, pela diferença de
temperatura da água que entra no sistema de aquecimento e daquela que saí do
sistema de aquecimento. Já o consumo foi obtido através da leitura dos pulsos
enviados do medidor de gás tipo diafragma. Interessante notar que a correlação é
fortíssima, o que indica que os balanços parciais de calor estão satisfatórios.

Correlação: Energia útil x Energia Consumida

Energia
útil
(kWh)

Energia Consumida
(kWh)

Figura 4.3. – Correlação entre energia útil e energia consumida – piscina semi-olímpica a gás natural.

O rendimento calculado não é apenas o rendimento da queima do gás
natural, mas o rendimento global, considerando as perdas no percurso desde os
aquecedores, até as conexões hidráulicas com o sistema de retorno de água quente
para a piscina. Considerando-se um rendimento típico de queima para aquecedores
de passagem eletrônicos, tais como os que compõem o sistema de aquecimento em
questão como sendo igual a 0,82 (82%), tem-se:
ηglobal =

ηqueima x ηpercurso

0,761 = 0,820 x ηpercurso

logo, ηpercurso = 0,928
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Conclui-se, portanto, que as perdas térmicas ao longo do percurso desde
a saída da água quente dos aquecedores, até o ponto onde estão inseridos os
termopares (junção com a tubulação de retorno do sistema de filtração da piscina) é
de, em média 7,2%
A tabela a seguir mostra a distribuição de energia útil disponível e de
energia consumida para os meses analisados (julho, agosto e setembro). Os dados
foram corrigidos, de forma a indicar meses de trinta dias exatos. Esta correção é
necessária para evitar distorções de interpretação, já que os dias de leitura efetiva
variaram ao longo do período.
Tabela 4.8. – Variação da energia útil e do consumo de energia em função da temperatura interna
média mensal – piscina semi-olímpica a gás natural.

Os valores de energia útil disponível e de energia consumida corrigidos
também foram correlacionados com a temperatura ambiente interna. As correlações
estão apresentadas nos gráficos a seguir.
kWh

Correlação: Energia útil total mensal x Temperatura do ar interna

Energia útil total
(kWh)

Figura 4.4. – Correlação entre energia mensal disponibilizada corrigida e temperatura interna do ar –
piscina semi-olímpica a gás natural.
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kW
kWh

Correlação: Consumo corrigido x Temperatura ambiente interno

Consumo Corrigido
kWh

Figura 4.5. Correlação entre energia mensal consumida e temperatura interna do ar – piscina semiolímpica a gás natural.

As correlações confirmam que, quanto menor a temperatura do ar no
ambiente da piscina, maior é a taxa de transferência de calor e, por conseqüência,
maior o consumo de energia para a manutenção da temperatura da água.

4.3.2. ENERGIA ÚTIL, ENERGIA CONSUMIDA E COEFICIENTE DE
PERFORMANCE DO SISTEMA DE AQUECIMENTO POR BOMBAS
DE CALOR DA PISCINA DE HIDROGINÁSTIGA

Para as bombas de calor, diferente do que ocorre para os aquecedores a
gás, em termos de valores médios, normalmente tem-se que o consumo de energia
elétrica é menor do que a energia útil disponibilizada na forma de calor para
aquecimento da água. Isto ocorre porque, pela característica do equipamento, a
bomba de calor faz uso da energia térmica disponível no ar do ambiente onde está
instalada, na forma de calor latente e sensível. O trabalho da bomba de calor é,
portanto, transportar este calor presente no ambiente, para a água da piscina. Como
a energia consumida neste transporte (energia elétrica necessária para fazer
funcionar o compressor e ventilador da bomba de calor) é normalmente menor do
que a energia térmica transportada, têm-se um saldo positivo, sendo assim, o
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rendimento do sistema é maior do que a unidade e o consumo é menor do que a
energia útil disponibilizada. A seguir, os cálculos de consumo, demanda e coeficiente
de performance - COP do sistema de aquecimento por bombas de calor da piscina
de hidroginástica.

Tabela 4.9. – Energia disponível e consumida (total e média) e coeficiente de performance médio –
COP obtido para as bombas de calor elétricas da piscina de hidroginástica.

A tabela acima mostra o coeficiente de performance médio – COP,
apresentado pelo par de bombas de calor durante o período de análise. Importante
ressaltar que o COP é um valor variável e extremamente sensível às mudanças de
temperatura e de umidade relativa do ar no local onde a bomba de calor está
instalada. Analisando os dados coletados, é possível verificar variações significativas
do COP ao longo do dia, portanto, o valor médio aqui apresentado, vale para o
período aqui contemplado. Considerá-lo um valor médio válido para o ano todo, ou,
ainda, válido para condições distintas de clima pode ser uma aproximação errônea.
A figura abaixo mostra a evolução do COP em função da variação da
temperatura média do ambiente onde as bombas de calor estão instaladas, e
também em função da umidade relativa do ar neste mesmo ambiente. Nota-se que,
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a linha de tendência apresentada no gráfico indica crescimento do COP à medida
que cresce a temperatura média local.

Figura 4.6. – Variação do COP ao longo do período de análise, em função da variação da

temperatura e umidade relativa do ar externo.

Os gráficos abaixo são correlações entre o COP e a temperatura do ar
ambiente onde as bombas de calor estão instaladas. Tais correlações foram
extraídas em períodos curtos de um e dois dias do mês de setembro. Durante estes
períodos, a temperatura do ar ambiente variou, para o período de um dia, entre 12 e
15,5°c. Para o período de dois dias, entre 12 e 17,5°C. Em ambos os casos,
observou-se forte correlação linear. Para períodos com pouca variação de
temperatura, a correlação entre esta e o COP mostrou-se mais fraca.
COP

Período de 1 dia
T(°c)
Figura 4.7. – Correlação entre COP e temperatura do ar externa para período de 1 dia.
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COP

Período de 2 dias
T (°C)

Figura 4.8. – Correlação entre COP e temperatura do ar externa para período de 2 dias consecutivos.

4.4. COMPARATIVO DE ENERGIA CONSUMIDA E ENERGIA ÚTIL POR
UNIDADE DE VOLUME E DE ÁREA DE SUPERFÍCIE ENTRE AS DUAS
PISCINAS

Com o intuito de comparar o consumo e a demanda médios de energia
para a manutenção da temperatura média nas piscinas, se faz necessária a
utilização de indicadores de mesma base. A tabela a seguir mostra os indicadores
de demanda e de consumo para cada piscina em termos de unidade de volume de
água (m³) e em termos de área de superfície das piscinas (m²).

Tabela 4.10. – Indicadores de energia útil e de consumo por unidade de área e de volume Comparativo para as duas piscinas

Wh/m²

Wh/m³

Wh/m²

Wh/m³
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Comparando-se os indicadores de energia útil por unidade de área e de
volume, percebemos que a piscina semi-olímpica se sai melhor em relação à piscina
de hidroginástica. A piscina de hidroginástica, demanda por unidade de área 41,75%
mais calor. Entretanto, os indicadores acima exibidos não levam em conta a
temperatura média da água.
A tabela abaixo faz uma correção destes indicadores, de acordo com a
temperatura média da água para cada piscina. Desta forma, os valores de consumo
e de demanda são apresentados em Wh por unidade de área ou volume, por grau
Celsius.

Tabela 4.11. – Indicadores de energia útil e de consumo por unidade de área e de volume, por °C Comparativo para as duas piscinas

Wh/m².°C

Wh/m³.°C

Wh/m².°C

Wh/m³.°C

Após esta correção pela temperatura média, a piscina de hidroginástica
passou a demandar agora, por unidade de área 38,79% mais calor em relação à
semi-olímpica. Uma queda de 7,11%.
Considerando-se que ambas as piscinas encontram-se no mesmo
ambiente, sob as mesmas condições de temperatura do ar, umidade relativa do ar e
velocidade do ar, considerando-se que ambas as piscinas apresentam graus de
intensidade de utilização parecidos, esta diferença remanescente entre as
demandas de energia de uma e de outra piscina deve ser explicada pela relação
entre a área de superfície e o volume de água da piscina (valores mostrados na
tabela acima). Como se sabe, a maior parte da transferência de calor ocorrida numa
piscina aquecida ocorre através de sua superfície.
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Neste caso em específico, verificamos que uma diferença de 16,67% na
relação entre a área e o volume, que é a diferença verificada quando comparamos
as relações da piscina de hidroginástica e semi-olímpica, incorreu num aumento de
demanda por unidade de área, corrigida pela temperatura da ordem de 38,79%. A
relação de acréscimo de consumo é de 2,32, ou 132%.
Em suma, para uma mesma área de superfície, quanto mais profunda for
a piscina, menor a sua demanda específica de calor.
Quanto aos indicadores de consumo, a piscina de hidroginástica
apresentou valores mais favoráveis. Isto se deve ao bom rendimento da bomba de
calor, que apresentou COP médio de 4,0 para o período estudado
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho, resultante da pesquisa experimental de campo
envolvendo coleta de dados, e da revisão bibliográfica acerca do tema originou-se
da busca pelo entendimento da forma de operação dos sistemas de aquecimento de
piscinas, do levantamento das especificidades operacionais e da determinação de
parâmetros de desempenho energético e operacional dos principais tipos de
sistemas existentes.
A forma como foram concebidas e montadas os sistemas de aquisição e
as cadeias de instrumentação, previu, além da extração de resultados, apresentados
neste trabalho, que haja a continuidade do mesmo para a obtenção de outras
informações que possam subsidiar a definição de critérios de escolha, instalação,
operação e manutenção de sistemas de aquecimento de piscina, visando, além da
garantia do conforto dos usuários, a eficiência energética do processo.
A análise dos resultados obtidos trouxe à luz diversos aspectos inerentes
às características dos equipamentos, ao projeto e instalação e à operação dos
sistemas. Ficou evidente que parte da energia consumida para aquecimento das
duas piscinas analisadas poderia ser economizada com a introdução de práticas de
operação bem definidas e seguidas e com a instalação de sistemas de automação
de baixa complexidade.
A temperatura da água das piscinas, nos dois casos, é controlada de forma
precária, variando enormemente em torno do seu valor médio. Sendo assim, o
consumo resultante para a manutenção da temperatura na piscina também sobe a
patamares desnecessários.
Outro aspecto negligenciado é quanto ao dimensionamento dos sistemas de
aquecimento estudados. Em ambos os casos, potência nominal instalada se mostrou
insuficiente para atender a demanda de reposição das perdas de calor nas piscinas.
O resultado disto é um grande aumento do tempo de funcionamento dos sistemas e,
por conseqüência, podendo acarretar em um aumento dos custos de manutenção
dos equipamentos e também da vulnerabilidade do processo de

124

aquecimento, uma vez que o desgaste dos componentes ocorre de maneira
acelerada, uma vez que tais equipamentos normalmente não são concebidos para
operação ininterrupta.
Verificou-se que, em todos os casos analisados, existe uma grande
preocupação por parte das academias em se evitar a renovação do ar nos
ambientes das piscinas. Esta preocupação visa à diminuição da taxa de
transferência de calor do ambiente da piscina para fora dele, o que acarretaria em
aumento do consumo de energia para aquecimento da água. Esta preocupação
mostrou-se coerente, pois, como exposto nos resultados deste trabalho, a
diminuição da temperatura do ambiente da piscina realmente acarreta em aumento
do consumo.
A contrapartida desta ação é a criação de um ambiente desconfortável
para o ser humano. Os índices de umidade relativa média para o local estudado se
aproximam os 80%. Em alguns casos chegam a 100%. A temperatura do ambiente,
em determinados dias, ultrapassou os 36°C. Como agravante, a velocidade do ar no
interior do ambiente é muitíssimo baixa, tendo como média 0,07m/s. Estes dados
mostram que a preocupação como o conforto e, sobretudo com a saúde dos
ocupantes acaba por ficar em segundo plano. A melhoria da qualidade do ar interno
se concretizada, certamente levaria a um aumento na taxa de transferência de calor
do ambiente da piscina para fora dele, entretanto, poderia não levar a um aumento
no consumo de energia, caso fossem adotados, de forma concomitante, as ações no
sentido de melhorar a eficiência dos sistemas de aquecimento.
A questão da eficiência energética em sistemas de aquecimento de piscinas
deve ser observada desde a fase de projeto e execução, de maneira a evitar
desperdícios quando da operação destes sistemas. O monitoramento da piscina
semi-olímpica, aquecida a gás natural demonstrou alguns aspectos preocupantes. O
primeiro deles diz respeito às perdas geradas no trajeto da água quente desde a
saída do sistema de aquecimento, até a interligação deste com o sistema de
circulação da água na piscina. Observou-se uma perda de energia da ordem de 7%.
Esta perda poderia ser minimizada caso, no momento do projeto, se pensasse em
aperfeiçoar o posicionamento dos componentes, de forma a diminuir o percurso
percorrido pelas tubulações de água quente. Como paliativo, poderia ser instalado
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um isolamento térmico ao longo destas tubulações. O outro aspecto se refere ao
material das tubulações que transportam a água quente desde o sistema de
aquecimento até a interligação com o sistema de circulação. Todas as tubulações
foram executadas em PVC, material polimérico não indicado para água quente.
Verificou-se que, em alguns momentos, a água no interior dos tubos ultrapassou os
60°C, temperatura bem superior em relação às recomendações dos fabricantes. Tal
situação poderia ter sido inferida mesmo sem a realização de nenhuma medição, ou
mesmo sem presenciar o funcionamento do sistema de aquecimento, pois esta
tubulação encontra-se bastante curvada.
Quanto ao rendimento dos sistemas de aquecimento propriamente ditos,
excluindo-se da análise as perdas inerentes ao caminhamento hidráulico, este
trabalho permitiu verificar que o desempenho do sistema de aquecimento a gás
natural está de acordo com as informações dos fabricantes. O rendimento do
sistema, obtido através do confronto dos dados relativos ao consumo de gás natural
medido, com o balanço de energia térmica fornecida efetivamente a água da piscina
gerou um resultado de 83%, muito próximo do valor nominal do aparelho, de 81,6%.
No caso do sistema de aquecimento por bombas de calor elétricas que
aquece a piscina de hidroginástica estudada, o levantamento do coeficiente de
performance – COP, obtido através do confronto do balanço de energia térmica
fornecida efetivamente a água da piscina, com os valores de energia elétrica
consumida mostrou um resultado médio igual a 4,03, o que representa um bom
desempenho do sistema. Uma ressalva que deve ser feita quanto ao valor de COP
ao qual o consumidor brasileiro normalmente tem acesso: este coeficiente é extraído
de testes laboratoriais feitos sob condições específicas de temperatura, tanto da
água como do ar, e também de umidade relativa do ar, o que não retrata um valor
médio ao longo de um período expressivo de tempo.
Foi possível verificar a correlação entre a temperatura do ar externo e o
COP da bomba de calor. Quanto maior a temperatura, melhor é a eficiência do
sistema. Este resultado pode servir de base para a configuração, por exemplo, de
sistemas híbridos de aquecimento, compostos de bomba de calor e outro tipo de
sistema de aquecimento de apoio. Esta adoção traria a possibilidade de operar a
bomba de calor nos momentos em que o COP se mostra alto. Nas situações
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desfavoráveis a este tipo de aquecimento, entraria em funcionamento o sistema de
apoio, melhorando a eficiência global do processo de aquecimento da piscina.
No exterior, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, é prática
bastante usual por parte dos fabricantes de bombas de calor, realizar testes de longa
duração para levantamento de dados médios a respeito da eficiência do
equipamento. Tais testes geram um coeficiente médio sazonal para a performance
do produto. Este coeficiente é chamado HSPF (heating season performance factor) e
nada mais é do que um COP considerando condições médias ao longo de uma
temporada de funcionamento. Este fator torna muito mais fácil a escolha do melhor
equipamento por parte do consumidor e deveria ser adotada no Brasil.
Finalmente, esta pesquisa possibilitou confirmar aspectos relativos ao
consumo de energia para o aquecimento da água que não estão ligadas ao tipo de
sistema de aquecimento propriamente dito, mas sim às características construtivas
das piscinas. Quanto maior a relação entre a área de superfície da piscina e seu
volume, maiores são as taxas de transferência de calor ocorridas pela superfície e,
portanto, maior o consumo de energia necessário para mantê-la aquecida a uma
determinada temperatura. Extrapolando esta análise, a atual prática de se construir
piscinas, sobretudo em condomínios, dotadas das ditas “praínhas”, que são porções
de uma piscina cuja profundidade não passa dos dez centímetros se mostra uma
opção muito ineficiente energeticamente. Isto porque a “praínha” é parte integrante
do volume principal da piscina, portanto, quando a piscina é aquecida, acaba
funcionando como um mecanismo acelerador da transferência de calor entre a água
e o ar do ambiente.
A estrutura montada permitirá a continuidade da pesquisa, trazendo à
tona outros resultados e informações importantes. Um maior período de análise de
dados, bem como a comparação com os demais tipos de sistemas de aquecimento
tornará os resultados mais precisos e com nível de detalhamento maior.
O melhor entendimento do balanço energético do sistema “piscina
aquecida”, envolvendo a mensuração da importância de cada um dos mecanismos
de transferência de calor na taxa global de transferência de calor, abrangendo,
inclusive, a utilização ou não de capas térmicas, também é item interessante para
pesquisas futuras.
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