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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA AUTOMATIZADO DE 

LEVANTAMENTO DE DESEMPENHO DE COLETOR SOLAR 

PLANO 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema automatizado de levantamento 

de desempenho de coletor solar plano. Trata do projeto e implementação das unidades de 

refrigeração e de aquecimento auxiliar de líquido, as quais proporcionam os ajustes dos 

valores de temperatura do líquido circulante. Descreve como a vazão mássica do sistema é 

controlada por um conversor de freqüência e polias que atuam sobre um conjunto motor-

bomba. Mostra uma interface gráfica desenvolvida para indicar em tempo real: os valores 

da temperatura do fluido em circulação, a vazão mássica, a temperatura do ar ambiente, o 

estado dos atuadores acionados por relés de estado sólido e os valores da radiação solar 

incidente no coletor solar. Explica como os relés de estado sólido habilitam as unidades de 

aquecimento e resfriamento de líquido. Faz a descrição do projeto dos circuitos eletrônicos 

de condicionamento de sinais que são os responsáveis pela compatibilidade dos sinais 

oriundos dos sensores do sistema para os módulos de conversores A/D e D/A com 

resolução de 12 bits. Descreve como os valores amostrados pelos conversores A/D e D/A 

são registrados eletronicamente e usados nos cálculos para determinação do desempenho 

de coletores solares, de acordo com a NBR-10184/1988. Avaliou-se um coletor solar plano 

para confirmação da funcionalidade do sistema, cujos parâmetros da curva característica 

resultante foram 0,61 para FR(τα) e 6,64 W/m2°C para FR(UL), indicando um 

comportamento comum a coletores solares com superfície de absorção de alumínio e 

cobertura de vidro, comercializados no mercado brasileiro.  

Palavras-chave: sistema automatizado, aquecimento solar de água, aquisição de dados 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

DEVELOPMENT  OF AN AUTOMATED  SYSTEM FOR 

PERFORMANCE  ANALYSIS  OF SOLAR COLLECTOR  PLAN 

 

                                                           ABSTRACT 

 

This work presents the development of an automated system for performance analysis of 

solar collector plan. Concerns to the design and implementation of units of heating and 

cooling liquid, which provide the adjustments of circulating liquid temperature. Describes 

how the mass flow rate of the system is controlled by a frequency converter and pulleys 

that operate on a motor-pump coupling. Shows a graphical interface designed to indicate in 

real time: the values of the temperature of fluid flowing through the mass flow rate, the 

ambient air temperature, the state of solid state relays and values of solar radiation incident 

on solar collector. Explains how the solid state relays enable the units of heating and 

cooling liquid. Describes the design of electronic circuits for signal conditioning, which are 

responsible for the compatibility of the signals from the sensors of the system modules for 

A/D and D/A converters with a resolution of 12 bits. Describes how the values sampled by 

the A/D and D/A converters were recorded electronically and used in calculations for 

determining the performance of solar collectors, according to ABNT NBR-10184/1988. To 

confirm the functionality of the system, was evaluated a solar collector and the parameters 

of the resulting characteristic curve were 0.61 for FR(τα) and 6.64 W/m2 °C for FR(UL),  

indicating a typical solar collector behavior with aluminium absorption surface and glass 

coverage, traded in the Brazilian market. 

Keywords: Automated system, solar water heating, data acquisition 
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f  Freqüência da rede [Hz] 

1f  Freqüência da rede [Hz] 

g  Módulo da aceleração da gravidade  [m/s2] 

G  Fluxo de radiação solar total [W/m2] 

GREEN SOLAR  Grupo de Estudos em Energia da PUC-MG  

TG  Radiação solar global sobre a superfície do coletor   [W/m2] 

h  Coeficiente de convecção   

_

h  
Coeficiente médio de convecção   

h Altura da coluna de líquido [m] 

H  Energia solar incidente sobre o coletor  [J/m2] 

mh   Altura média da correia                         
[m] 

bH  Carga da bomba [m] 

LI  Corrente de linha [A] 

2I  Corrente do motor [A] 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial  

 

L Comprimento da correia   [m] 

LES Laboratório de Energia Solar  

mɺ  Vazão mássica de água  [kg/s] 
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MME Ministério de Minas e Energia do Brasil  

1n  Antiga velocidade [rpm] 

2n  Nova velocidade [rpm] 

n Número de bits de resolução   

P  Posição axial do tubo [m] 

cP  
Potência cedida do líquido  [cv] 

otP  Potência absorvida instantânea pelo coletor solar  [W] 

1Pot  Potência absorvida nas condições iniciais  [W] 

p  Número de pólos     

2Pot  Potência absorvida nas novas condições  [W] 

eP  Potência elétrica consumida pelo motor de indução  [W] 

convq  Transferência de calor por convecção   

uQ  Energia transferida à água [J] 

1Q  Antiga vazão  [m3/s] 

2Q  Nova vazão  [m3/s] 

Q  Vazão  [m3/s] 

mQ  Vazão mássica  [m3/s] 

vQ  Vazão volumétrica  [m3/s] 

Qɺ  Potência útil para aquecimento da água  [W] 

RCAD  Resolução do conversor analógico digital   

1R , 2R ,.. 4R  Resistor da ponte de Wheatstone  [Ω] 

1RL , 2RL , 3RL  Resistência do fio do Pt-100  [Ω] 

S  Escorregamento   

SATECOL Sistema automatizado de levantamento de desempenho de 
coletor solar plano 
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aT  Temperatura ambiente  [ºC] 

 eT  Temperatura da água na entrada do coletor   [ºC] 

sT  Temperatura da água na saída do coletor  [ºC] 

mT  Temperatura média do fluído  [ºC] 

sT  Temperatura na superfície do tubo [ºC] 

1U  Tensão estatórica [V] 

LU  Coeficiente global de perdas térmicas do coletor solar   [W/ºC] 

UAL Unidade de aquecimento de líquido  

URL Unidade de resfriamento de líquido  

USB Universal serial bus   

LV  Tensão de linha [V] 

V  Velocidade [m/s] 

vm   Velocidade angular do motor   [rpm] 

mv  Velocidade média  [m/s] 

colV   Volume de fluido que circulou no coletor 
 

[m3] 

VCAD Tensão de alimentação do CAD  [V] 

η  Eficiência do coletor    

τα  Produto da transmitância-absortância     

bη  Rendimento da bomba  

mη  Rendimento do motor   

ρ  Densidade do fluido  [kg/m3] 

fρ  Massa específica do fluido  
 

[kg/m3] 

ρ  Massa específica do flutuador  
 

[kg/m3] 

pbφ  Diâmetro da polia da bomba [mm] 
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pmφ  Diâmetro da polia do motor  [mm] 

pmφ   Diâmetro da polia do motor   [mm] 

extφ  Diâmetro externo   [mm] 

mlT∆  Diferença de temperatura média logarítmica    [ºC] 

T∆  Diferença entre as temperaturas de superfície no tubo e 
média do fluido  

[ºC] 

1T∆  Temperatura de entrada do fluido no tubo [ºC] 

2T∆  Temperatura de saída do fluido no tubo  [ºC] 

P∆  Diferença de pressão  [Pa] 

sη  Número de rotações síncronas  [rpm] 

rη  Velocidade de rotação nominal [rpm] 

mΦ  Fluxo de magnetização do motor [wb] 

 

 

  



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUÇÃO  

 

Os coletores solares são dispositivos responsáveis pela absorção e transferência da 

radiação solar para a água sob a forma de energia térmica. São instalados em casas, 

edifícios, hospitais, hotéis e similares podem substituir com vantagens o uso dos chuveiros 

elétricos. Uma das vantagens é a economia proporcionada ao consumidor, haja vista que o 

chuveiro é um dos equipamentos que mais consomem energia nas residências. Outra 

vantagem é a economia para o sistema elétrico, que geralmente fica sobrecarregado no 

início da noite, no horário em que boa parte dos brasileiros está com seus chuveiros 

ligados. Além disso, a redução no consumo de eletricidade promove atenuação nos danos 

ambientais gerados na construção de usinas hidrelétricas. 

O aproveitamento térmico da energia solar é uma das alternativas mais viáveis para 

substituição ou redução do uso de chuveiros elétricos, a exemplo de outros países que 

empregam a tecnologia solar como China, Israel, Grécia, Áustria, Austrália, Turquia, 

Estados Unidos, Japão, Dinamarca e Alemanha (ABRAVA, 2005).  

A economia proporcionada pelos aquecedores solares de água, em substituição aos 

chuveiros elétricos é entendida como uma geração virtual de energia elétrica, visto que 

estes equipamentos são responsáveis por mais de 5% do consumo nacional de energia 

elétrica e por cerca de 18% da demanda de ponta do sistema elétrico (RODRIGUES, 

2005).   

Em 2005, a parcela correspondente ao uso de aquecedores elétricos (chuveiros) no 

processo de aquecimento de água residencial para banho era de 78% e somente 0,4% dos 

usuários exploravam a energia solar para o aquecimento de água, conforme demonstrado 

na Fig.(1.1),  
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Figura 1.1 - Aquecimento de água residencial 
              Fonte: PPH-Procel/Eletrobrás 2005 – adaptado 

 

Os sistemas de aquecimento de água com aproveitamento da energia solar têm sido 

cada vez mais considerados nos projetos e no gerenciamento das novas edificações, seja 

pela obrigatoriedade de instalação de aquecedores solares em edificações, como acontece 

em algumas cidades tais como São Paulo e Rio de Janeiro, ou pela conscientização pessoal 

do uso racional e conservação da energia elétrica e/ou de combustíveis fósseis.  

A aplicação de grandes baterias de coletores para aquecimento de água, associados 

em série e paralelo são necessárias para atender demandas requeridas de níveis de 

temperatura e de vazão de água. Para tal, são necessários estudos sobre o rendimento 

global dessa associação de coletores, em função da eficiência individual de cada 

equipamento e da uniformidade do fluxo de água nas respectivas baterias de coletores 

solares 

 

1.2 APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR NO BRASIL 

 

O Brasil é um país privilegiado pela sua grande insolação anual, viabilizando a 

utilização da energia solar, que representa baixo impacto ambiental, é limpa e não 

poluente, além da vantagem política de não poder ser controlada por outra nação. 

De acordo com MACDOWELL (1976) a primeira tentativa de pesquisa sobre o 

aproveitamento de energia solar no Brasil ocorreu em 1958, quando um pequeno grupo de 

Aquecedor 

elétrico

78,0%

Não utilizam

14,0%

Gás

6,0%

Outros

1,6%

Aquecimento 

solar

0,4%

Aquecimento de água residencial

(PPH-Procel/Eletrobras 2005)
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entusiastas pesquisadores do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), na cidade do Rio de 

Janeiro, iniciou estudos sobre o tema, construindo uma pequena caldeira solar utilizando 

superfícies seletivas e um projeto de refrigerador solar a ciclo de absorção intermitente. 

Ainda em 1958, por falta de estímulos, as pesquisas no INT foram interrompidas. No ano 

seguinte, em 1959, um segundo grupo de pesquisadores iniciou, no Departamento de 

Materiais do Centro Técnico da Aeronáutica, a instalação de um forno solar para altas 

temperaturas. 

Em 1969, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), o professor Caetano Pio 

Lobo construiu um forno solar com espelhos de equipamentos antiaéreos. 

Em 1972, alguns professores da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, 

iniciaram pesquisas em energia solar, principalmente em destiladores, aquecedores e 

secadores.  

Os financiamentos para a instalação de uma rede solarimétrica piloto no Estado da 

Paraíba e para um projeto abrangendo diversas linhas de pesquisa foram obtidos no 

decorrer de 1973, quando foi criado o Laboratório de Energia Solar - LES 

(MACDOWELL, 1976).   

Em 1974 o Laboratório de Micro Eletrônica da Universidade de São Paulo (USP) 

iniciou pesquisas para produzir células voltaicas. 

Em 1975 pesquisadores de energia solar do grupo do Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica (ITA) se dividiram entre dois grandes grupos, um na Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), no nordeste do Brasil e outro na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), no sudeste do Brasil, sendo lançado o primeiro Programa de 

Desenvolvimento da Energia Solar no Brasil, com investimentos da Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP). 

Em 1976 foi criado o Grupo de Energia Solar da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). 

Em 1978 a UFPB sediou o 2° Congresso Latino-Americano de Energia Solar, o 

primeiro grande evento científico que reuniu pesquisadores do Brasil e de outros países, 

com cerca de 70 trabalhos apresentados, demonstrando que já havia no Brasil estudos de 

radiação solar, instrumentação para radiação solar, montagem de coletores para 

aquecimento de água, ensaios (rudimentares) de coletores, estudos sobre destiladores 

solares, fogões solares, e estudos de  propriedades de materiais utilizados na conversão de 
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energia solar. Durante o congresso foi fundada a Associação Brasileira de Energia Solar 

(ABENS). 

Em 1978 foi criado o Grupo de Pesquisas em Fontes Renováveis de Energia da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Em 1980 foi criado um laboratório de Pesquisas em Fontes Renováveis de Energia 

da UNICAMP em Campinas. 

Em 1981 foi criado um laboratório de Pesquisas em Fontes Renováveis de Energia 

no Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro. 

Em 1982 foi criado um laboratório de Pesquisas em Fontes Renováveis de Energia 

na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Com a retração dos preços do petróleo entre 1981 e 1986, houve uma significativa 

redução no interesse internacional sobre pesquisas em energias renováveis.  

No Brasil novos laboratórios foram criados até 1985, quando recursos para pesquisa 

científica nesta área foram drasticamente reduzidos. Diversos grupos foram dissolvidos ou 

tiveram suas pesquisas redirecionadas para outras áreas. Até mesmo as atividades da 

ABENS foram descontinuadas (ABENS, 2008). 

Em 1992 houve uma retomada pelo interesse pela pesquisa científica sobre energia 

solar no Brasil através de um programa de cooperação entre o Centro de Pesquisas da 

Eletrobrás (CEPEL) e o National Renewable Energy Laboratory (NREL).  

Em 1994 foi criado em Belo Horizonte-MG, o Fórum Permanente das Energias 

Renováveis, apoiado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Ministério de 

Ciência e Tecnologia (MCT).  

Em 1995 foi criado o Centro de Referência em Energias Solar e Eólica Sérgio de 

Sálvio Brito (CRESEB), com sede no CEPEL. 

Em 1999, através de uma iniciativa do GREEN SOLAR (Grupo de Estudos em 

Energia da PUC-MG) e com financiamento da ELETROBRÁS/PROCEL foi criado o 

programa Eletrobrás Solar. Este projeto propôs a instalação e monitoramento de 100 

aquecedores solares em residências de interesse social no bairro Sapucaias em Contagem-

MG. Entre os objetivos deste projeto, incluíram-se a avaliação técnica e econômica do 

aquecimento solar e sua aceitação pelos moradores das habitações de interesse social. 

Obteve-se uma redução média no consumo de energia elétrica de 30% e de 40% na conta 

mensal (PEREIRA e MESQUITA, 2003).    
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Em 2004 foi realizado em Porto Alegre o I Simpósio Nacional de Energia Solar 

Fotovoltáica (I SNESF), nessa oportunidade foi criada a seção brasileira da International 

Solar Energy Society (ISES do Brasil).  

Em 2005 foi realizado o II SNESF na sede do CEPEL no Rio de Janeiro, dando 

continuidade às discussões realizadas no primeiro encontro. 

Em 2005 durante a realização do X Seminário Iberoamericano de Energia Solar, em 

Recife Pernambuco, foi reativada a ABENS. 

Em 2007 ocorreu o I Congresso Brasileiro de Energia Solar em Fortaleza, Ceará. 

Em 2008 ocorreu o II Congresso Brasileiro de Energia Solar e a III Conferência 

Latino-Americana da ISES (International Solar Energy Society) em Florianópolis, Santa 

Catarina. 

 

1.3 OBJETIVO DO TRABALHO 

  

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema automatizado de levantamento 

de desempenho de coletor solar plano, denominado “SATECOL”, capaz de proporcionar 

condições técnicas de controle de temperatura e de escoamento de fluido para análise do 

rendimento térmico de coletores solares planos de acordo com recomendações da ABNT 

NBR-10184/1988. 

 

1.3.1 Objetivos gerais 

 

Desenvolver uma bancada, partindo do desenvolvimento e implementação das 

unidades de aquecimento e resfriamento de líquidos, montagem de rede hidráulica e 

integração de coletor solar ao sistema com sistema de supervisão e aquisição dados. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Desenvolver todos os circuitos eletrônicos necessários para condicionamento dos 

sinais dos sensores de temperatura, dos relés de estado sólido, dos conversores A/D 

e D/A e para comunicação entre conversor de freqüência e microcomputador; 

b) Desenvolver as unidades de resfriamento e de aquecimento de líquido; 

c) Instalar o conjunto motor-bomba e montar o circuito hidráulico da bancada; 
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d) Configurar as placas de aquisição de dados e desenvolver interfaces gráficas para 

uso em PC para aquisição de dados; 

e) Levantar as curvas de calibração dos sensores de temperatura e seus ajustes; 

f) Desenvolver a instrumentação virtual para o controle da vazão e das unidades de 

resfriamento e de aquecimento de líquido; 

g) Instalar o piranômetro e desenvolver uma interface para uso em PC para aquisição 

de dados; 

h) Desenvolver um software de supervisão e controle para o SATECOL; 

i) Determinar as faixas de trabalho das unidades de resfriamento e de aquecimento de 

líquido; 

j) Validar o trabalho proposto através de resultados experimentais. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A substituição de chuveiros elétricos por aquecedores solares podem proporcionar 

uma economia de até 70% no consumo de energia de uma moradia ou até de 

estabelecimentos como hotéis e hospitais, (CIDADES SOLARES, 2008).   

A crescente preocupação com a degradação ambiental, ocasionada em parte pelo 

alto consumo de energia elétrica, remete à necessidade de buscar alternativas para a 

substituição dos equipamentos elétricos atualmente utilizados.  Dentre eles destaca-se o 

chuveiro elétrico, que, além de ser um dos equipamentos de maior potência instalados em 

uma residência (entre 4,5 kW a 10 kW), é usado com maior freqüência durante o horário 

de ponta (entre 18 h às 21 h).  

No Brasil, empresas concessionárias de fornecimento de energia elétrica têm 

buscado, através de programas de eficiência energética, a substituição dos chuveiros 

elétricos por coletores solares visando à redução no consumo de energia elétrica.  

 A redução no consumo de energia elétrica ocasionada pela substituição de 

chuveiros elétricos por sistemas de aquecimento solar de água, principalmente no horário 

de ponta, pode ser interpretada como uma intensa e constante geração virtual de energia 

elétrica. 

O avanço tecnológico, a melhoria da expectativa de vida da população mundial e o 

aumento da produção industrial são fatores que incrementam a demanda de energia. 

O Brasil apresenta um ótimo índice de radiação solar, principalmente, na região 
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Nordeste, seguida pelas regiões Centro-Oeste e Sudeste. As características climáticas da 

região Norte reduzem seu potencial solar médio a valores próximos da região Sul. A Fig. (1.2) 

mostra o potencial anual médio (verificado num período de 10 anos) apresentado no Atlas 

Brasileiro de Energia Solar (PEREIRA, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2 - Potencial anual médio de energia solar nas regiões brasileiras 
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar (PEREIRA, 2006) 

 

1.5 CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa surge como uma alternativa para proporcionar aos fabricantes de 

coletores solares, informações quanto ao desempenho de seus produtos a partir de 

simulações de uso normal, tendo como inovações as seguintes características: 
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� O controle da vazão de água do sistema dispensa o uso de válvulas tipo agulha 

e passa a ser controlado por conversor de freqüência após calibração e 

monitoramento por medidor de vazão; 

� A utilização do conversor de freqüência promove elevada economia de energia 

elétrica; 

� A unidade de refrigeração de líquido (URL) foi desenvolvida para proporcionar 

elevada troca de calor, por um custo bem inferior aos tradicionais modelos de 

chillers encontrados no mercado; 

� A unidade de aquecimento de líquido (UAL) foi desenvolvida de modo aquecer 

e manter a água na temperatura desejada para as condições de testes; 

� O sistema de instrumentação virtual e aquisição de dados é gerenciado através 

de software supervisório, com informações do sistema em tempo real numa 

interface gráfica e armazenamento em banco de dados para geração de 

relatórios. 

 

1.6 ESTRUTURAÇÃO DA TESE 

 

Este trabalho é composto por 8 capítulos e 6 Apêndices, cuja estrutura apresenta a 

seguinte ordem: 

  No capítulo II, apresenta-se a Revisão Bibliográfica com um estudo do que se 

produziu em relação ao tema comentado. Mostram-se trabalhos que vem sendo 

desenvolvidos na área, utilizando algumas das tecnologias empregadas na pesquisa em 

questão bem como alguns estudos em outros campos de atuação. 

No capítulo III, são apresentados os Materiais e Métodos, onde também se discutem 

alguns princípios necessários ao entendimento dos processos desenvolvidos nos 

experimentos. 

 No capítulo IV, trata-se do Software, Instrumentação e Aquisição de Dados 

implementados para este trabalho. 

No capítulo V, explicam-se os procedimentos e características inerentes à 

Determinação do Rendimento Térmico de Coletores. 

No capítulo VI, são apresentados os resultados dos experimentos e feito uma 

discussão sobre eles. São mostrados gráficos e uma tabela dos resultados da determinação 

do rendimento térmico do coletor testado. 
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No capítulo VII, são feitos os comentários finais e as conclusões do estudo. 

Também são propostas idéias de continuidade deste trabalho a fim de promover mais 

pesquisas nesta área.  

No capítulo VIII, apresentam-se a Referências Bibliográficas.  

 

No Apêndice A: Determinação da potência do sistema de refrigeração. 

No Apêndice B: Parametrização do conversor de freqüência. 

No Apêndice C: Acoplamento do conjunto motor-bomba, através de polias. 

No Apêndice D: Curvas de calibração das termorresistências. 

No Apêndice E: Ligações dos relés de estado sólido. 

  No Apêndice F: Configuração das placas de aquisição de dados. 
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CAPÍTULO II 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR 

 

Um sistema de aquecimento solar de água típico é constituído pelos coletores 

solares, reservatórios térmicos, tubulação e válvulas. Existem dois tipos de sistemas de 

aquecimento solar de água: passivo, que não possuem bomba de circulação, Fig. (2.1) e o 

sistema ativo, que utiliza bomba de circulação, Fig. (2.2). No sistema passivo água é 

aquecida diretamente pelos coletores e sua circulação é realizada por termossifão, ou seja, 

a diferença de densidade devido à variação de temperatura entre os coletores e o 

reservatório provoca um gradiente de pressão que coloca o fluido em movimento.  

Devido ao seu simples funcionamento, é o sistema mais utilizado no aquecimento 

de água para fins domésticos. 

 

Figura 2.1- Sistema passivo de aquecimento solar de água 

coletor

reservatório

aquecimento
auxiliar

consumo

entrada
água fria
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No sistema ativo, a circulação de água é feita por uma bomba e a água é aquecida 

diretamente pelos coletores. Devido ao uso de bomba para a circulação da água, o 

reservatório pode estar situado em qualquer posição em relação aos coletores. A bomba é 

acionada quando a diferença de temperatura entre a parte superior do coletor e o 

reservatório atinge um valor preestabelecido. Seu desligamento ocorre quando esta 

diferença de temperatura torna-se pequena ou quando a temperatura da água do 

reservatório alcança um valor desejável (ARRUDA, 2004).  

 

 

 

Figura 2.2 - Sistema ativo de aquecimento solar de água 

 

A bomba também é utilizada como proteção contra o congelamento ao acionar a 

recirculação da água quente, quando a temperatura externa atinge um valor crítico em 

regiões de clima frio. A proteção ao congelamento também pode ser efetuada pela 

drenagem da água dos coletores.  

A vantagem do sistema ativo em relação ao passivo é a flexibilidade quanto à 

localização do reservatório na edificação, porém os custos aumentam por apresentar mais 

dispositivos como bombas, sensores e controles.   

 

2.1.1 Estudos sobre rendimentos de coletores 

 

A utilização da energia solar como medida efetiva de conservação de energia e 

redução de custos operacionais requer estudos sobre o rendimento dos coletores, em 

função da eficiência individual de cada equipamento e da uniformidade do fluxo de água 

nas respectivas baterias de coletores solares.  
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CLOSE (1962) desenvolveu um modelo para descrever o desempenho de um 

sistema de aquecimento solar de água (SAS) operando por termossifão e através de 

experimentos observou que a diferença entre as temperaturas médias do fluido no coletor e 

no tanque de armazenamento de água quente é muito pequena. A diferença de temperatura 

ao longo do coletor é da ordem de 10 oC. Baseado nesta evidência experimental, ele 

desenvolveu um modelo analítico simples, considerando, dentre outros: condições ideais 

de céu claro, nenhuma retirada de água quente para o consumo, variação temporal da 

insolação e da temperatura ambiente como funções senoidais, e uma distribuição linear da 

temperatura tanto no reservatório térmico como no coletor solar e regime laminar no 

circuito. Close obteve uma equação diferencial, descrevendo a variação temporal da 

temperatura média do fluido no reservatório, podendo através desta calcular o desempenho 

do coletor solar para o período de um dia.  

Os resultados obtidos pelo seu modelo concordaram com os experimentais, 

entretanto, apresentam certas limitações:  

• Os parâmetros característicos básicos do coletor solar, entre eles o coeficiente de 

perda de calor, a transmitância da cobertura de vidro e a resistência do circuito são 

baseadas em cálculos teóricos; 

• A eficiência do coletor solar não foi considerada; 

• O efeito da estratificação térmica no reservatório térmico não foi considerado. 

 

GUPTA e GARG (1968) aprimoraram a análise de CLOSE (1962), incorporando 

um fator de eficiência da placa para computar a eficiência térmica do coletor solar, sendo 

consideradas como variáveis a temperatura ambiente e a intensidade da radiação solar 

incidente - que foram aproximadas por expansões em série de Fourier. As medidas 

experimentais de GUPTA e GARG não validaram satisfatoriamente os resultados 

analíticos, particularmente no início da manhã e no final da tarde. 

CHIMNERY (1971) investigou experimentalmente o efeito das características do 

coletor, da elevação do tanque, e do clima na eficiência térmica do sistema. Ele determinou 

experimentalmente a perda de pressão nos coletores como uma função da vazão, e os 

resultados na forma de gráficos foram usados no cálculo dos comprimentos máximos 

permissíveis de tubulação no circuito. Ele também desenvolveu uma formulação 

matemática que explicou como a circulação reversa ocorre, mas não avaliou o efeito da 

magnitude deste fenômeno no desempenho da instalação solar.  
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ONG (1974), por sua vez, considerou o fator de eficiência do coletor solar e 

também assumiu distribuições lineares da temperatura no coletor solar e no reservatório 

térmico. O método de diferenças finitas foi empregado para resolver as equações 

governantes dos processos termofluidodinâmicos. Ong manteve a consideração de que as 

temperaturas médias do fluido no coletor solar e no reservatório eram praticamente iguais. 

A eficiência da placa e das aletas do coletor, o coeficiente de perda de calor da placa, o 

coeficiente convectivo água-tubo, o fator de atrito e as propriedades físicas da água foram 

considerados como dependentes da temperatura e/ou vazão, sendo avaliados de acordo 

com as condições do escoamento em cada instante de tempo. As soluções numéricas 

apresentaram concordância razoável com os resultados experimentais. 

ONG (1976) aprimorou a análise anterior, pela divisão do SAS operando por 

termossifão em várias seções, realizando os balanços de energia em cada uma delas. Em 

ambos os trabalhos (ONG, 1974 e 1976), foram estimadas e medidas a vazão mássica 

(indiretamente), a temperatura média do fluido no tanque, a eficiência térmica do coletor e 

a eficiência média do sistema. O valor experimental para a eficiência térmica média diária 

do sistema foi maior que o resultado obtido pela simulação, em cerca de 25%. Com o 

aprimoramento da metodologia, o erro foi reduzido para menos de 12%. O intervalo de 

tempo utilizado na simulação foi de 36 s. 

SIMON (1976) utilizou um simulador solar para a determinação da eficiência de 

coletores solares para garantir condições controladas de vento, temperatura ambiente e 

irradiação solar. Seus resultados validaram os ensaios internos e demonstraram que uma 

simples redução na perda de calor não garante uma melhor eficiência do coletor solar. 

GROSSMAN et al. (1977) empreenderam-se a normalizar as equações governantes 

do SAS operando por termossifão para obter as soluções de similaridade. Por simplicidade, 

eles assumiram que o desempenho é determinado em regime quase-permanente e 

ignoraram a transferência de calor e as perdas por atrito nas tubulações de conexão e no 

reservatório térmico.   

BAUGHN e DAUGHERTY (1977, 1978a e 1978b) investigaram o comportamento 

do SAS operando por termossifão, analiticamente e experimentalmente, como sendo uma 

função da área de coleta, da elevação do tanque e da radiação solar.  

ZVIRIN et al. (1977, 1978) desenvolveram um modelo analítico unidimensional 

para descrever o comportamento térmico do SAS operando por termossifão. Estudaram a 

estabilidade do escoamento, pelo uso de equações de estabilidade, computando os 
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autovalores resultantes. Eles previram a ocorrência de instabilidade numérica durante os 

períodos de retirada de água quente para o consumo. 

DANESHYAR (1979) usou uma variação do modelo de CLOSE (1962) para 

predizer o desempenho em média mensal do SAS operando por termossifão, assumindo a 

retirada de água para o consumo no final do dia e nenhuma perda de calor durante o 

período da noite. Uma inovação significativa da análise de DANESHYAR (1979) foi a 

estimativa da radiação solar, baseando-se em dados meteorológicos e realizou medidas 

experimentais, que indicaram um desvio de cerca de 10% na predição analítica. 

SHITZER et al. (1979) estudaram experimentalmente o comportamento do 

termossifão. As medidas de vazão foram realizadas com um sensor por dissipação térmica.  

Os resultados mostraram que as distribuições de temperatura tanto no coletor como 

no reservatório térmico são praticamente lineares, para duas situações analisadas onde se 

realizou a retirada de água quente. A vazão aumenta no decorrer da manhã, atingindo um 

máximo de cerca de 5 g.s-1.m-2 e decaindo durante o período da tarde. A vazão mássica 

medida ficou 33% mais baixa que aquela prevista pelo modelo matemático. 

MORRISON e RANATUNGA (1980a e 1980b) mediram a vazão no termossifão, 

usando anemômetros a laser (efeito Doppler). Utilizando o método das diferenças finitas, 

desenvolveram um modelo de simulação para a predição do desempenho deste aquecedor 

de água, para um longo período de tempo, empregando uma relação teórica para a 

resistência ao escoamento. 

Os resultados numéricos de HUANG (1980) indicaram que o desempenho do 

sistema é independente da altura do tanque para baixa resistência ao escoamento, mas 

aumenta com a altura para altos coeficientes de resistência. Não foram realizados estudos 

experimentais para a validação dos resultados simulados.  

YOUNG e BERGQUAM (1981) desenvolveram um programa de simulação 

computacional, considerando a estratificação no reservatório térmico com efeitos de 

convecção, condução e de mistura entre as camadas. Realizaram algumas investigações 

experimentais que validaram satisfatoriamente os resultados simulados. A vazão mássica 

foi avaliada indiretamente através da realização de um balanço de energia no sistema. 

MERTOL et al. (1981) desenvolveram um modelo detalhado do circuito em 

termossifão a fim de estudar o desempenho de aquecedores solares em termossifão com 

trocadores de calor no reservatório térmico. Uma série de equações unidimensionais foi 

desenvolvida para descrever os processos de transporte da quantidade de movimento e 
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energia, no equipamento de aquecimento solar, nas tubulações de conexão, no trocador de 

calor e no reservatório térmico. Uma distribuição linear da temperatura no reservatório 

térmico foi assumida e a resistência ao escoamento no circuito também foi baseada em 

cálculos teóricos, assumindo-se regime laminar e turbulento no circuito, de acordo com a 

vazão estimada, ao contrário de modelos anteriores em que independentemente da vazão o 

regime era considerado como sempre laminar. Foram consideradas as perdas térmicas nas 

tubulações e no tanque bem como um perfil de demanda.  

NORTON e PROBERT (1983) estabeleceram uma equação para a determinação da 

distância vertical mínima entre o topo do arranjo dos coletores solares e a base do 

reservatório térmico de maneira a reduzir a perdas por fluxo reverso num SAS operando 

por termossifão.   

LACERDA (1983) realizou um estudo teórico-experimental destes sistemas e 

concluiu que variando a altura relativa entre a saída do coletor e o fundo do tanque, não 

ocorre nenhum efeito significativo no desempenho do sistema.   

MORRISON e TRAN (1984) utilizando o método das diferenças finitas 

desenvolveram um modelo de simulação para a predição do desempenho do SAS operando 

por termossifão, para um longo período de tempo, empregando uma relação teórica para a 

resistência ao escoamento.  

YOUNG e BERGQUAM (1984) utilizaram o método do balanço de energia no 

reservatório térmico para estimar a vazão mássica de circulação em um SAS operando por 

termossifão. Os valores estimados para a vazão concordaram com os dados experimentais.  

 HUANG e HSIEH (1985) desenvolveram um método simplificado de simulação 

de equipamentos de aquecimento de água via coletor solar em termossifão. No 

desenvolvimento, utilizaram a teoria de Hottel-Bliss-Whillier para o coletor solar, o 

modelo de CLOSE (1967) para o reservatório termicamente estratificado e uma relação 

empírica para a resistência no termossifão. Foram consideradas as perdas térmicas nas 

tubulações hidráulicas e no tanque, mas não se estudou o efeito da retirada de água quente, 

nem o fenômeno da circulação reversa. Para validar esta simulação, experimentos em um 

dia e para o período de um ano foram realizados ao ar livre, sob diferentes condições 

operacionais. Os resultados da simulação concordaram satisfatoriamente com os 

experimentais. Foi encontrado que o passo no tempo requerido na computação numérica 

pode ser aumentado além de 15 min. Foram utilizadas 5 camadas no tanque, de modo a 

garantir o compromisso entre a precisão, o tempo de processamento e a estabilidade 
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numérica. De acordo com este trabalho, as flutuações na vazão não afetam 

significativamente o desempenho da instalação. Os pequenos desvios na distribuição de 

temperatura no tanque com relação às medidas experimentais ocorreram, provavelmente, 

devido à mistura das correntes de fluido, principalmente quando a vazão é relativamente 

baixa e no início da manhã.   

 UHLEMANN e BANSAL (1985) analisaram experimentalmente o comportamento 

de aquecedores operando por termossifão e partindo da análise de CLOSE (1962), 

obtiveram uma expressão para o cálculo da vazão de água no circuito, que foi validada por 

dados experimentais.  

A vazão foi calculada como uma função da eficiência térmica, da insolação, das 

propriedades do fluido e dos parâmetros geométricos e configuração da instalação solar.  

As principais considerações utilizadas foram: diferença de temperatura do fluido 

entre o topo e o fundo do tanque como constante e escoamento laminar. Assumiram ainda, 

coeficientes de perdas por atrito ao longo das tubulações hidráulicas no circuito. A vazão 

média encontrada experimentalmente para os aquecedores analisados foi de cerca de 10 

g.s-1.m-2. 

 MORRISON e BRAUN (1985) desenvolveram um modelo semelhante ao de ONG 

(1974 e 1976), obtendo resultados coerentes com as medidas experimentais. Na simulação 

realizada, as vazões variavam entre 3 e 6 g.s-1.m-2 durante as horas de insolação. Segundo 

este trabalho, o desempenho de um aquecedor solar em termossifão é maximizado quando 

o perfil diário da vazão de operação é aproximadamente igual ao da demanda. Os tanques 

horizontais não apresentam um desempenho tão bom quanto de tanques verticais. Eles 

observaram ainda que os aquecedores bombeados tenham uma dependência bem menor 

que o termossifão com relação ao perfil de demanda. Se os aquecedores bombeados e em 

termossifão operam com uma relação vazão no coletor/vazão de demanda da ordem de 1, o 

comportamento dos dois aquecedores é muito semelhante. Entretanto, os aquecedores 

operando em termossifão apresentam um desempenho melhor que aqueles bombeados com 

altas vazões de operação, isto devido à vantagem da estratificação no tanque no circuito em 

termossifão.  

MORRISON e BRAUN (1985) verificaram também que os modelos simplificados 

baseados na consideração de diferença de temperatura constante ao longo do coletor, não 

representavam adequadamente as características do SAS operando por termossifão. A 

circulação reversa não foi analisada neste trabalho.  
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MORRISON e BRAUN (1985) encontraram frações solares 7% menores nos 

tanques horizontais em relação aos verticais, sujeitos às mesmas condições operacionais e 

demais condições geométricas. Isto pode ser devido ao fato que os reservatórios verticais 

apresentam um caminho de condução maior entre a zona de aquecimento (topo do 

reservatório) e a zona de pré-aquecimento (parte intermediária do reservatório). A melhor 

relação vertical altura/diâmetro do reservatório (H/D) parece estar entre 3 e 4.  

Tem sido observado, ainda que, o perfil de demanda afeta o desempenho destes 

sistemas.  

MORRISON (1986) usando uma adaptação do software TRNSYS KLEIN (1976) 

analisou as condições em que o fluxo reverso ocorre nos aquecedores solares. Ele 

constatou a necessidade de se manter uma separação mínima de 250 mm entre o topo dos 

coletores solares e a base do reservatório térmico, para minimizar os efeitos da circulação 

reversa.  

WAXMAN e SOKOLOV (1986) analisaram analiticamente a influência do 

isolamento térmico das tubulações hidráulicas no desempenho do SAS operando por 

termossifão. A simulação foi baseada na solução, por diferenças finitas, dos balanços de 

energia e da quantidade de movimento para os componentes do sistema. Para este 

propósito, os comprimentos de cada componente (na direção do escoamento) foram 

divididos, cada um, em 20 partes iguais. O intervalo de tempo empregado na simulação foi 

de 5 s. O modelamento matemático adotado foi semelhante aquele de MERTOL et al. 

(1981).  Para verificar a validade do modelo foram realizadas comparações dos resultados 

simulados com aqueles obtidos experimentalmente por SHITZER et al. (1979).  

WAXMAN e SOKOLOV (1986) recomendam que a distância vertical entre o 

fundo do tanque e o topo do coletor deve estar entre 30 e 80 cm, de modo que circulação 

reversa seja evitada. A vazão mássica no circuito atingiu um máximo de 5 g.s-1.m-2 durante 

o período de coleta. 

RAKOPOULOS e VAZEOS (1986) analisaram experimentalmente o desempenho 

de um sistema de aquecimento de água por energia solar com trocador de calor no 

reservatório, empregando uma solução de propileno-glicol como fluido de trabalho. Foram 

obtidas medidas do perfil de temperatura média do tanque e do coletor solar.   

 MALKIN et al. (1987) modificaram o Método F-Chart para estimarem o 

desempenho térmico de aquecedores solares operando por termossifão. A correlação 

desenvolvida leva em consideração a estratificação térmica no reservatório e o 
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acoplamento entre a vazão mássica e temperatura. Os resultados da correlação foram 

comparados com as simulações realizadas com o TRNSYS. Foram observados desvios da 

ordem de 3%. 

HUANG (1989), analiticamente, encontrou que os parâmetros de qualidade do 

coletor apresentam uma forte influência no desempenho anual de um SAS operando em 

termossifão.  

Neste trabalho, ele desenvolveu uma correlação semi-empírica para a estimativa do 

desempenho destes aquecedores. Com as análises teóricas mencionadas anteriormente 

nenhuma conclusão geral pode ser desenvolvida, a fim de informar, por exemplo, qual é o 

efeito da altura relativa do reservatório térmico acima do coletor solar no desempenho para 

diferentes tamanhos de coletor solar ou qual a influência do perfil de demanda no 

desempenho destes sistemas.  

Os trabalhos de MORRISON e RANATUNGA (1980b), KUDISH et al. (1985) 

mostram que a vazão mássica de operação segue um perfil semelhante ao da radiação 

solar. As suas principais constatações são de que a vazão mássica e a diferença de 

temperatura da água entre a entrada e saída dos coletores ficam praticamente constantes 

próximos ao meio-dia solar, mas flutuam consideravelmente nas horas inicias da manhã e 

no fim da tarde.  

HUANG (1989) e WENXIAN e ENRONG (1995) encontraram que a vazão 

mássica poderia ser aumentada com o aumento da distância vertical entre o topo do arranjo 

de coletores solares e a base do reservatório térmico. Encontraram, ainda, que a vazão 

aumenta com a redução das perdas por atrito, aumentando consideravelmente a eficiência 

do sistema. Encontraram, também, que a posição de entrada da água quente no reservatório 

afeta o desempenho do sistema: quanto mais próximo do topo do tanque melhor o 

desempenho.  

 As vazões mássicas nos sistemas operando em termossifão são, em geral, mais 

baixas que aquelas empregadas nos sistemas por circulação forçada. HOLLAND e 

HOLLANDS et al. (1989) mostraram que menores vazões aumentam a eficiência do 

sistema.  

Altas vazões de operação podem aumentar o fator de remoção do coletor e por 

outro lado altas vazões podem provocar mistura, resultando em temperaturas praticamente 

constantes ao longo do reservatório térmico.  
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Reduzindo-se a vazão do coletor, o fator de remoção do coletor também decresce, 

mas a estratificação tende a aumentar o que pode melhorar a eficiência térmica do sistema.  

A orientação do reservatório térmico, se vertical ou horizontal, apresenta um forte 

efeito no desempenho destes sistemas. Diversos trabalhos experimentais mostram que 

tanques horizontais não mantêm uma estratificação térmica como a encontrada nos tanques 

verticais.  

KHALIFA e MEHDI (1999) realizaram estudos experimentais e numéricos para 

um SAS operando por termossifão com reservatório horizontal e concluíram que os 

gradientes de temperatura na direção radial e axial podem ser desprezados quando 

comparados aos gradientes de temperatura na direção vertical. Concluíram, também, que 

temperatura média da água armazenada no tanque pode ser calculada satisfatoriamente 

pelo emprego de um modelo unidimensional para a temperatura vertical no centro do 

mesmo.  

SHARIAH et al. (1999) simularam o desempenho de um sistema de aquecimento 

de água com apoio elétrico e sujeito a um perfil de demanda concentrada.  

Concluíram que o melhor arranjo para os coletores é aquele em que estes estão 

conectados em 2 linhas paralelas. Verificou, ainda, que a eficiência do SAS analisado 

aumenta quando o aquecedor auxiliar está instalado em série com o reservatório. 

 KALOGIROU e PANTELIOU (2000) analisaram o desempenho térmico de 

aquecedor solar operando por termossifão através do uso do método das redes neurais 

artificiais (ANN). Seus resultados mostraram que este método pode ser adequadamente 

empregado na estimativa do ganho de energia útil de um sistema a uma dada condição de 

demanda.  

VIEIRA (2001) Verificou através de simulações no software TRNSYS, em sua 

versão 14.2, KLEIN (1997), que o consumo de energia auxiliar depende da relação entre 

área de coletores, volume de reservatório e consumo de água quente. O dimensionamento 

deve ser harmônico sob pena de produzir excesso de consumo no apoio elétrico. Os valores 

recomendados geralmente nos textos de energia solar, para dimensionamento típico, 

podem ser substituídos por valores que produzam resultados mais econômicos. Conforme 

os resultados das simulações realizadas, em vez de utilizar 50 litros para cada metro 

quadrado de coletor e 60º C no termostato, recomenda-se utilizar 200 litros para cada 

metro quadrado de coletor e 43º C no ajuste do termostato.  
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Estas duas providências combinadas produzirão uma economia de 44,4% no 

consumo de energia elétrica auxiliar. 

KHALIFA e HUSSIAN (2002) em seus trabalhos numéricos e experimentais 

concluíram que num SAS operando por termossifão o tanque com apoio elétrico 

internamente é menos estratificado na porção do mesmo onde o aquecedor está localizado, 

quando comparado a um sistema sem apoio elétrico no reservatório.   

COSTA (2002) utilizou uma bancada para caracterização da eficiência térmica 

instantânea, em regime quase permanente, de coletores solares sem revestimento para 

aquecimento de água doméstica, constatando que este tipo de coletor é inadequado para 

temperaturas abaixo de 20 °C. 

SIQUEIRA (2003) realizou uma análise do comportamento térmico de um sistema 

de aquecimento solar operando por termossifão através de ensaios experimentais e cálculos 

teóricos e desenvolveu os aplicativos TermoSim, um programa de simulação 

computacional do comportamento térmico de sistemas de aquecimento de água com 

energia solar e o TemoDim para estimar o desempenho de aquecedores solares operando 

por termossifão.     

SEEWALD (2003) analisou a eficiência instantânea de coletores solares de baixo 

custo feitos de perfis de PVC. Para tal, ele montou uma bancada de ensaio com o sistema 

hidráulico instrumentado e os parâmetros resultantes da curva característica foram 0,58 

para FR(τα), indicando um rendimento típico aos coletores de baixo custo e as perdas para 

o ambiente de 60 W/m2K para FRUL, cerca de três vezes maior que o esperado. Neste 

trabalho, não foi analisado a influencia da vazão na eficiência do coletor de PVC. 

VARELLA (2004) analisou a evolução de ações na difusão do aquecimento solar 

de água para habitações populares e a inserção de aquecedores solares de água no distrito 

de Barão Geraldo, Campinas-SP e constatou, através da pesquisa, que o item que mais 

encarece o sistema de aquecimento solar de água é o reservatório térmico e por isso uma 

atenção em especial deve ser dada a essa questão, pois quando se procura desenvolver 

sistemas não convencionais de baixo custo, para obtenção de água através da energia solar, 

a maior preocupação sempre está voltada à placa coletora, mas o que mais encarece o 

sistema segundo os fabricantes consultados, é o reservatório térmico.  

 ARRUDA (2004) constatou num SAS que após a parada da bomba ou a queda 

brusca da energia solar disponível no coletor, como acontece no sombreamento por nuvens 

densas, a massa líquida tende por inércia a continuar seu movimento por alguns instantes.   
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Se a temperatura do coletor cai abaixo da do reservatório, a água pode retornar com 

temperatura inferior a da saída e provocar uma perda de calor que influenciará a eficiência 

global do sistema. Este fenômeno ocorre com vazões menores que as da circulação normal 

e por pequenos intervalos de tempo, ou seja, até que a energia cinética seja dissipada nas 

perdas por atrito. 

LAFAY (2005) estudou sobre a influência que a forma de conexão dos coletores 

solares e do circuito da fonte auxiliar de energia ao reservatório exerce sobre a eficiência e 

o custo de operação do sistema de aquecimento. Demonstrou que a eficiência dos sistemas 

estudados não é tão dependente da eficiência dos coletores solares como o é da interação 

entre horário de consumo, acionamento de gás e intensidade da radiação solar, além das 

perdas térmicas dos sistemas. A temperatura de consumo mostrou-se mais estável ao longo 

do tempo na configuração paralela, onde a estratificação não é tão favorecida. 

 FIGUEIRA (2005) apresentou um estudo do comportamento térmico de um coletor  

solar acumulador, cuja principal característica é a resposta do coletor defasada no tempo, 

sendo que este fenômeno permite que o coletor entregue calor ao ambiente mesmo após o 

término da radiação solar. 

HOLDERBAUM (2006) com objetivo de conhecer a qualidade de coletores solares 

apresentou um sistema de medições para realizar ensaios experimentais para caracterização 

da eficiência térmica instantânea em regime quase permanente.   

Através da bancada experimental, conseguiu-se obter a razão entre a energia útil 

ganha pelo coletor, e a radiação que chega ao seu plano; ou seja, a eficiência térmica do 

coletor. 

SHIOTA et al. (2006) determinaram a eficiência térmica de um coletor solar de 

placas planas de baixo custo de fabricação utilizando apenas materiais termoplásticos, de 

uso comum na construção civil: forros modulares e tubos de PVC rígido, mas sem a 

cobertura transparente. A face superior da placa de PVC recebeu revestimento de cor 

negra, tinta comercial, para servir como superfície absorvedora de radiação solar.  

Os ensaios de eficiência térmica foram realizados conforme ABNT NBR 10184/88 

no Laboratório GREEN SOLAR. Foi determinada uma eficiência térmica de 67%, 

comparado aos 75% dos coletores convencionais com tubos de cobre e cobertura de vidro. 

CARDOSO et al. (2007) apresentaram uma metodologia de teste de baixo custo 

para cálculo de eficiência térmica em sistemas de aquecimento solar que permite, 

comparativamente, avaliar a produção diária de energia e eficiência térmica de um coletor 
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solar em relação a outro. A circulação de água entre coletor e reservatório térmico 

aconteceu por termossifão e não foram utilizados medidores de vazão. 

 

2.1.2 Métodos de determinação de rendimento  

 

Segundo DUFFIE e BECKMAN (1991) o teste de análise de desempenho de um 

coletor solar pode ser realizado em três partes: 

A primeira é a determinação da eficiência instantânea, com radiação incidente sobre 

a superfície absorvedora; 

A segunda é a determinação dos efeitos dos ângulos de incidência da radiação 

solar; 

A terceira é a determinação da constante de tempo do coletor, uma medida da 

capacidade de calor efetivo. 

O método básico de medição do desempenho do coletor solar consiste na exposição 

do coletor sob radiação solar e medição dos valores de temperatura de entrada e de saída 

do fluido. Deste modo, a energia útil de um coletor solar plano pode ser obtida através da 

Eq. (2.1) DUFFIE e BECKMAN (1991). 

 

( )u p s eQ mc T T= −ɺ
                                                                                            (2.1)

 

 

O coletor solar plano tem a sua eficiência térmica definida como a relação entre a 

energia útil ganha pelo coletor e a radiação que chega ao seu plano. A Eq.(2.2) representa a 

eficiência do coletor. 

 

p s eu

c T c T

mC (T T )Q

A G A G
η

−
= =

ɺ
                                                                                (2.2)                                                                                                            

 

Sendo  η é a eficiência, uQ é a energia transferida à água, TG  é a radiação solar 

incidente no plano do coletor, cA  é a área do coletor, mɺ é a vazão mássica da água, pc é o 

calor específico da água, é sT  a temperatura de saída da água e eT  é a temperatura de entrada 

da água.  
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A teoria dos coletores planos possibilita calcular a energia total de um coletor por 

meio da diferença entre a energia absorvida e as suas perdas térmicas, conforme 

apresentado na Eq. (2.3).  

 

[ ]u c R T L e aQ A F G ( ) U (T T )τα= − −                                                                       (2.3)       

                                                               

Sendo FR, chamado fator de remoção de calor, representa a capacidade de o coletor 

transferir calor da placa para a água; (τα) é o produto da transmitância-absortância; UL é o 

coeficiente global de perdas, que reúne todas as perdas térmicas do coletor e Ta é a 

temperatura ambiente. Com isso, a eficiência do sistema pode ser definida pelas Eq. (2.4) e 

Eq. (2.5).    

 

u L e a
R

c T T

Q U (T T )
F ( )

A G G
η τα

 −= = − 
 

                                                                 (2.4) 

 

Então, 

 

( )p s e

c T

mc T T

A G
η

−
=
ɺ

                                                                                                   (2.5)
 

  

A Eq. (2.4) apresenta um comportamento similar à equação de uma reta do tipo: 

 

Y a bx= +                                                                                                              (2.6) 

 

Sendo: 

 

a : representa o coeficiente linear (FR(τα)); 

b: representa o coeficiente angular (FRUL). 

 

Os resultados apresentados na forma de gráficos facilitam a obtenção desses dois 

parâmetros, demonstrando de maneira simplificada o comportamento do coletor. Os 

gráficos apresentam no eixo das ordenadas a eficiência instantânea η e no eixo das 



24  
Capítulo II - Revisão Bibliográfica 

 
 

abscissas, a razão entre a diferença de temperatura do fluido na entrada do coletor e a 

temperatura ambiente e a radiação solar no plano do coletor. Sendo UL, FR e (τα) 

constantes, o gráfico η versus e a

T

(T T )

G

−
será uma linha com interceptação em: FR(τα) e a 

derivada em -FRUL. 

Logo, a eficiência do coletor está relacionada com o valor da temperatura de 

entrada da água no mesmo, pois quanto maior o valor da radiação solar incidente na placa 

mais vertical será sua curva. O comportamento da eficiência de um coletor solar plano é 

ilustrado conforme a Fig. (2.3). 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Exemplo de curva de eficiência de um coletor solar plano 

 

A curva representa as características teóricas derivadas dos pontos para as 

condições de testes.  
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2.1.3 Normalização de sistemas termossolares 

 

A durabilidade e o desempenho térmico dos coletores solares planos, reservatórios 

térmicos e sistemas acoplados fabricados pela indústria brasileira são normalizados pelo 

Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, coordenado pelo Programa de Conservação de 

Energia Elétrica – PROCEL, e pelo Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial – INMETRO, órgão gerenciador da etiqueta de conservação de energia.  

O PBE foi criado nos anos 1980, em razão da necessidade de estabelecimento de 

um programa voltado para a conservação de energia visando à sistematização de 

procedimentos que garantissem, institucionalmente, e de forma voluntária, a determinação 

do consumo e desempenho energético dos eletrodomésticos produzidos no país 

(INMETRO, 2005). O objetivo foi o de estabelecer índices de eficiência energética para os 

produtos da indústria nacional e, com sua avaliação compulsória, garantir sua qualidade e 

competitividade no mercado e a redução do consumo de energia.  

 

2.1.4 Ensaios de coletores solares 

 

Os ensaios experimentais dos coletores solares buscam estabelecer informações 

sobre a eficiência térmica média e a produção mensal de energia advinda de sua utilização, 

com critérios de comparação e avaliação em condições iguais e hipotéticas de operação.  

No Brasil, são realizados pelo laboratório do Grupo de Estudos em Energia Solar 

(GREEN SOLAR) da PUC-MG, em Belo Horizonte. Os pontos referenciais adotados são: 

a inclinação de 25º para os coletores e o mês de setembro para a cidade de Belo Horizonte, 

onde se realizam os ensaios (PEREIRA et al., 2003a).   

 

2.1.5 Normas técnicas brasileiras para sistemas de aquecimento solar  

 

No Brasil, de acordo com as normas técnicas vigentes, os sistemas de aquecimento 

de água utilizando energia solar são normalizados através de três normas técnicas: ABNT 

NBR 10184 Coletores Solares planos líquidos – Determinação do rendimento térmico; 

ABNT NBR 10185 Reservatórios térmicos para líquidos destinados a sistemas de energia 

solar – Determinação do desempenho térmico e ABNT NBR 12269 Execução de 
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instalações de sistemas de energia solar que utilizem coletores solares planos para 

aquecimento de água.  

As duas primeiras normas acima citadas dizem respeito aos equipamentos 

utilizados no sistema de aquecimento de água, já a última diz respeito à instalação dos 

componentes. A Norma ABNT NBR 10184(1988), utilizada como documento base para 

este trabalho sugere dois tipos de montagens para a bancada de testes: Opção A: montagem 

do coletor e caixa d’água em circuito fechado, com a utilização de um radiador para manter 

constante a temperatura do reservatório, conforme ilustrado na Fig. (2.4) e Opção B: uso 

de um reservatório pré-condicionador de líquido em circuito aberto com o coletor, de 

acordo com a ilustração da Fig. (2.5). A primeira opção, segundo a norma, deve permitir 

uma rápida alteração na temperatura do fluido de trabalho e melhor estabilidade térmica, 

tendo, porém, uma construção mais dispendiosa que a segunda opção. 

A bancada de ensaios de rendimento térmico desenvolvida para este trabalho utiliza 

unidades de refrigeração e aquecimento de líquidos, especialmente projetadas para 

proporcionar alteração na temperatura do fluido de trabalho e permite o controle da vazão 

mássica por conversor de freqüência comandado remotamente, conforme ilustrado na Fig. 

(2.6). 

Além de proporcionar condições para ensaios comuns às opções A e B, o 

SATECOL tem como diferencial, o controle remoto de vazão mássica, o monitoramento e 

controle de temperatura do fluido de trabalho em tempo real, através de sistema de 

supervisão e controle com instrumentação virtual. 

O rendimento térmico em regime quase permanente é definido como a razão entre a 

energia transferida ao fluido de trabalho durante um determinado intervalo de tempo e a 

energia solar incidente no mesmo período, multiplicada pela área do coletor, conforme Eq. 

(2.7). Este ensaio deve ser realizado em condições tais que a vazão e a temperatura do 

fluido na seção de entrada do coletor são quase constantes com o tempo, e as modificações 

da temperatura do fluído na saída são devidas apenas a pequenas variações no fluxo da 

radiação total. 

 

( )

.
ol p s eV c T T

A H

ρ
η

× × −
=                                                                                          (2.7) 

 

Sendo: 
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olV : volume de água que circula no coletor [m3]; 

η : rendimento térmico do coletor em regime quase permanente; 
ρ : densidade da água [kg/m3]; 

pc : calor específico da água [kJ/kg°C]; 

sT : temperatura da água na saída do coletor [°C]; 

eT : temperatura da água na entrada do coletor [°C]; 

A: área do coletor [m2]; 
H : energia solar incidente sobre o plano do coletor durante o período de ensaio [J/m2];  

 
 

 

Figura 2.4 – Bancada de ensaio de rendimento opção A 

 

Legenda:  

1 - coletor solar 
2 - purgador 
3 - estação medidora de temperatura 
4 - estação medidora de vazão 
4.1 medidor totalizador de fluxo 
4.2 medidor de vazão instantânea 
5 - filtro 
6 - aquecedor elétrico 
7 - controle de temperatura proporcional 
8 - bomba de circulação do fluido 

9 - válvula de regulagem de vazão tipo agulha 
10 - trocador de calor c/ by-pass tipo ar-líquido  
        ou líquido-líquido 
11 - estabilizador térmico com ou sem   
        resistências elétricas 
12 - tanque de expansão 
13 - válvula de alívio 
14 - válvula redutora de pressão 
15 - válvula gaveta 
16 - reposição de líquido 
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Figura 2.5 - Bancada de ensaio de rendimento opção B 

 

Legenda 
 
1 - coletor solar 

2 - purgador 

3 - estação medidora de temperatura 

4 - estação medidora de vazão 

 4.1 medidor totalizador de fluxo 

 4.2 medidor de vazão instantânea 

5 - filtro 

6 - aquecedor elétrico 

7 - controle de temperatura proporcional 

8 - bomba de circulação 

9 - válvula de regulagem de vazão tipo agulha 

10 - válvula gaveta 

11 - reservatório pré-condicionamento do  

       líquido c/ resistências 

12 - reservatório pré-condicionamento do  

        líquido 

13 - reposição do líquido 
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Figura 2.6 – Esquema simplificado do SATECOL 

 

Legenda 

 

1 - coletor solar 

2 - sensor de temperatura  

3 - purgador 

4 - unidade de resfriamento de líquido – URL 

5 - unidade de aquecimento de líquido – UAL  

6 - tanque de expansão 

7 - válvula de alívio 

8 - reposição de líquido 

9 - conjunto motor-bomba 

10 - filtro 

11- medidor de vazão 

12 – sistema de supervisão e controle 
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2.2 SISTEMAS DE CONTROLE 

 

Um controlador automático compara o valor real de saída da planta com a entrada 

de referência (valor desejado), determina o desvio e produz um sinal de controle que vai 

reduzir o desvio a zero ou a um valor pequeno. A maneira pela qual o controlador 

automático produz o sinal de controle é chamada ação de controle. A Fig. (2.7) é um 

diagrama de blocos de um sistema de controle industrial, o qual consiste em um 

controlador automático, um atuador, uma planta e um sensor (elemento de medida) 

OGATA (2005).  

 

 

 

 

Figura 2.7 - Diagrama de blocos de um sistema de controle industrial 

 

O controlador compara a saída ao sinal de referência e gera o sinal de erro atuante, 

o qual é normalmente de baixa potência, e o amplifica a um nível suficientemente mais 

alto. A saída de um controlador automático alimenta um dispositivo de potência (atuador) 

que produz sinal de entrada na planta, de acordo com o sinal de controle, de tal modo que a 

saída se aproxime do sinal de entrada de referencia. 

O sensor, ou elemento de medição, é um dispositivo que converte a variável de 

saída em outra variável conveniente, como deslocamento, pressão ou tensão, que pode ser 

utilizada para comparar a saída ao sinal de entrada de referência. Esse elemento está no 

ramo de retroalimentação do sistema de malha fechada. O ponto de ajuste do controlador 

deve ser convertido em um sinal de referência com as mesmas unidades do sinal de 

retroalimentação que vem do sensor ou do elemento de medição (OGATA, 2005). 

 

Amplificador Atuador Planta

Sensor

-
+

Entrada de 
referência

Controlador automático

Detector
de erro

Sinal de 
erro atuante

Saída



31  
Capítulo II - Revisão Bibliográfica 

 
 

2.2.1 Ação de controle de duas posições ou ON/OFF 

 

Em um sistema de controle de duas posições, o elemento atuante tem somente duas 

posições fixas, que são, em muitos casos, simplesmente on e off. Este tipo de controle é 

relativamente simples e barato e, por essa razão, é bastante utilizado em sistemas de 

controle domésticos e industriais. 

Considerando que o sinal de saída do controlador é u(t) e o sinal de erro atuante é 

e(t). No controle de duas posições, o sinal u(t) permanece em um valor máximo ou em 

valor mínimo, conforme o sinal de erro atuante for negativo ou positivo. Assim,  

 

 1

2

( ) , ( ) 0

( ) , ( ) 0

u t U para e t

u t U para e t

= >
= <

 

 

Sendo U1 e U2 constantes, Fig. (2.8). O valor mínimo de U2 é normalmente zero ou -U1. Os 

controladores de duas posições são, em geral, dispositivos elétricos, e as válvulas operadas 

por solenóides elétricos são muito utilizadas nesses controladores.  

 

 

 

Figura 2.8 - Diagrama de blocos de um controlador ON-OFF 

 

2.2.2 Controle Fuzzy 

 

SILVEIRA (1998) descreve automação como sendo um conjunto de técnicas, por 

meio das quais se constroem sistemas ativos capazes de atuar com uma eficiência ótima 

pelo uso de informações recebidas do meio sobre o qual atuam.    

Com base nas informações, o sistema calcula a ação corretiva mais apropriada para 

a execução da ação. Para tanto, são utilizados controladores que, por meio da execução 

algorítmica de um programa ou circuito eletrônico, comparam o valor atual com o valor 

desejado, efetuando o cálculo para ajuste e correção (TROJAM, 2005).  
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O objetivo do controle é gerenciar o comportamento de um sistema alterando uma 

ou mais entradas do sistema de acordo com uma regra ou um conjunto de regras que 

modelam o comportamento do sistema durante a operação. O sistema que é controlado 

pode ser mecânico, elétrico, processo químico ou uma combinação destes.  

A teoria de controle clássica usa um modelo matemático para determinar uma 

relação que transforme o estado desejado, de referência, e o estado observado, medido, do 

sistema alterando suas entradas de tal forma a modificar o estado futuro desse sistema.    

O controle fuzzy substitui o papel do modelo matemático por um conjunto de 

regras que descrevem o comportamento do sistema. Neste conjunto de regras são definidos 

os procedimentos a serem tomados diante das situações apresentadas pelas entradas.  Um 

controlador fuzzy possui algumas vantagens em relação aos sistemas de controle 

convencionais, entre elas pode-se citar: são construídos a partir da experiência humana, são 

facilmente aplicáveis em plantas em que os modelos são extremamente complexos; 

portanto não necessitam de modelos matemáticos e podem ser utilizados em conjuntos com 

sistemas de controle convencionais constituindo um sistema híbrido. 

Sistemas de controle que utilizam a lógica fuzzy são compostos basicamente por 

três etapas: a primeira etapa efetua a conversão das variáveis de entrada e saída em uma 

representação conhecida como conjuntos fuzzy e denomina-se fuzzificação, a segunda 

estabelece as regras que relacionarão as variáveis de entrada e saída. Essas regras são 

obtidas através do conhecimento e da experiência humana e denomina-se base de regras e a 

terceira denominada por defuzzificação que efetua a conversão dos conjuntos fuzzy em um 

número que representa o estado da saída do sistema para uma determinada condição. A 

Fig. (2.9) ilustra em forma de blocos a disposição de um controlador fuzzy.  

 

 

 

Figura 2.9 - Diagrama de blocos de um controlador Fuzzy 
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Os sinais de entrada são obtidos da planta através de sensores ou transdutores que 

através do tratamento adequado do sinal analógico alimentam o bloco de fuzzificação 

(fuzzy sets) do controlador fuzzy. Através da base de conhecimento armazenada por meio 

de um conjunto de regras as decisões são tomadas e devolvidas ao sistema ainda em 

linguagem fuzzy. O bloco de defuzzificação efetua a conversão das informações para o 

formato analógico que é disponibilizado na saída do controlador para que seja efetuada a 

mudança de estado. 

A lógica fuzzy representa uma forma de traduzir informações vagas e imprecisas, 

em valores numéricos, possibilitando a inclusão da experiência humana em controle 

computadorizado, tornando possível, decisões em problemas complexos. Além disso, 

possibilita um tratamento das implicações lógicas seguindo regras naturais de raciocínio, 

analisando condições e estipulando conseqüências (SHAW e SIMÕES, 2004). Seus 

fundamentos advêm da teoria dos conjuntos fuzzy (fuzzy sets), que permite a manipulação 

de expressões verbais abstratas (exemplos: pequeno, próximo, muito rápido), que além de 

tornar a programação mais amigável, atende a conceitos nem sempre encontrada na lógica 

convencional.  

 

2.3 SISTEMAS DE SUPERVISÃO E AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

Segundo MINTCHEL (2001), os sistemas de interface homem-máquina (IHM) 

atuais devem oferecer a interface com o operador, controle de supervisão e aquisição de 

dados (SCADA), além de fornecer alarmes e informações para os sistemas de 

planejamento corporativo.  

Deste modo, um software de supervisão monitora e controla variáveis inerentes ao 

funcionamento de um processo e devem, portanto, ser desenvolvidos tendo operadores 

como usuário final e representar o processo real. 

Os primeiros sistemas SCADA, basicamente telemétricos, permitiam mostrar o 

estado corrente de processos industriais monitorando apenas sinais representativos de 

medidas e estados de dispositivos através de um painel de lâmpadas e indicadores, sem que 

houvesse qualquer interface de operação com o utilizador.  

Atualmente, os sistemas de automação industrial utilizam tecnologia de 

computação e comunicação digital para automatizar a monitoração e controle dos 

processos industriais, efetuando a coleta de dados e análise de dados em ambiente 
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complexo, e a respectiva apresentação de modo amigável para os operadores, com recursos 

gráficos elaborados como animações e conteúdo multimídia.  

Para permitir isso, os sistemas SCADA identificam as variáveis numéricas ou 

alfanuméricas envolvidas na aplicação, podendo executar funções computacionais 

(operações matemáticas, lógicas, com vetores ou strings) ou representar pontos de 

entrada/saída de dados do processo que está sendo controlado.  

Neste caso, correspondem as variáveis do processo real (ex: temperatura, vazão, 

radiação), se comportando como a ligação entre o controlador e o sistema.  É com base nos 

valores das variáveis que os dados são apresentados ao usuário (SILVA; SALVADOR, 

2004). 

Segundo UDDIN et al. (2000), os sistemas de supervisão de processos industriais 

desempenham três atividades básicas: supervisão, operação, controle. 

Na supervisão, incluem-se todas as funções de monitoramento do sistema, tais 

como gráficos de tendências das variáveis analógicas ou digitais, relatórios em vídeo e 

impressos, entre outros (CAMPBELL, 1988). A operação nos atuais sistemas SCADA tem 

a vantagem de substituir as funções da mesa de controle, otimizando as opções de ligar e 

desligar equipamentos ou seqüência de equipamentos, ou ainda mudar o modo de operação 

dos equipamentos de controle.  

No controle supervisório os algoritmos de controle são executados numa unidade 

de processamento autônomo. Assim o supervisório é responsável por ajustar o setpoint do 

mecanismo de controle dinamicamente, de acordo com o comportamento global do 

processo. 
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CAPÍTULO III  

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 BANCADA DE TESTES DE COLETORES  

 

A bancada de testes de coletores solares foi projetada e montada no Laboratório de 

Energia Solar – LES, da Universidade Federal da Paraíba – UFPB e encontra-se 

funcionando plenamente.  

As dimensões e formas dos circuitos levaram em consideração o espaço interno da 

sala disponível, contemplando-se todos os requisitos para controle de temperatura de 

escoamento do fluido, pressão e vazão mássica. 

Deste modo, a bancada compartilha dois ambientes: um interno e outro, externo. 

No ambiente interno, conforme apresentado na Fig. (3.1) encontram-se instalados a 

unidade de refrigeração de líquido, a unidade de aquecimento de líquido, o motor 

trifásico de indução, a bomba hidráulica centrífuga, o conversor de freqüência e o 

quadro de comando que abriga os circuitos eletrônicos, os conversores A/D e D/A, os 

terminais das termorresistências, os relés de estado sólido, os fusíveis de proteção 

contra curto-circuito, os disjuntores para proteção contra sobrecarga e a fonte de 

alimentação de 12 VCC.  

Também na área interna desta sala, encontra-se instalado um manômetro diferencial 

de mercúrio integrado às tubulações de sucção e recalque da bomba hidráulica, 

informando a pressão diferencial do circuito. 

Na área externa, anexo a esta sala, encontra-se instalado a estrutura metálica sobre a 

qual estão instalados um coletor solar e um piranômetro ambos com inclinação de 22°, 

voltados para o Norte, conforme mostrado na Fig. (3.2). 
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Figura 3.1 – Vista da bancada de testes de coletores 

 

Coletor solar e piranômetro instalados sobre a estrutura metálica
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O material da tubulação e conexões usadas neste trabalho, de acordo com a Fig. 

(3.3), é o policloreto de vinila clorado (CPVC), que possui baixa condutividade térmica, 

facilidade de instalação e soldagem a frio das juntas, com adesivo apropriado.   

 

 

 

Figura 3.3 – Detalhe da tubulação do SATECOL 

 

Segundo o fabricante, este tipo de tubo não sofre ataque químico das substâncias da 

água, evitando oxidação ou corrosão dos componentes e incrustações que comprometam a 

vazão do sistema. Na Tab. (3.1) são encontradas as especificações do tipo de tubo utilizado 

neste projeto. 

 

Tabela 3.1 - Especificações do tipo de tubo usado no SATECOL 

 

Condutividade 
térmica do CPVC 

Temp. de 
trabalho Pressão de serviço  

Diâmetro 
externo Espessura  

5 29, 6 10 ºcm s C−×  80 ºC 6 kgf/cm2 (588,4 kPa) 28 mm 2,5 mm 
Fonte: TIGRE (2008)  

 

A relação entre pressão de serviço e a temperatura da água circulante na tubulação 

está representada na Fig. (3.4). 
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Sendo a pressão de trabalho da tubulação do SATECOL situada na faixa de 14,5 

kPa e a temperatura média de operação em 50 °C, conclui-se que é possível trabalhar com 

a temperatura do fluido de circulação na faixa de 100 °C sem representar riscos à 

tubulação. 

 

 
                  Fonte: Adaptado (TIGRE, 2008) 

Figura 3.4 - Pressão de serviço do sistema Aquatherm® em função da temperatura 

 

3.2 UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE LÍQUIDO - URL 

 

A necessidade de redução na temperatura da água que retorna ao estabilizador 

térmico da bancada é justificada pelas condições de ensaios estabelecidas na norma. Por 

exemplo, na determinação da constante de tempo pelo método da radiação de fluxo de 

radiação solar, a temperatura do fluido na seção de entrada do coletor solar, deve ser 

regulada para um valor igual a da temperatura ambiente, com erro de ±1 ºC. Como no 

circuito de ensaio o único elemento redutor de temperatura é o trocador de calor, então ele 

deve ser capaz de reduzir a temperatura do fluido que sai do coletor, de tal forma que essas 

condições possam ser satisfeitas. 

Outra característica importante em relação ao trocador de calor é a vazão mássica 

do fluido que será resfriado por ele. A norma estabelece que a vazão da água seja mantida 

em 1 l/min para cada m2 de área do absorvedor. Esta é definida como, a área limitada pelo 
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perímetro externo da superfície responsável pela conversão da radiação solar em energia 

térmica.  

Portanto, o trocador de calor que constitui a bancada experimental para avaliação 

do rendimento de coletor solar plano, segundo a ABNT NBR 10184/1988, deve apresentar 

elevada capacidade de resfriamento, isto é, a diferença entre a temperatura de entrada e de 

saída da água no trocador deve ser alta sob pequenas vazões, haja vista não ser comum a 

fabricação de coletores com grandes áreas do absorvedor. 

Os resfriadores de líquidos, também chamados de chillers, ou unidades de água 

gelada, são equipamentos projetados para garantir o fornecimento contínuo de água à 

temperatura ajustada para o resfriamento de processos industriais e utilizam um ciclo por 

compressão de vapor para refrigerar fluidos em processos com carga térmica.  

O ciclo básico de refrigeração por compressão de vapor é apresentado na Fig. (3.5) 

e pode ser analisado sob diversos aspectos, como por exemplo, evaporador, condensador, 

dispositivo de expansão, compressor, além de outros componentes. 
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Figura 3.5 – Ciclo básico de refrigeração por compressão de vapor 

 

A título de ilustração e conhecimento, o ciclo básico apresentado na Fig. (3.5) pode 

ser acompanhado, iniciando com o refrigerante que é comprimido no compressor no estado 

de vapor superaquecido, tendo sua pressão e temperatura aumentadas e seguindo 

diretamente para o condensador. O calor ganho no processo de compressão é rejeitado para 

o exterior, causando assim o resfriamento e conseqüentemente a mudança da fase de vapor 

para líquido. Deixando o condensador o refrigerante se encontra como líquido subresfriado 
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e segue para o dispositivo de expansão (tubo capilar ou válvula de expansão). Este 

dispositivo provoca uma queda de pressão e diminui também a temperatura, que 

corresponde à de evaporação do refrigerante do sistema. Em seguida, o refrigerante segue 

para o evaporador e é evaporado completamente. Por segurança, o fluido deixa o 

evaporador como vapor superaquecido. Nesse processo, o fluido refrigerante retira calor do 

ambiente desejado e segue para o compressor, onde, novamente, reinicia o ciclo. 

Neste trabalho, a unidade de refrigeração de líquido (URL) representa um tipo de 

trocador de calor usado para reduzir a elevada temperatura de saída do coletor solar sob 

teste e proporcionar a reutilização da água circulante no circuito, sob temperatura 

controlada.  

O sistema adotou o ciclo por compressão de vapor para refrigerar a água, através de 

gás refrigerante R-22 como fluído de trabalho, empregando-se um evaporador típico de um 

aparelho de ar condicionado tipo janela, de 6,16 kW imerso num reservatório para 

resfriamento controlado do fluido da URL, a partir de valores de vazão mássica e 

temperaturas variáveis. O compressor de vapor utilizado na URL é do tipo rotativo, 60 Hz, 

208/230 VCA, 9,6 A, 45/370 µF/V, R-22, modelo Matsushita 2K32S3R236A. 

O Apêndice A apresenta a metodologia usada para determinação da potência do 

sistema de refrigeração. A Fig. (3.6) ilustra a unidade de refrigeração de líquidos – URL, 

na Fig. (3.7) é ilustrado o compressor da unidade de refrigeração e na Fig. (3.8) o 

condensador utilizado. 

 

 

Figura 3.6 – Unidade de refrigeração de líquidos – URL 
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Reservatório  
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Saída do coletor 

Compressor 
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Figura 3.7 - Entrada de vapor sob baixa pressão no compressor 

 

 

 

 
  

Figura 3.8 – Vista do condensador  
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O condensador tem o objetivo de garantir uma superfície de transmissão de calor, 

entre o vapor refrigerante aquecido para o agente de condensação. A condensação ocorre 

quando a temperatura do vapor é reduzida a valores inferiores ao de sua temperatura de 

saturação.  

Em equipamentos industriais o processo resulta usualmente do contato entre o 

vapor e uma superfície. A energia latente é liberada, o calor é transferido para a superfície 

e forma-se o condensado (INCROPERA e DE WITT, 2003). A válvula de expansão (neste 

caso, tubos capilares) reduz a pressão do líquido refrigerante para que este evapore ao 

trocar calor no evaporador e a tubulação de sucção conduz o vapor a baixa pressão do 

evaporador para a admissão do compressor. A tubulação de descarga fornece vapor da 

exaustão do compressor ao condensador. 

Segundo DOSSAT (2004) o evaporador é uma superfície de transmissão de calor 

na qual o líquido volátil é vaporizado com o objetivo de “remover calor” de um espaço ou 

produto refrigerado. É um componente de refrigeração no qual o refrigerante é evaporado 

para produzir o efeito de resfriamento em um fluido (ASHRAE, 2006).  

Com isto, a temperatura da URL pode ser reduzida em até 16 ºC, com a habilitação 

controlada do compressor. No interior deste reservatório instalou-se também uma 

serpentina de cobre de 10 mm de diâmetro e com 7 m de comprimento, que conduz água 

aquecida oriunda da conexão de saída do coletor solar sob teste, proporcionando uma troca 

de calor adequada para ser reutilizada no ensaio, sem haver mistura de massa, conforme 

ilustrado na Fig. (3.9). 

 

 

 Figura 3.9 – Evaporador e serpentina de cobre no reservatório da URL 

Evaporador 

Serpentina 
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A água aquecida pelo coletor solar, ao passar pela serpentina imersa no reservatório 

da URL, sofre uma variação de temperatura, que irá depender da temperatura da água da 

URL e da vazão mássica, conseguindo-se redução de até 40 °C.  

A interligação entre a tubulação de CPVC de 28 mm com a serpentina de cobre de 

10 mm foi realizada através do conjunto de reduções conforme ilustrado na Fig. (3.10). 

 

 

   

 

Figura 3.10 – Interligação do CPVC com a serpentina de cobre 

 

3.2.1 Trocador de calor com serpentina 

 

SOUTO, BELO e NASCIMENTO (2008) desenvolveram um programa para 

simulação de um sistema trocador de calor baseadas em equações do balanço de energia e 

transferência de calor do resfriador, considerando um tubo de cobre com temperatura 

superficial constante, por onde circulava um líquido aquecido com vazão mássica 

controlada, de tal modo analisar o valor da temperatura do fluido na saída desse tubo com 

relação ao seu valor inicial. Para simplificação da solução do problema, levou-se em 

consideração: 

a) Inexistência de uma fonte de geração interna de calor; 

b) Resistência térmica desprezível. 

 

Os resultados demonstraram que para uma temperatura superficial do tubo mantida 

constante, a diferença entre as temperaturas de entrada e de saída decresce 

exponencialmente com a distância ao longo do eixo do tubo. 

Luva de transição 28 mm X 1” 

Redução de 1” X 3/8” 

 10 mm 
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O software de simulação do trocador de calor em tubo foi utilizado como referência 

para o levantamento das especificações do trocador de calor em serpentina. Deste modo, 

para composição da URL empregou-se um trocador de calor montado em formato de 

espiral, feito com um tubo de cobre flexível sem emendas com 7 metros de comprimento, 

diâmetro externo de 10 mm, espessura de 0,79 mm, e indicação da pressão de serviço na 

ordem de 60 kgf/cm2, dada pelo fabricante. O material da tubulação empregada, por sofrer 

tratamento térmico após a trelifação, possui boa flexibilidade e é normalmente usada em 

instalações de gás, sendo vendida no comércio em rolos.  

    Para distribuir bem a serpentina por dentro do reservatório curvou-se a tubulação 

trecho a trecho, usando um gabarito arredondado.   

 

3.2.2 Método de análise da troca de calor na URL 

 

Segundo INCROPERA (2003) existem dois métodos de análise para os trocadores 

de calor, o método da DTML (diferença de temperatura média logarítmica) e o método ε-

NUT (número de unidades de transferência e da efetividade - ε). Em qualquer situação, 

ambos os métodos podem ser utilizados e fornecem resultados equivalentes. O método de 

DTML é mais adequado quando se conhece as temperaturas de alimentação e de saída dos 

fluidos quente e frio, uma vez que o valor de ∆Tml pode ser facilmente calculado. 

Problemas nos quais essas temperaturas são conhecidas podem ser classificados como 

problemas de projeto de trocadores de calor.  

Neste trabalho foi adotado o método DTML e não houve mudança de fase. Logo, a 

carga térmica pode ser representada pela Eq. (3.1). 

 

. .p mlq mc T= ∆ɺ ɺ                                                                                                         (3.1)                                                                                                                                 

 

Sendo: 

 

qɺ : energia cedida à água (J); 

mɺ : vazão mássica (kg/s); 

pc : calor específico (kJ/kg°C); 

mlT∆ : diferença de temperatura média logarítmica ou DTML (°C). 
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                                                                                                         (3.2)                                                                                                                             

 

A natureza logarítmica dessa diferença média de temperatura é devida à natureza 

exponencial do decréscimo de temperatura. 

 

 

3.2.3 Distribuição axial da temperatura no tubo 

 

A distribuição axial da temperatura média para a condição em que a temperatura 

superficial permanece constante é representado na Eq. (3.3) e na Eq. (3.4). 

 

. . . . . .m
p m

p

dT P
h T m c dT h Pdx T

dx mc
= ∆ ⇒ = ∆
i

ɺ

                                                          (3.3)                                                                                               

e 

b sT T T∆ = −                                                                                                            (3.4)                             

 

Sendo: 

 

mɺ : vazão mássica [kg/s]; 

pc : calor específico [kg/m3]; 

mT : temperatura média do fluido [°C]; 

h : coeficiente de convecção; 

P : posição axial do tubo [m]; 

T∆ : diferença entre as temperaturas de banho e de superfície [°C]. 

 

A taxa total de transferência de calor por convecção, para a condição em que a 

temperatura superficial permanece constante é dada pela Eq.(3.5). 

_

conv s mlq h A T= ∆                                                                                                      (3.5)                                                                                                    
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Sendo: 

_

h : coeficiente médio de transferência de calor por de convecção; 

sA : Área de superfície do tubo; 

mlT∆ : diferença de temperatura média logarítmica.  

  

A Equação (3.3) pode ser solucionada separando-se as variáveis e integrando da 

entrada para um ponto qualquer ao longo do eixo do tubo, chegando-se a Eq. (3.6).  

 

( )
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e

T x

T
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d T P
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T mc

∆

∆

∆
= −
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                                                                                  (3.6)                                                                                                             

 

O resultado desta equação é usado para encontrar uma expressão na qual se 

determina a temperatura num ponto x (qualquer) do comprimento axial do tubo. 

 

3.3 UNIDADE DE AQUECIMENTO DE LÍQUIDO - UAL 

 

Para armazenamento e aquecimento auxiliar de água, desenvolveu-se um boiler 

com capacidade para 23 litros, feito de aço carbono com tratamento anti-corrosivo e 

isolamento térmico, pela adição externa de uma manta de polietileno expandido com 

poliéster aluminizado com 5 mm de espessura. Um sensor de temperatura tipo Pt-100, 

ligado a três fios, com bainha inox, fica em contato com a água que é aquecida através de 

uma resistência elétrica de imersão tipo inox e 4 kW/220 VCA, instalada no interior do 

reservatório por conexão roscável. O aquecimento se dá diretamente no fluido, diminuindo 

assim as perdas de energia e tornando o sistema mais eficiente. Três relés de estado sólido 

energizam os elementos da resistência, conforme a necessidade de potência térmica 

definida no controlador. Na Fig. (3.11) apresenta-se a UAL, de onde sai a água com 

temperatura controlada para entrada no coletor solar. 
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Figura 3.

 

3.3.1 Aquecimento por resistência elétrica de imersão 

 

Uma das formas mais comuns de aquecimento de fluido nos processos industriais é 

a utilização de resistências elétricas de imersão.

Esse tipo de resistência é largamente 

soluções de sistemas de aquecimento, tanto para gases como para líquidos. Elas 

normalmente são projetadas para serem utilizadas em tanques e tubos pressurizados, e a 

sua instalação pode ser feita por conexões roscáv

flange liso soldado na tubulação, ou pode ser feito através de rosca. Uma vez inseridas 

dentro da tubulação, ou tanque o aquecimento se dá diretamente no fluido, diminuindo 

assim as perdas de energia e tornando o sistema 

resistência utilizada no reservatório da unidade de aquecimento de líquido (boiler).

 

 Figura 3.12 - Resistência elétrica de imersão utilizada no sistema.
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Figura 3.11 – Unidade de aquecimento de líquidos

Aquecimento por resistência elétrica de imersão  

Uma das formas mais comuns de aquecimento de fluido nos processos industriais é 

a utilização de resistências elétricas de imersão. 

Esse tipo de resistência é largamente utilizado na indústria petroquímica para 

soluções de sistemas de aquecimento, tanto para gases como para líquidos. Elas 

normalmente são projetadas para serem utilizadas em tanques e tubos pressurizados, e a 

sua instalação pode ser feita por conexões roscáveis do conjunto aquecedor sobre um 

flange liso soldado na tubulação, ou pode ser feito através de rosca. Uma vez inseridas 

dentro da tubulação, ou tanque o aquecimento se dá diretamente no fluido, diminuindo 

assim as perdas de energia e tornando o sistema mais eficiente. Na Fig. (3.12

resistência utilizada no reservatório da unidade de aquecimento de líquido (boiler).
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Uma das formas mais comuns de aquecimento de fluido nos processos industriais é 

utilizado na indústria petroquímica para 

soluções de sistemas de aquecimento, tanto para gases como para líquidos. Elas 

normalmente são projetadas para serem utilizadas em tanques e tubos pressurizados, e a 

eis do conjunto aquecedor sobre um 

flange liso soldado na tubulação, ou pode ser feito através de rosca. Uma vez inseridas 

dentro da tubulação, ou tanque o aquecimento se dá diretamente no fluido, diminuindo 

Fig. (3.12) é mostrada a 

resistência utilizada no reservatório da unidade de aquecimento de líquido (boiler). 
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3.3.2 Especificação da potência elétrica necessária   

 

Para o cálculo de potência elétrica necessária para aquecimento no boiler levou-se 

em consideração a viabilidade técnica de instalação e a elevação da temperatura do fluido 

no interior do reservatório. 

A vazão mássica, que é a massa de fluido que atravessa uma determinada seção por 

unidade de tempo, é dada na Eq. (3.7). 

 

m Qρ= ×ɺ

                                                                                                             (3.7)
 

Sendo: 

mɺ : vazão mássica (kg/s); 

ρ : massa específica do fluido (kg/m3); 

Q: vazão volumétrica do fluido (m3/h). 

 

A quantidade de calor necessária para variar a temperatura do fluido é dada na Eq. (3.8).  

 

1 . .pq mc T= ∆ɺ
                                                                                                         (3.8)

 

 

Sendo: 

1q : calor de convecção transferido ao fluido (W); 

mɺ : vazão mássica do fluido (kg/s); 

pc : calor específico do fluido (kJ/kg°C); 

T∆ : elevação da temperatura do fluido (°C). 

 

Adotando-se uma variação de 34 °C, encontra-se a potência da resistência elétrica 

de 3,98 kW, necessária para variar a temperatura do fluido. 

  

3.4 MEDIÇÃO DA VELOCIDADE DO VENTO 

 

Para medição da velocidade do vento, utilizou-se um termo-anemômetro comercial 

do fabricante MinipaTM, modelo MDA-11, com LCD principal de 4 dígitos e secundário de 
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3 ½ dígitos com precisão básica de 3% do fundo de escala, conforme ilustrado na Fig. 

(3.13). 

 

Figura 3.13 – Anemômetro 

 

3.5 MEDIÇÃO DA VAZÃO  

 

A vazão volumétrica é definida como sendo o volume de fluído que atravessa por 

uma determinada secção por unidade de tempo. A vazão é quantificada em termos de 

unidade de volume dividido pela unidade de tempo, dando origem à unidade de vazão.  

A vazão pode ser calculada pela integração do perfil de velocidade sobre a área 

transversal do escoamento, de acordo com a Eq. (3.9) e para seções circulares conforme a 

Eq. (3.10). 

 

.v

A

Q V d A= ∫
��

                                                                                                          (3.9)
 

 

2

4v

D V
Q

π=
                                                                                                         (3.10)

 

Sendo: 

vQ : vazão volumetrica [m3/s]; 

V : velocidade [m/s]; 

A : área transversal do escoamento [m2]; 

ρ : massa especifica [kg/m3]; 

D : diâmetro [m]. 
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A vazão mássica é a massa de fluido que atravessa uma determinada seção por 

unidade de tempo e pode ser calculada pela integração do perfil de velocidade sobre a área 

transversal do escoamento e massa específica, de acordo com a Eq. (3.11) e para seções 

circulares conforme a  a Eq. (3.12). 

 

 
.m

A

Q V d Aρ= ∫
��

                                                                                               (3.11) 

 

 

2

4m

D V
Q

ρπ=
                                                                                                    (3.12) 

 

A velocidade também é um parâmetro de fundamental importância no projeto de 

bombas e na determinação das tubulações. Existe uma relação importante entre vazão e 

velocidade, de acordo com a Eq. (3.13) e para seções circulares conforme a Eq. (3.14). 

 

 
vQ

V
A

=
                                                                                                               (3.13) 

 

 
2

4 VQ
V

Dπ
=

                                                                                                           (3.14) 

 

No mercado, encontram-se vários tipos de medidores de vazão, baseados em 

diferentes princípios físicos. Dentre os mais empregados estão aqueles que utilizam o 

princípio físico de área variável, comercialmente conhecidos por rotâmetros. 

Os rotâmetros são medidores de vazão de área variável, nos quais o fluido (líquido, 

gás ou vapor) escoa em um tubo cônico, vertical, de baixo para cima, no qual há um 

flutuador. Este tubo pode ser de vidro, plástico ou metal dependendo da aplicação. 

 A relação da vazão volumétrica com a posição do flutuador se deve ao equilíbrio 

entre três forças: o peso que é vertical para baixo e a força de empuxo mais a força de 

arraste que são verticais para cima, sendo esta última variável em função da posição do 

flutuador no tubo cônico. Para uma determinada vazão de um fluido, a posição do 

flutuador é única. Aumentando-se a vazão, aumenta-se a força de arraste e o flutuador 
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sobe. Ao subir, a área anelar entre o tubo e o flutuador aumenta, porém diminui a força de 

arraste e um novo equilíbrio dinâmico é atingido para esta nova vazão (DIAS 2006).  

Segundo HOLMAN (2001), o deslocamento do fluido entre o flutuador e o tubo 

cônico vertical é responsável pelo movimento ascendente do flutuador. O flutuador irá 

subir até um ponto no tubo de tal modo que as forças de arraste sejam equilibradas pelo 

peso e força de empuxo. A posição do flutuador no tubo é tomada como a indicação da 

vazão. 

A elevação do flutuador depende da área anelar entre ele e o tubo cônico de vidro. 

Desta forma, a posição de equilíbrio do flutuador indica a vazão. Estes medidores são 

amplamente utilizados em processos industriais, onde há necessidade de observação 

instantânea da vazão. São muito adequados para baixas vazões, onde apresentam uma 

excelente relação entre desempenho e custo. Não são afetados por variações do perfil de 

velocidade na entrada, não necessitando, portanto, de trechos retos à montante.  

Pela sua construção e princípio de funcionamento, estes medidores estão limitados 

a montagens na posição vertical, podendo somente operar com fluidos transparentes. O 

princípio de operação de um rotâmetro de área variável é mostrado na Fig. (3.14). 

 

 

 

 Figura 3.14 - Esquema de um rotâmetro. Fonte: Adaptado de HOLMAN (1996) 
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A força que equilibra o flutuador é dada pela Eq. (3.15): 

 

. . . .f f fF V g V gρ ρ+ =
                                                                                          (3.15)

 

 

Sendo: 

 

F : força de arraste sobre o flutuador [N]; 

ρ : massa específica do fluido [kg/m3]; 

fρ : massa específica do flutuador [kg/m3]; 

fV : volume total do flutuador [m3];  

g : aceleração local da gravidade [m/s2]; 

cd : diâmetro menor do tubo cônico (na entrada do fluido) [m]; 

fD : diâmetro máximo do flutuador [m]; 

 y : distância vertical a partir da entrada do tubo cônico [m]; 

 

O primeiro, segundo e terceiro termos da Eq. (3.15) significam respectivamente: a 

força de arraste, a força de empuxo e peso do flutuador.  

A força de arraste F é dada pela Eq. (3.16): 

 

 

2.
. .

2
m

a f

u
F C A

ρ=
                                                                                           (3.16)

 

  

Sendo: 

 

aC : coeficiente de arraste; 

fA : área do flutuador; 

ρ : massa específica do fluido; 

mu : velocidade de escoamento do fluido entre o tubo e o flutuador. 

 

Combinando as Eqs. (3.15) e (3.16), tem-se a Eq. (3.17). 
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2.
. . . . . .

2
m

a f f f f

u
C A V g V g

ρ ρ ρ+ =
                                                                     (3.17)

 

 

Colocando-se mu  em evidência, tem-se a Eq. (3.18): 

 

1

22. .
1f f

m
a f

g V
u

C A

ρ
ρ

  
= −  
                                                                                    (3.18)                          

 

 

Seja a vazão, Q dada pelo produto mu  pela área anelar aA , tem-se, então a Eq. (3.19): 

 

1

22. .
. . 1f f

a m a
a f

g V
Q A u A

C A

ρ
ρ

  
= = −  

                                                                    (3.19)

 

 

Sendo a área anelar  aA  entre o tubo cônico e o flutuador na elevação da seção de medição 

dada pela Eq. (3.20). 

 

   
( )2 2

4a c fA d ay D
π  = + −
                                                                                     (3.20)

 

 

Sendo: 

 

cd : diâmetro menor do tubo cônico (na entrada do fluido); 

fD : diâmetro máximo do flutuador; 

 y : distância vertical a partir da entrada do tubo cônico; 

a: constante indicativa da conicidade do tubo. 

 

Levando-se em consideração a precisão, a faixa de vazão do sistema (1,0 ~ 2,0 

l/min), a temperatura, a pressão e a boa relação custo/benefício, optou-se por selecionar o 

rotâmetro de área variável, conforme especificações descritas na Tab. (3.2). 
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Tabela 3.2 - Especificações do rotâmetro utilizado 

 

Fabricante Modelo Fluido Vazão Pressão Temperatura Rosca Precisão 

Applitech AP-300T Água 
0,1 ~ 2 
l/min 

1 atm 90 ºC BSPF ¾ ± 2% 

 

É apresentado na Fig. (3.15) o rotâmetro Applitech instalado no SATECOL e em 

operação. É possível notar que a sua montagem é vertical e o valor de vazão é facilmente 

identificado (1,5 l/min). 

 

 

Figura 3.15 - Detalhe do rotâmetro instalado no SATECOL 

 

3.6 MEDIÇÃO DA PRESSÃO 

  

Para medição e controle da pressão na tubulação do circuito hidráulico do 

SATECOL, empregou-se um manômetro em U, que é construído basicamente em um tubo 

reto em forma de “U” preenchido com fluido manométrico (mercúrio) até a sua metade.  

Seu princípio de funcionamento consiste na aplicação de pressão num de seus 

ramos (sucção ou recalque da bomba) o que provocará o líquido descer por este ramo e a 

subir no outro. Na condição de repouso (sem aplicação de pressão) como ambos abertos 

para a atmosfera, a força atua nas superfícies consideradas como niveladas e 

simultaneamente referenciadas ao zero da escala. 
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A pressão indicada é mostrada pela diferença de altura em função do movimento do 

fluído nos dois ramos e lida através de uma escala graduada, sendo que seu valor numérico 

é igual ao das leituras acima e abaixo do ponto médio (zero da escala).  

O Manômetro de tubo em “U” é um padrão primário porque a diferença na altura 

entre os dois ramos constitui sempre uma idéia real da pressão independentemente das 

variações do diâmetro interno dos tubos (efeito da capilaridade).   

A determinação do valor da pressão pode ser relacionada a partir da análise da Fig. 

(3.16) e Eq. (3.21). 

 

 

  

Figura 3.16 – Manômetro diferencial 

 

. .P g hρ∆ =                                                                                                          (3.21) 

 

Sendo: 

P∆ : diferença de pressão (Pa); 

ρ : densidade do fluído manométrico (kg/m3); 

g : aceleração da gravidade (m/s2); 

h: altura da coluna de líquido (m). 

 

Na Fig. (3.17) apresenta-se o manômetro instalado nas conexões de sucção e 

recalque da bomba centrífuga. 

 

Fluido escoando

h

Manômetro em U
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 Figura 3.17 - Detalhe do manômetro instalado no recalque da bomba 

 

3.7 BOMBA HIDRÁULICA CENTRÍFUGA - BHC 

 

A bomba hidráulica centrífuga (BHC) é um equipamento comumente utilizado para 

transportar líquidos no saneamento básico, na irrigação de lavouras, nos edifícios 

residenciais e na indústria, por operarem com sensível variação de vazão e pressão. 

A BHC funciona da seguinte maneira: uma fonte externa à bomba, geralmente um 

motor elétrico, gira um ou mais rotores dentro do corpo da bomba, movimentando o 

líquido e criando a força centrífuga que se transforma em energia de pressão e cinética.  

A diferença de pressão na sucção e no recalque da bomba é conhecida como altura 

manométrica total (AMT) e determina a capacidade da bomba em transferir líquido, em 

função das pressões que deverá vencer expressa em energia de pressão (BEZERRA, 2009). 

A escolha de uma bomba hidráulica centrífuga é feita essencialmente através da 

determinação da vazão e da AMT. As curvas características das bombas relacionam a 

vazão recalcada com a AMT, com a potência absorvida, com o rendimento e, às vezes, 

com a altura máxima de sucção. Na Fig. (3.18) são demonstradas as curvas características 

de uma bomba centrífuga. O ponto de operação é determinado pelo cruzamento das curvas 

vazão versus altura manométrica total e do sistema. 

  

Tomada de pressão 

manômetro 
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 Figura 3.18 - Curvas característica de uma bomba centrífuga 

 

A AMT corresponde ao desnível geométrico entre os níveis da água na tomada e na 

chegada acrescido das perdas de energia. A perda de energia, também denominada de 

perda de carga, é a energia dissipada devido ao efeito da viscosidade ou atrito interno, 

unido ao efeito da turbulência ou dos choques entre as partículas do fluido, mais as perdas 

localizadas (perdas nas conexões, peças e válvulas). 

A velocidade de rotação é caracterizada pela velocidade que a máquina de 

acionamento imprime à bomba. No caso de motor elétrico, essa velocidade é função direta 

da freqüência e do número de pólos do motor. De acordo com a rotação, as bombas podem 

ser classificadas em:   

 

� Bombas de baixa rotação: menor ou igual a 1.200 rpm  

� Bombas de média rotação: 1.500 a 1.800 rpm   

� Bombas de alta rotação: maior que 3.000 rpm         

 

3.7.1 Potência absorvida e rendimento das bombas 

  

Uma bomba hidráulica destina-se a elevar um volume de fluido a uma determinada 

altura, em certo intervalo de tempo, consumindo energia para desenvolver este trabalho e 

para seu próprio movimento, implicando, pois, em um rendimento característico. Estas, 
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então, são as chamadas grandezas características das bombas, isto é, vazão Q, altura 

manométrica H, rendimento ηηηη e potência P. 

 A potência que a máquina entrega ao líquido é diferente da potência consumida por 

ela e pode ser definida pela Eq. (3.22). 

 

. .

75.
bQ H

Pc
γ

η
=                                                                                                     (3.22) 

 

Sendo: 

  

cP : potência cedida ao líquido [cv]; 

γ : peso específico do fluido [kgf/m3]; 

Q: vazão [m3/s]; 

bH : carga da bomba [m]; 

η : rendimento. 

 

3.7.2 Controle de vazão  

 

Os sistemas de bombeamento convencionais são operados usualmente através do 

controle da vazão obtido por válvulas tipo globo, gaveta ou borboleta, sendo manobradas 

de acordo com as necessidades operacionais de demanda (RODRIGUES, 2007). As 

alternativas mais usuais para a variação da vazão/pressão são o by-pass, válvulas de 

manobras ou variadores de velocidade de rotação de bombas. 

O controle de vazão/pressão através de válvulas de manobras é feita por meio do 

acréscimo de perda de energia (carga), deslocando o ponto de operação do sistema 

(intersecção da curva vazão versus AMT com a curva do sistema) progressivamente sobre 

a curva da bomba. A Fig.(3.19) apresenta as curvas típicas da operação com válvulas de 

manobras, onde se destaca a perda de energia. Além das perdas, destaca-se que a vida útil 

dos equipamentos é diminuída e a energia excedente pode gerar vibrações no conjunto 

motor-bomba, provocando danos aos elementos do sistema (PEMBERTON, 2005). 
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Figura 3.19 - Curvas características com controle de vazão e pressão através de válvulas 

 

Outro método “convencional” e ainda comum em sistemas de bombeamento é o 

uso do by-pass (ou recirculação). O by-pass é a instalação de uma tubulação que tem a 

função de transportar parte da água bombeada (recalcada) ao reservatório de sucção Fig. 

(3.20). A Fig. (3.21) apresenta as curvas características típicas do controle de vazão através 

de by-pass. 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 - Esquema do by-pass para controle de vazão (Fonte: BEZERRA, 2009) 

 

 

 
 Figura 3.21 - Curvas características com controle de vazão e de pressão por by-pass 
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De acordo com a EUROPUMP e HYDRAULIC INSTITUTE (2004) a alternativa 

mais eficiente para a variação da vazão e pressão é o controle de velocidade de rotação de 

bomba.  

À medida que a velocidade de rotação decresce, a energia consumida diminui 

gradativamente. Estudos de MENGARDA (2005) apresentam, na Fig.(3.22), a comparação 

entre os consumos de bombas centrífugas “típicas” dos três métodos de controle de 

vazão/pressão mais utilizados. Pode se verificar nitidamente a economia do uso de 

conversores de freqüência acoplados a conjuntos motor-bomba sobre os outros dois 

métodos.   
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 Figura 3.22 - Comparativo do consumo de energia para os métodos de controle  
                              de pressão/vazão (Fonte: adaptado de MENGARDA, 2005) 
 
 

As equações que relacionam a vazão, altura manométrica total (AMT) e a potência 

com a velocidade de rotação são conhecidas como Leis de Similaridade (Eq. 3.23, Eq. 3.24 

e Eq. 3.25) e são apresentadas por inúmeros autores (VIANA, 2001; ALVES et al., 2002; 

IRVINE e GIBSON,  2002; EVERHART, 2004; STRUTHERS, 2005; THEISEN, 2005; 

GAMBICA, 2007; ARANTO, 2008; BEZERRA et al., 2008). 

 

1 1

2 2

Q n

Q n
=                                                                                                               (3.23) 

 

Sendo: 

1Q : antiga vazão (m3/s); 

2Q : nova vazão (m3/s); 
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1n : antiga velocidade (rpm); 

2n : nova velocidade (rpm); 

 

2

1 1

2 2

AMT n

AMT n

 
=  
                                                                                                     (3.24)

 

 

Sendo: 

 

1AMT : altura manométrica inicial (m.c.a); 

2AMT : altura manométrica com as novas condições (m.c.a). 

1n : antiga velocidade (rpm); 

2n : nova velocidade (rpm); 

 

 

3

1 1

2 2

Pot n

Pot n

 
=  
 

                                                                                                   (3.25) 

 

Sendo: 

 

1Pot : potência absorvida nas condições iniciais (W); 

2Pot : potência absorvida com as novas condições (W); 

1n : antiga velocidade (rpm); 

2n : nova velocidade (rpm); 

 

Em certos casos particulares, a aplicação de bombas operando com variação da 

velocidade de rotação oferecem grande potencial para a redução do consumo de energia.  

Os resultados vão freqüentemente bem além do ganho quantitativo de energia, e 

podem incluir aumento do desempenho e confiabilidade do sistema de distribuição de 

água, além de, na maioria dos casos, aumentarem a vida útil das instalações.  

Variar a velocidade de rotação tem efeito direto sobre o desempenho das bombas.  
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VALLILO et al., (1981  apud  RODRIGUES, 2007). CRESPO (2001). 

EUROPUMP e HYDRAULIC INSTITUTE (2004) e GAMBICA (2007) sugerem, para o 

melhor aproveitamento do rendimento da bomba, que o ponto referente à demanda máxima 

esteja situado a direita da curva de melhor rendimento, com isso na maior parte do tempo o 

ponto de operação do sistema se mantém próximo do ótimo. A Fig. (3.23) (adaptada de 

EUROPUMP e HYDRAULIC INSTITUTE, 2004) apresenta um exemplo onde se diminui 

a velocidade de rotação do conjunto motor-bomba e o ponto de operação permanece 

próximo à curva de rendimento máximo. 

 

 Figura 3.23 Curvas características de um sistema com predominância de perda de carga  
 
3.7.3 Características da bomba hidráulica centrífuga usada neste trabalho 

 

As especificações da bomba hidráulica centrífuga utilizada são: 

• Vazão: 3 (m3/h); 

• Altura manométrica: 8 (m); 

• Pressão máxima: 80 (mca); 

• Velocidade Angular:  3500 (rpm); 

• Canalização de sucção e de recalque: ¾” 

• Carcaça, tampa, parafusos: bronze 

• Mancal: ferro cinzento 

• Eixo: inox 

• Polia: 70 (mm) 
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3.8 CONVERSOR DE FREQUÊNCIA 

 

O acionamento eletrônico é uma das grandes conquistas conseguidas por pesquisas 

na área de eletrônica de potência e tornou-se uma alternativa atraente quanto ao seu 

significativo potencial de conservação de energia. O acionamento eletrônico pode ser 

usado tanto como método de partida de um motor de indução, através de chaves de partida 

suaves (soft-starters) ou como método de controle de vazão de bombas centrífugas, através 

de conversores de freqüência. 

Segundo o PROCEL (2005), com a substituição dos tradicionais controles de vazão 

utilizados em indústrias, tais como, válvulas de controle, recirculação (by-pass) e sistema 

liga/desliga, por conversores de freqüência, é possível conseguir uma redução na ordem de 

30% no consumo de energia elétrica. 

 Quanto menor a rotação menor a potência no eixo da bomba e menor a potência de 

saída do motor e uma redução de 10% na velocidade acarretam uma diminuição de 27% na 

potência consumida pela bomba.  

A vazão, diretamente proporcional à velocidade, tem a mesma redução percentual 

da velocidade, ou seja, 10%. 

A potência consumida da rede de energia elétrica por uma bomba centrífuga 

acoplada a um motor elétrico de indução trifásico é dada pela Eq. (3.26).   

 

3. . . .cose L LP V I η ϕ=                                                                                     (3.26) 

 

Sendo: 

 

eP : potência elétrica consumida pelo motor de indução trifásico (W); 

LV : tensão de linha (V); 

LI : corrente de linha (A); 

η : rendimento do motor; 

cosϕ : fator de potência do motor.  

 

Tipicamente, as bombas usadas para sistemas de aquecimento solar de água, são de 

baixa potência (em torno de 1/3 cv), monofásicas e de acoplamento direto, sendo que o 
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controle de vazões fica limitado aos modos ineficientes, conforme anteriormente 

apresentado na Fig. (3.22). 

Sendo o conversor de freqüência um equipamento destinado a motores de indução 

trifásicos, optou-se por montar um conjunto motor-bomba acoplado por polias a fim de 

proporcionar o controle de vazão do sistema, conforme ilustrado na Fig. (3.24). 

No Apêndice B é apresentada a parametrização do conversor de freqüência e no 

Apêndice C o dimensionamento das polias usadas para acoplamento do conjunto motor-

bomba. O controle de vazão é conseguido através da variação da velocidade de rotação do 

conjunto motor-bomba, por intermédio de um conversor de freqüência. 

O controle de velocidade do motor de acionamento da bomba (motor elétrico de 

indução trifásico) é feito através de um conversor de freqüência variável, comandado por 

um sinal elétrico de tensão variável. 

Este sinal elétrico é fornecido por um computador, por meio de uma placa de 

aquisição de dados, e muda em função de uma calibração previamente definida entre 

tensão e vazão.  

Deste modo, a partir do valor de vazão desejada pelo usuário, através de uma 

interface gráfica, é gerado um sinal elétrico de tensão correspondente. 

 

 

  

Figura 3.24 - Detalhe do conjunto motor-bomba do SATECOL 

 

 

motor 3 ~ 

bomba 
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3.9 COLETOR SOLAR PLANO 

 

Os coletores solares planos são utilizados para aquecer a água até uma temperatura 

de 60ºC e proporcionar o condicionamento ambiental a partir da energia solar. Um coletor 

solar plano fechado é constituído por uma caixa externa, isolamento térmico, tubos para 

escoamento do fluido no interior do coletor, placa absorvedora pintada de preto fosco para 

melhor absorção da energia solar, cobertura transparente e um sistema de vedação 

(PEREIRA et al., 2003). 

A radiação solar atravessa o vidro de cobertura e ao encontrar uma superfície 

geralmente preta é absorvida e reemitida, sofrendo uma alteração no seu comprimento de 

onda (um aumento), o que a torna incapaz para atravessar de volta o vidro e a partir daí, 

tem origem uma reemissão desta radiação no sentido vidro/superfície/vidro. Como o 

coletor se encontra hermeticamente fechado, ocorre um fenômeno conhecido por efeito 

estufa, portanto responsável pelo aumento progressivo da temperatura da superfície pintada 

de preto fosco, enquanto durar a ação da radiação solar. Sob a superfície preta e em contato 

direto com ela, são colocados tubos paralelos ligados nas extremidades por dois tubos de 

maior diâmetro, contendo água em seu interior. Como a superfície está sendo aquecida 

pela radiação solar e estando a grade de tubos em contato direto com ela, verifica-se uma 

transferência de calor para a grade de tubos e desta para a água que se encontra em seu 

interior (BEZERRA, 2001). 

O coletor solar utilizado para os testes é do tipo plano, indicação para aquecimento 

de água para banho e está montado sobre uma estrutura metálica, com inclinação de 22°  

em relação à horizontal, voltado para o Norte, na área externa do Laboratório de Energia 

Solar – LES, da Universidade Federal da Paraíba, na cidade de João Pessoa, estado da 

Paraíba. A Tab. (3.3) mostra as coordenadas relativas à cidade de João Pessoa-PB, local da 

instalação do coletor solar sob teste e a Tab. (3.4) as especificações do coletor usado. 

 
Tabela 3.3 - Coordenadas da cidade de João Pessoa-PB 

 

Cidade Estado Latitude* Longitude Altitude (m) 
João Pessoa PB -07º06’54” S -34º51’47” W 47  
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Tabela 3.4 – Especificações do coletor solar instalado no SATECOL 
 

Altura (m) Largura (m) Espessura  
(m) 

Área útil de captação de 
energia (m2) 

Aplicação  

2,05  0,81 0,09 1,7  Banho  
 
A Fig. (3.25) apresenta uma vista do piranômetro e coletor solar instalados sobre a 

estrutura metálica, na área externa do LES e na Fig. (3.26) uma vista da entrada do coletor 

solar. 

 

 

Figura 3.25 - Vista do piranômetro e saída do coletor solar 

 

 

Figura 3.26 – Vista da entrada do coletor solar   
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CAPÍTULO IV 

 

 

SOFTWARE, INSTRUMENTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

4.1 INSTRUMENTAÇÃO VIRTUAL 

 

Um instrumento virtual pode ser definido como uma camada de software, hardware 

ou de ambos, colocada em um computador de uso geral de modo que o usuário possa 

interagir com o computador como se fosse um instrumento eletrônico tradicional projetado 

pelo próprio. 

Quando se tem um computador pessoal com um circuito de aquisição de dados 

embutido, pode-se construir, dentro desta máquina, um instrumento que pode funcionar 

como indicador, registrador, controlador ou totalizador. Através deste instrumento o 

operador pode atuar no processo, por exemplo, atuando em válvulas, abrindo e fechando 

chaves ou habilitando relés de estado sólido. Torna-se possível, no entanto, monitorar 

diversas grandezas simultaneamente, coletar, armazenar e visualizar grande volume de 

dados. 

O programa de computador é, portanto, um elemento-chave da automatização. É o 

responsável por administrar toda a complexidade das tarefas e realização de cálculos 

numéricos. Outro elemento-chave é a monitoração e controle do instrumento pelo 

computador, que devem ser feitos via comunicação digital de dados, que requer o uso de 

interfaceamento e transmissão de sinais digitais. Esses ingredientes compõem o paradigma 

de engenharia auxiliada por computador (CAE – Computer - Aided Engineering), 

denominado Instrumentação Virtual, ou simplesmente VI. 

Um equipamento elétrico ou eletrônico destinado a medir ou a controlar algum tipo 

de variável, essencialmente tem um painel frontal, por onde o usuário opera o equipamento 

e um conjunto de circuitos que realizam as operações necessárias. 
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Para se operar um instrumento via computador, é necessário que o instrumento 

disponha de uma interface eletrônica de comunicação que possa ser adaptada ao 

computador. A concepção mais elementar de se implementar a operação do instrumento 

via computador é construir um programa e executá-lo, capturando via interfaces de 

entradas do usuário e apresentando os resultados no monitor em forma numérica ou de um 

gráfico.  

 Neste trabalho foi utilizado, para programação dos controladores e elaboração das 

interfaces avaliadas, o LabVIEWTM 8.2 (Laboratory Virtual Instruments Engineering 

Workbench), uma linguagem de programação desenvolvida pela National Instruments. 

  Diferente das demais linguagens de programação, que utilizam linhas de código, o 

programa computacional LabVIEWTM faz uso de uma linguagem conhecida como 

linguagem G, (linguagem gráfica) e tem um compilador gráfico aperfeiçoado para 

maximizar o desempenho do sistema, ao invés de utilizar linhas de código. O fato de ser 

totalmente compatível com as placas de aquisição de dados (DAQ) usadas neste trabalho e 

a facilidade para processar, armazenar e analisar os dados foram determinantes para sua 

escolha na pesquisa. Os programas gerados em LabVIEWTM são chamados de 

instrumentos virtuais, porque possuem aparência e operações que simulam equipamentos 

reais. 

O instrumento virtual é composto de duas partes: painel frontal e diagrama de 

blocos, conforme ilustrado na Fig. (4.1). 

 

 

 

Figura 4.1 – Diagrama de blocos e painel frontal correspondente 

 

O painel frontal é uma janela apresentada na tela do monitor, na qual são 

desenhados ícones com formatos que lembram os componentes de um painel de 
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instrumento (botões, chaves, indicadores). Esses componentes estão associados a variáveis 

e parâmetros, cujos valores são medidos ou ajustados. O diagrama de blocos representa 

graficamente os processos aos quais são submetidas às variáveis e parâmetros apresentados 

no painel frontal.  

 

4.1.1 Execução simultânea de vários VIs  

 

O computador tem seu funcionamento administrado pelo sistema operacional, que 

decide quem usa qual parte da memória, que programas serão executados, quais tarefas o 

computador está realizando e de que forma. Conceitualmente, os componentes e objetos 

são peças de programação que podem ter existência independente umas das outras. Isto é, 

se o sistema operacional permitir, os diversos objetos e componentes de um programa 

poderão ser executados paralelamente (ou concorrentemente), de modo assíncrono. Seu 

funcionamento conjunto, traduzindo a funcionalidade do programa, dar-se-á pela troca de 

informações, isto é, dados. Dessa forma, os objetos trocam mensagens uns com os outros e, 

assim, o estado do sistema vai evoluindo, produzindo a execução da tarefa. Diz-se, então, 

que a execução dos objetos é disparada de forma simultânea, isto é, independentemente 

uns dos outros, de acordo com a capacidade do sistema.    

O tipo de simultaneidade de que os objetos poderão desfrutar, na prática, depende 

da plataforma de execução (hardware e sistema operacional). Uma plataforma pode ser 

multiprocessada (paralela) ou multitarefa. As plataformas multiprocessadas dispõem de 

mais de um processador, podendo de fato executar simultaneamente (do ponto de vista de 

tempo físico) mais de um processo. As plataformas multitarefa são dotadas de sistemas 

operacionais capazes de administrar vários processos executando em tempo partilhado, isto 

é, cada processo é partido em trechos e cada trecho é executado durante um intervalo de 

tempo curto, parando em seguida para dar vez à execução do trecho de outro processo e 

assim por diante. Com isso o sistema funciona como se vários processos parecessem estar 

sendo executados ao mesmo tempo.   

Neste trabalho, o LabVIEW™ foi usado para criação do sistema de aquisição de 

dados para desenvolvimento do aplicativo para calibração dos sensores de temperatura e 

conversão de sinais de tensão analógica em valores de temperatura, controle do conversor 

de freqüência para controle de vazão, controle das unidades de aquecimento e resfriamento 

de líquido e do sistema supervisório do SATECOL. 
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4.2 SENSORES DE TEMPERATURA

 

Os sensores de temperatura 

As termorresistências ou 

SATECOL são construídas de fios de alta pureza de platina (99,99%) e denominadas 

usualmente como sensor Pt

variação da resistência elétrica de um metal, em função da temperatura

2008).  

A termorresistência de platina é a mais usada industrialmente devido à sua grande 

estabilidade e precisão. Ela tem sua curva padronizada conforme norma DIN

1985 e tem como características uma resistência de 100 

compreendida entre -200 a 650 ºC.

Neste trabalho foram utilizados 11 sensores Pt

tamanhos de bainha inoxidável, para imersão direta na água, conforme mostrado na Fig. 

(4.2) e na Fig. (4.3). 

Figura 4.2 – Pt-100 de bainha inox de 

 

Figura 4.
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SENSORES DE TEMPERATURA 

Os sensores de temperatura empregados neste trabalho são do tipo termorresistivos. 

As termorresistências ou RTDs (Resistance Thermometer Detec

ATECOL são construídas de fios de alta pureza de platina (99,99%) e denominadas 

Pt-100. Os sensores Pt-100 operam baseados no princípio da 

variação da resistência elétrica de um metal, em função da temperatura

A termorresistência de platina é a mais usada industrialmente devido à sua grande 

estabilidade e precisão. Ela tem sua curva padronizada conforme norma DIN

1985 e tem como características uma resistência de 100 Ω a 0 ºC e faixa de 

200 a 650 ºC. 

Neste trabalho foram utilizados 11 sensores Pt-100, ligados a três fios, em dois 

tamanhos de bainha inoxidável, para imersão direta na água, conforme mostrado na Fig. 

 

 

100 de bainha inox de 3 mm x 120 mm e conexão ¼ BSP

 

 

Figura 4.3 – Pt-100 de bainha inox de 6 mm x 60 mm

são do tipo termorresistivos.  

Resistance Thermometer Detector) utilizadas no 

ATECOL são construídas de fios de alta pureza de platina (99,99%) e denominadas 

100 operam baseados no princípio da 

variação da resistência elétrica de um metal, em função da temperatura (MACHADO, 

A termorresistência de platina é a mais usada industrialmente devido à sua grande 

estabilidade e precisão. Ela tem sua curva padronizada conforme norma DIN-IEC 751 – 

ºC e faixa de trabalho 

100, ligados a três fios, em dois 

tamanhos de bainha inoxidável, para imersão direta na água, conforme mostrado na Fig. 

 

e conexão ¼ BSP 

 

100 de bainha inox de 6 mm x 60 mm 
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4.3 CIRCUITOS ELETRÔNICOS 

 

Foram desenvolvidos circuitos eletrônicos condicionadores de sinais para medição 

indireta de grandezas, medições elétricas e sinais de retroalimentação, visando à 

compatibilidade entre elementos sensores, atuadores, conversores e software supervisório. 

 

4.3.1 Ligações das termorresistências  

 

Segundo THOMAZINI e ALBUQUERQUE (2005) a ligação de uma 

termorresistência a três fios é o método mais utilizado na indústria. As resistências de linha 

ficam separadas, contribuindo para o equilíbrio do circuito e foi o método usado neste 

trabalho. O esquema de ligação de uma termorresistência a três fios é mostrado na Fig. 

(4.4).  

 

 

Figura 4.4 - Circuito de ligação de termorresistências a três fios 

 

Da Figura (4.3), tem-se:  

 

1 3 1 2 4 2.( ) .( )R R RL R R RL+ = +                                                                                (4.1)                                                                                                                           

 

Como 
1R =

2R ,    

 

 Então, 

 

3 1 4 2( ) ( )R RL R RL+ = +                                                                                         (4.2)                                                                             

R4 = 
Pt-100 RL2

RL1

RL3

R1 R2

R3

A B
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O terceiro fio atua somente como condutor de compensação, não influenciando nos 

cálculos de medição da resistência. A integridade de medição de uma ligação a três fios 

somente pode ser mantida se a ponte estiver balanceada. 

 

4.3.2 Calibração das termorresistências  

 

Todos os sensores de temperatura foram ligados a três fios e calibrados 

simultaneamente e para tal, desenvolveu-se um circuito eletrônico de condicionamento de 

sinais para converter a variação de resistência do sensor em função da variação de tensão 

elétrica, sendo composto por quatro placas com capacidade de leitura total de até 16 

sensores de temperatura, aqui denominado de circuito termômetro, conforme apresentado 

na Fig. (4.5). 

 

 

 

Figura 4.5 - Conjunto de placas de circuitos que compõem o termômetro 

 

É apresentado na Fig. (4.6), o diagrama eletrônico do circuito termômetro, que foi 

desenvolvido especificamente para este projeto. Para o seu funcionamento, requer-se uma 

alimentação de 12 VCC, sendo que a estabilidade deste circuito é garantida pelo equilíbrio 

das pontes de Wheatstone, a ligação das termorresistências a três fios e sua imunidade a 

ruídos. 

A termorresistência varia o seu valor ôhmico em função da variação da 

temperatura, sendo que o circuito termômetro gera uma tensão elétrica analógica 

equivalente a esta variação. 
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Um conversor analógico/digital (CAD) amostra esta tensão de referência e a 

disponibiliza em uma de suas entradas analógicas. A leitura das entradas e das saídas do 

CAD é realizada de acordo com software de supervisão e controle, para tomada de decisão.  

 

Figura 4.6 – Esquema do circuito do termômetro com Pt-100 usado no SATECOL 

 

Os sensores de temperatura foram calibrados simultaneamente inserindo-se os 

mesmos em um banho termostático, marca Thermo Haake, modelo C-10 com temperatura 

controlada. Após a estabilização da temperatura do banho, cerca de 10 minutos, verificava-

se a temperatura indicada em um termômetro padrão digital, de precisão de ± 0,1 °C e 

registrava-se este valor no programa de coleta de dados, sendo o mesmo, habilitado para 
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realizar 3000 aquisições simultâneas das tensões elétricas de cada um dos sensores. O 

programa calculava a média destes valores de forma a gerar uma relação entre temperatura 

e tensão.  

A calibração foi realizada para a faixa de temperatura situada entre 15º C até 100 

ºC, devido à faixa de trabalho da bancada. 

Na Fig. (4.7) observa-se o banho termostático utilizado na calibração e os sensores 

de temperatura acondicionados e mergulhados no banho termostático.  

 

 

 

 

Figura 4.7 – Banho termostático Thermo Haake C-10 usado na calibração dos Pt-100 

 

A partir dos vários conjuntos de pares temperatura/tensão, ajustaram-se retas 

correlacionando estes valores. Os coeficientes de determinação obtidos para as retas 

ajustadas aos dados experimentais foram de aproximadamente 0,99 (confirmando a grande 

linearidade destes sensores). Estes dados deram origem a equações de ajustes que foram 

introduzidas no software de supervisão e controle, conforme apresentado no Apêndice D.  

Na Fig. (4.8) apresenta-se a curva de calibração do sensor n°1, onde é possível 

notar a boa linearidade do sensor, cujo coeficiente de determinação, R2=0,99 e a equação 

linearizada, igual a: y = 62,99x – 37,52.  
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Figura 4.8 - Curva de calibração do Pt-100 #1 

 

4.3.3 Circuito dobrador de tensão 

 

Com o objetivo de compatibilizar o nível de tensão analógica requerida para o 

controle remoto do conversor de freqüência, na faixa de 0 a 10 VCC, desenvolveu-se um 

circuito eletrônico, denominado dobrador de tensão, para amplificar a faixa de tensão 

analógica de saída da placa de aquisição de dados, que é de 0 a 5 VCC. Deste modo, 

compatibilizou-se o nível de tensão requerido para o controle de vazão da bomba 

hidráulica. Na Fig. (4.9) é apresentado o circuito eletrônico dobrador de tensão e na Fig. 

(4.10) esquema elétrico do circuito eletrônico dobrador de tensão, que atende às quatro 

saídas analógicas disponíveis nas placas de aquisição de dados. 

 

 

 Figura 4.9 - Circuito dobrador de tensão 
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 Figura 4.10 - Esquema elétrico do circuito dobrador de tensão 

 

4.3.4 Circuito amplificador de ganho unitário 

 

As saídas digitais das placas de aquisição usadas neste trabalho suportam corrente 

máxima de 1 mA. Deste modo, desenvolveram-se circuitos amplificadores de ganho 

unitário (buffer de tensão) usados para isolar e conectar um estágio de alta impedância de 

saída a uma carga de baixa impedância de entrada. Este tipo de circuito é usualmente 

chamado de seguidor de tensão, já que esse circuito faz uma cópia da tensão em sua 

entrada na sua saída. Ele é também conhecido como acoplador/casador de impedâncias e 

promove ganho de potência na carga alimentada pelo buffer. 

Por isso, buffers são usados à exaustão em circuitos eletrônicos diversos, como uma 

maneira simples e barata de garantir um perfeito acoplamento de impedâncias e ganho de 

potência estável. O esquema do circuito amplificador de ganho unitário desenvolvido e 



77  
Capítulo IV – Software, instrumentação e aquisição de dados 

 
 

usado no projeto é apresentado na Fig. (4.11) e na Fig. (4.12) o circuito eletrônico 

correspondente.  

 

Figura 4.11 – Esquema do circuito amplificador de ganho unitário 

 

Figura 4.12 - Circuito amplificador de ganho unitário 

 

4.3.5 Fonte de alimentação  

 

Uma fonte de alimentação é um aparelho ou dispositivo eletrônico constituído por 4 

blocos de componentes elétricos: um transformador de força (que aumenta ou reduz a 

tensão), um circuito retificador, um filtro capacitivo e/ou indutivo e um regulador de 

tensão que é usado para transformar a energia elétrica sob a forma de corrente alternada 

(CA) da rede em uma energia elétrica de corrente contínua, mais adequada para alimentar 

cargas que precisem de energia CC. A fonte de alimentação desenvolvida e usada neste 
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trabalho é do tipo linear, a tensão alternada da rede elétrica é reduzida por um 

transformador e retificada por uma ponte de diodos retificadores possuindo filtro para 

redução do ripple (ondulação) e circuito regulador de tensão. A fonte de alimentação e seu 

circuito eletrônico equivalente, desenvolvido para este trabalho estão demonstrados na Fig. 

(4.13) e na Fig.(4.14). 

 

 

              Figura 4.13 – Fonte de alimentação 

 

 

Figura 4.14 - Circuito da fonte de alimentação 

 

4.4 Relés de estado sólido 

 

O relé de estado sólido é uma chave eletrônica, com funções típicas de um relé 

eletromecânico convencional, porém não contém peças mecânicas, todos os mecanismos 

de comutação são semicondutores e possui isolação óptica. São usados no chaveamento de 

cargas indutivas ou resistivas com inúmeras vantagens sobre os relés convencionais.  
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A ausência de partes móveis elimina a possibilidade de desgaste e o ruído mecânico 

de operação, possuem baixos níveis de ruído elétrico de chaveamento. O isolamento 

elétrico entre entrada, saída e carcaça metálica simplifica e torna mais segura a instalação e 

manutenção. Apropriadamente instalados, podem operar sem falhas por muitos anos e 

podem ser fornecidos com ou sem o dissipador de calor. Estes relés são componentes 

semicondutores capazes de manusear correntes elevadas a partir de pequenos sinais. É 

ilustrado na Fig. (4.15) o circuito interno de um relé de estado sólido foto-acoplado. 

 

 

Figura 4.15 – esquema típico de um relé de estado sólido foto-acoplado 

 

O sinal de controle de um relé de estado sólido foto-acoplado parte de uma fonte de 

luz infravermelha (normalmente um diodo emissor de luz - led) e a radiação desta fonte é 

detectada por um semicondutor fotossensível (fotodiodo, fototransistor ou fototiristor).  A 

saída do componente fotossensível é usada para acionar o TRIAC ou SCR que conduzem a 

corrente do circuito. O único caminho entre a saída e o feixe de luz ou de radiação 

infravermelha possui excelente isolamento elétrico. Os relés de estado sólido também são 

chamados de opticamente acoplados ou foto-isolados.   

Na Fig. (4.16) são mostrados os relés de estado sólido usados no SATECOL. Eles 

possuem quatro terminais, sendo os terminais (1) e (2) alimentados com uma tensão de 220 

VCA e os terminais (3) e (4) alimentados pelo circuito amplificador de tensão de saída 

analógica que varia de 0 a 10 VCC.  O esquema de ligação dos relés de estado sólido é 

mostrado no Apêndice E. 
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Figura 4.16 – Relés de estado sólido usados no projeto 

 

4.5 MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 

 

O funcionamento do motor de indução trifásico é baseado na aplicação da tensão 

alternada nos enrolamentos (bobinas) da armadura (estator), resultando em um campo 

eletromagnético rotativo. Os enrolamentos do rotor do motor, influenciados pelo campo 

eletromagnético oriundo das bobinas do estator produzem corrente e força eletromotriz 

(f.e.m) induzidas e, como conseqüência um conjugado motor, transformando a energia 

elétrica em energia mecânica.  

Ao longo do estator têm-se grupos trifásicos de bobinas em cada pólo; esses grupos 

seguem uma ordem predeterminada e repetem-se tantas vezes quanto o número de pares de 

pólos que houver. O campo eletromagnético atuante gira (campo girante) segundo a 

freqüência da rede e o número de pares de pólos, conforme a Eq. (4.3). 

 

120
s

f
n

p

×=
                                                                                                      (4.3)

 

 

Sendo: 

sn : é o número de rotações síncronas (rpm); 

f : é a freqüência da rede (Hz); 

p : é o número de pólos. 
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A Eq. (4.3) reflete o número de rotações efetuadas em um minuto pelo campo 

eletromagnético gerado nas bobinas existentes do primário (estator) do motor. Na verdade, 

para produzir um conjugado e este produzir velocidade de rotação no rotor, o campo 

eletromagnético do estator induz uma corrente nos condutores que formam as bobinas do 

rotor que será tanto maior quanto maior for o número desses condutores cortados pelo 

fluxo magnético originário do campo. No entanto, quanto mais próxima estiver a 

velocidade de rotação do rotor da velocidade de rotação do campo girante, menor será o 

número de condutores que o fluxo magnético cortará, diminuindo conseqüentemente o 

valor da corrente induzida e o conjugado produzido. Em decorrência, a velocidade de 

rotação do rotor nunca alcança a velocidade de rotação de sincronismo porque, neste caso, 

não haveria corrente induzida no rotor e o conjugado seria nulo. 

  A relação entre a velocidade de rotação do campo girante e a velocidade de 

rotação do rotor chama-se escorregamento, e é dado pela Eq. (4.4). 

 

s r

s

n n
S

n

−=
                                                                                                            (4.4)

 

 

Sendo: 

 

S : escorregamento; 

sn : velocidade de rotação nominal síncrona no estator (rpm); 

rn : velocidade de rotação nominal no rotor (rpm). 

 

Logo, com base na Eq. (4.3) e na Eq. (4.4), tem-se que a velocidade de rotação 

nominal do rotor ( rn ) é calculada através da Eq. (4.5). 

 

( )120
1r

f
n S

p

×= −
                                                                                               (4.5)

 

 

Atualmente o uso do conversor de freqüência representa o método mais eficiente no 

controle de velocidade de motores de indução trifásicos, ocasionando menores perdas no 

dispositivo responsável pela variação de velocidade. Este processo consiste na variação da 
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freqüência da fonte alimentadora de tal modo que o motor possa ser controlado, 

proporcionando um ajuste contínuo da velocidade e conjugado com relação à carga 

mecânica. O conjugado desenvolvido pelo motor assíncrono é obtido pela Eq. (4.6). 

 

2.mC I= Φ                                                                                                               (4.6) 

 

Sendo que: 

 

C : conjugado do motor (kgfm); 

mΦ : fluxo de magnetização do motor (wb); 

2I :  corrente do motor (A). 

 

e que o fluxo dependa da relação  I

I

U

f
, desprezando-se a queda de tensão na resistência 1R  

e na reatância de dispersão dIX  do estator, pode-se dizer que o fluxo de magnetização do 

motor é obtido pela Eq. (4.7). 

 

  .m I IU fΦ =                                                                                                            (4.7) 

 
Sendo que:  

 

mΦ : fluxo de magnetização (wb); 

IU : tensão estatórica (V); 

If : freqüência da rede (Hz). 

 

Para possibilitar a operação do motor com torque constante para diferentes 

velocidades, deve-se fazer variar a tensão IU  proporcionalmente com a variação da 

freqüência If  mantendo-se desta forma, o fluxo constante. 

Deste modo, o motor de indução trifásico usado no SATECOL é responsável pelo 

tracionamento da bomba hidráulica do sistema, através de correia e polia. O controle de 

velocidade de rotação do motor e, por conseguinte, da vazão da bomba hidráulica, é 

realizado através de um conversor de freqüência, conseguindo, através de calibração do 

conversor de freqüência e relações de polias, o controle da faixa de vazão circulante no 
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sistema. A Tab. (4.1) apresenta as especificações do motor de indução trifásico usado neste 

projeto. 

  

Tabela 4.1 – Especificações do MIT usado no SATECOL 

 

Fabricante 
Potência  

(CV) 
Alimentação 

(V) 
Ligação  

Velocidade 
(rpm) 

Rend 
(%) 

F.P. 
(%) 

I.P. F.S. 
Polia 
(mm) 

WEG 0,5 220/380 Estrela  1720 70 72 44 1,25 140 

 
 

4.6 RADIÔMETROS SOLARES 

 

Os radiômetros são instrumentos utilizados para medir radiação solar e no caso de 

medição da radiação solar global recebem o nome de piranômetro. 

Os sinais emitidos por um radiômetro podem ser alterados em função do número de 

junções, da espessura dos fios, da qualidade de formação dos pares termoelétricos, da 

pintura do absorvedor, irregularidades na cúpula e, segundo FRITSCHEN e GAY (1979), 

algumas características são desejáveis para minimizar erros como uniformidade de 

medidas numa larga faixa espectral, resposta angular de acordo com o co-seno, solidez, 

baixo tempo de resposta, estrutura capaz de evitar os efeitos do vento e temperatura 

ambiente e saída suficientemente alta para facilitar os registros da radiação. 

 

4.6.1 Medições da radiação solar 

 

A radiação solar incidente no topo da atmosfera terrestre varia basicamente com a 

latitude e as condições atmosféricas, a qual, ao atravessar a atmosfera, interage com seus 

constituintes. Parte dessa radiação é espalhada em outras direções e é denominada de 

radiação solar difusa. A outra parte chega diretamente à superfície do solo e é denominada 

de radiação solar direta. Somando a radiação difusa com a direta obtém-se a radiação solar 

global. 

 

4.6.2 Medida da radiação solar 

A radiação solar global (G) é medida com auxilio de um piranômetro recebendo 

radiação de todas as direções. O instrumento deve estar posicionado com o plano de seu 

sensor na horizontal e conectado a um milivoltímetro ou um sistema de aquisição de dados.  
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Para medição da radiação solar, o piranômetro foi posicionado ao lado do coletor 

solar, no mesmo plano de inclinação. 

 

4.6.3 Fluxo de radiação  

 

Segundo a ABNNT NBR-10184 (1988) o fluxo de radiação é a energia incidente 

sobre (ou emitida por) plano, por unidade de área e por unidade de tempo proveniente de 

todas (ou para todas) as direções de um mesmo lado do plano. No caso de emissão inclui as 

componentes refletivas e transmitidas além daquela emitida conforme o seu nível de 

temperatura.  

• unidade de medida de fluxo de radiação: W/m2; 

• fluxo de radiação solar total: G. 

 

4.6.4 Energia solar incidente 

 

É a energia solar incidente sobre um plano, por unidade de área, devido à sua 

exposição ao fluxo de radiação solar, durante certo intervalo de tempo. 

• unidade de medida de energia solar incidente: J/m2; 

• energia solar incidente total: H 

Na Tab. (4.2) são encontradas as especificações do piranômetro usado no SATECOL. 

 

Tabela 4.2 -  Especificações do piranômetro usado no SATECOL 

 
Fabricante  The Eppley Laboratory, Inc 
Sensibilidade approx. 4 µV/Wm-2 
Impedância approx. 700 Ohms 
Temperature Dependente ±1% acima da temperature ambiente, -20 a + 40°C  
Linearidade ±1% de 0 a 700 Wm-2  
Tempo de resposta 2 segundos  
Cosseno Melhor do que 5% 
Vibração mecânica  Testado até 20 g sem danos 
Calibração Corpo negro de referência 
Tamanho Diâmetro: 146,0 mm e altura de 89,0 mm 
Peso 3,17 kg 
Orientação O desempenho não é afetado pela orientação ou inclinação   
 

 

A imagem do piranômetro usado no SATECOL é mostrado na Fig. (4.17). 
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Figura 4.17 – Piranômetro instalado na bancada do coletor solar 

 

4.7 SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

A finalidade de aquisição de dados é a medir um fenômeno físico ou elétrico tais 

como tensão, corrente, temperatura, pressão, ou de som. A aquisição de dados baseados em 

PC utiliza uma combinação de hardware modular, aplicativos de software, e um 

computador para efetuar medições. Embora cada sistema de aquisição de dados seja 

definido pela sua aplicação e exigências, cada sistema tem um objetivo comum de 

aquisição, análise e apresentação de informações. A ilustração da Fig. (4.18) representa a 

função de um DAQ (placa de aquisição de dados) num sistema de aquisição de dados e no 

Apêndice F são apresentadas as configurações das placas de aquisição de dados (conversor 

A/D e D/A). 

 

 

 

Figura 4.18 – Esquema de um sistema de aquisição de dados baseado em DAQ 
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O DAQ-6008 (data acquisition hardware) da National Instruments™ é um 

equipamento que agrega as funções de conversor A/D (analógico-digital) e D/A (digital-

analógico), contador, temporizador e foi desenvolvido para aplicações em sistemas de 

aquisição de dados baseado em computador.  

Os DAQ utilizados neste trabalho possuem características plug-and-play (plugar e 

ser reconhecido pelo computador) proporcionam capacidade multifunção, com oito canais 

de 12 bits na entrada analógica, duas saídas analógicas, 12 linhas de E/S (entrada e/ou 

saída) digitais e um contador, cada um.  

A alimentação dos DAQ é feita através do barramento USB (universal serial bus), 

portanto não necessita de uma fonte de alimentação externa para operar.  

Possuem terminais com parafusos para conexão direta do sinal, uma tensão de 

referência para alimentação de sensores externos, uma placa de quatro camadas projetada 

para redução de ruído e melhora de incerteza e proteção de sobre-tensão nas entradas 

analógicas de até ± 35 V.  

O equipamento possui o driver específico para programação em linguagem gráfica 

LabVIEW™, na qual fora utilizada para criação dos programas de aquisição, supervisão e 

controle. 

São mostrados na Fig. (4.19) os dois DAQ 6008 da National Instruments™ que 

foram empregados para composição do sistema de aquisição de dados do SATECOL. 

 

 

 

Figura 4.19 - DAQ 6008 da National Instruments™, usados neste projeto 
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4.7.1 Considerações básicas sobre conversores A/D e D/A 

 

Resolução: O coração de um dispositivo de medição é o conversor analógico-digital 

(CAD). Um CAD é um dispositivo que é alimentado por um valor analógico e o converte 

para uma saída digital. Os CAD são especificados de acordo com o número de bits de 

resolução, os quais determinam quantos valores discretos o CAD pode jogar na saída. A 

Eq. (4.8) representa a resolução de um conversor analógico-digital. 

 

max minR
2 2
CAD

CAD n n

V V V−= =
                                                                                     (4.8)

 

 

Sendo que: 

 

RCAD
: resolução do CAD; 

CADV : tensão de alimentação do CAD (Vmáx - Vmin); 

n: número de bits. 

 

Logo, um CAD com 12 bits tem resolução de uma parte em 4096. Se a faixa de medida é 

entre ±10 V então a resolução será: 

 

        

20
4,88

4096CADR mV= =
                                                                                       (4.9)

 

 

Ruído do sistema: o ruído do sistema refere-se ao ruído com relação ao terra que existe 

em todos os circuitos de entrada analógica. Este ruído para o terra gera certa quantidade de 

ruído randômico ao CAD todo o tempo. Em bons hardwares, o ruído para o terra é menor 

do que o menor segmento discreto do CAD, conhecido como o bit menos significativo 

(LSB). É possível minimizar qualquer erro introduzido por ruídos usando esquemas de 

software, como o “over-sampling” (amostragem acima do especificado) e “averaging” 

(média do sinal). Amostragem acima do especificado e o cálculo de médias do sistema 

com um ruído baixo menos do que um LSB pode melhorar a resolução resultante do 

sistema calculando a média quantitativa do erro, fornecendo resoluções por hardware de 

12-bits até 14-bits. Esta técnica é chamada de “dithering”.  
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Erro de Offset: o offset é uma tensão constante que o circuito aplica a todas as medições. 

Pelo fato do CAD precisar de uma fonte de tensão estável quando realiza medições de 

tensões analógicas, qualquer erro nesta fonte de tensão pode introduzir um erro de offset. 

Erro de offset também é suscetível a variações da temperatura ambiente, assim como 

temperaturas internas altas ou baixas podem introduzir um erro de offset maior.  

 

Erro de ganho: não-linearidades em circuitos de medição causam erros de ganho. O CAD 

não digitalizará perfeitamente sinais analógicos através de toda variação de tensão e muitos 

dispositivos de medição usam redes de resistores para converter sinais de corrente para 

tensão ou para escalar tensões maiores ou menores para níveis apropriados para utilização 

de toda resolução do CAD. A rede de resistores pode apresentar não-linearidade através 

das variações de tensão e são suscetíveis a mudanças de temperatura.  

 

Taxa de conversão: a taxa de conversão é a freqüência com a qual o sinal analógico é 

digitalizado. Pode ser expresso em Hertz, ou medidas por segundo. A taxa de conversão 

depende do tempo de conversão do sinal (determinado pela eletrônica) do conversor. Um 

conversor ajustado para 1 kHz fará 1000 medidas por segundo.  

 

Taxa de aquisição: é a freqüência na qual o sinal será medido (Hz). Período de aquisição 

= 1/taxa de aquisição. 

 

Aliasing: é o fenômeno que ocorre quando a taxa de aquisição é menor que a freqüência 

do sinal. Este problema pode ser evitado considerando o Teorema de Nyquist, ou seja: a 

taxa de amostragem dever ser pelo menos duas vezes a maior freqüência que se deseja 

registrar.   

 

Incertezas nas medidas dos sensores: considerando que a calibração dos sensores de 

temperatura, ligado a três fios, associado ao circuito eletrônico termômetro, possui uma 

incerteza de ± 0,1 ºC constatou-se que nesta faixa, a tensão de resolução do termômetro 

equivale a 598 mV. Esta incerteza, sendo cerca de 120 vezes maior que a incerteza 

introduzida pela resolução na conversão A/D, será assumida como a incerteza total 

associada ao sistema de aquisição de dados para os sensores de temperatura. 
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4.8 INTERFACES GRÁFICAS 

 

4.8.1 Interface do programa para calibração das termorresistências  

 

Desenvolveu-se, também, um programa computacional, na plataforma 

LabVIEW™, para coletar os dados de tensão de cada um dos sensores, conforme mostrado 

na Fig. (4.20). 

A interface gráfica do sistema de aquisição de dados para calibração dos sensores 

de temperatura possui capacidade para registrar dados de até 16 elementos 

simultaneamente. 

 

 

 

Figura 4.20 - Interface gráfica para aquisição de dados para calibração dos Pt-100 

 

O usuário padroniza o tempo necessário para cada aquisição e a partir de sua ordem 

para execução, o programa automaticamente realiza simultaneamente as aquisições de 

todos os sensores, armazenando em tempo real, os valores lidos em uma base de dados 

durante o tempo determinado. Ao final da ação, o usuário terá um arquivo de dados 

contendo as informações como data, hora, temperatura de referência e a média dos valores 

de tensão amostrados para a devida correlação entre valores de tensão com temperatura. 
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4.8.2 Interface de controle da temperatura do SATECOL 

 

A vazão mássica, a temperatura do fluido na entrada do coletor solar, o valor da 

temperatura ambiente e a radiação solar incidente sobre o coletor representam variáveis 

cujos valores são imprescindíveis para análise de desempenho do absorvedor. 

A interface do controle supervisório do SATECOL é mostrado na Fig. (4.21) e nela 

o usuário monitora os valores de temperatura na entrada e na saída do coletor solar, na 

unidade de refrigeração de líquido, na unidade de aquecimento de líquido, a temperatura 

ambiente, a radiação solar incidente sobre o coletor e a vazão do sistema e o volume de 

água circulada no coletor. O volume de água que circula pelo coletor durante o período de 

ensaio é calculado e exibido na interface, a partir dos registros de valores de vazão mássica 

instantânea e tempo decorrido para cada período de aquisição (SOUTO, BELO e SILVA, 

2009). 

É possível, inclusive, controlar a temperatura da água na entrada do coletor solar, a 

partir do controle das unidades de refrigeração e de aquecimento de líquido e também o 

ajuste da vazão mássica do sistema, tudo com aquisição de dados em tempo real e 

armazenamento de informações em banco de dados para elaboração de gráficos e 

relatórios. 

 

 

Figura 4.21 – Interface do controle supervisório do SATECOL 
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4.8.3 Diagrama de controle de temperatura da UAL 

 

O reservatório da unidade de aquecimento de líquido armazena 23 litros de água, 

cuja temperatura é monitorada por três sensores de temperatura Pt-100, com bainha de 

inox, sendo um sensor imerso no reservatório a uma altura de 220 mm, o segundo instalado 

a 120 mm e o terceiro a uma altura de 30 mm da base do reservatório da UAL.  

A variação de resistência detectada pelos sensores de temperatura é convertida em 

sinais analógicos de tensão, no circuito termômetro, que envia tais sinais a entradas 

analógicas do conversor analógico/digital (A/D). 

Estes sinais analógicos de tensão são convertidos em sinais digitais por um 

conversor A/D. Os sinais digitais obtidos são encaminhados ao controlador (ambiente 

virtual) por meio de uma interface USB de um microcomputador.  

Então, esses sinais digitais são comparados com um valor de temperatura 

programada de referência (setpoint) e havendo alguma divergência (erro), o controlador 

pode enviar até três sinais simultâneos com amplitudes variáveis, às resistências auxiliares 

de aquecimento, por meio do conversor D/A, associado a um circuito amplificador e a três 

relés de estado sólido, proporcionando o alcance da temperatura desejada, conforme 

esquematizado na Fig. (4.22).   

 

 

Figura 4.22 - Diagrama esquemático do controle da UAL  

 

4.8.4 Interface de controle da UAL 

 

Através da interface de controle de aquecimento da unidade de aquecimento, 

conforme ilustrado na Fig. (4.23) é feito o ajuste da temperatura desejada para o 

Relé de estado 
sólido

Circuito
termômetro

Conversor
A/D

Pt-100

Entrada
programada

UAL

Conversor
D/A

Circuito
Amplificador

Pt-100 Pt-100

Resistência

DAQ

DAQ



92  
Capítulo IV – Software, instrumentação e aquisição de dados 

 
 

aquecimento auxiliar. A potência máxima dissipada pela resistência de 4 kW sob uma 

tensão de 220 VCA ocorre quando o controlador detecta um erro entre os valores de 

temperatura de ajuste e de entrada no coletor maior que 1 °C, abaixo desse valor  somente 

1 elemento dos três da resistência é energizado pelo relé de estado sólido, o que significa 

uma potência dissipada na água de 1,3 kW.  

 

 
Figura 4.23 - Interface de controle de temperatura da UAL 

 

4.8.5 Diagrama de controle de temperatura da URL 

 

A temperatura da água da URL é medida por um conjunto de três sensores de 

temperatura do tipo Pt-100, de tal modo que a temperatura de referência do banho é a 

média aritmética dos três sensores. Os sinais analógicos passam por um circuito eletrônico 

de condicionamento de sinais (circuito termômetro) que converte os valores ôhmicos das 

termorresistências em níveis de tensão analógica que alimentam entradas analógicas do 

conversor A/D (analógico-digital). Esses sinais digitais obtidos são enviados ao 

controlador que através de um programa de supervisão e controle, para gerenciamento do 

processo, que controla o acionamento do sistema de refrigeração, através da habilitação de 

um relé de estado sólido, mantendo o compressor energizado enquanto a temperatura 

desejada da água não for atingida, cujo esquema de controle é ilustrado na Fig. (4.24). 
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Figura 4.24 - Diagrama esquemático de controle da URL 

 

4.8.6 Interface de controle da URL 

 

Na Fig. (4.25) apresenta-se a interface de controle de temperatura da URL, onde o 

usuário pode definir o valor desejado, que serve de referência para decisão do controlador. 

A partir da decisão de atuação do controlador, um sinal de referência é enviado através do 

conversor D/A que passa por um processo de amplificação (0 a 4 VCC) para o comando de 

um relé de estado sólido. Este atuador, optoisolado, comanda a alimentação do sistema de 

refrigeração da UAL, que é de 220V CA e assim permanece até segunda ordem do 

controlador ou intervenção manual do operador. 

 

 
 

Figura 4.25 - Interface do programa de supervisão e controle da URL 
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CAPÍTULO V 

 

 

DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO TÉRMICO DO COLETOR 

 

 

5.1 RENDIMENTO TÉRMICO SEGUNDO A ABNT NBR-10184/1988 

 

Para iniciar a medição dos parâmetros de cálculo da eficiência do coletor é preciso 

em primeiro lugar conhecer a constante de tempo. Neste caso foi utilizado para a 

determinação da constante de tempo o método da variação do fluxo de radiação solar total. 

A Norma ABNT NBR 10184 prescreve o método para determinação do rendimento 

térmico de coletores solares planos para líquidos.  

Algumas considerações importantes sobre a determinação do rendimento térmico 

devem ser ressaltadas, conforme segue: 

 

• A vazão do fluido deve ser de um litro por minuto para cada m² de área do coletor; 

• O fluxo de radiação solar total sobre o plano do coletor deve ser superior a 600 

W/m²; 

• A velocidade do vento durante o ensaio deve manter-se inferior a 4,5 m/s; 

• O ângulo de incidência sobre a área de abertura do coletor solar, durante a 

realização do ensaio, deve manter-se inferior a 30º; 

• O período mínimo de ensaio com operação em regime quase permanente é no 

mínimo igual à constante de tempo do coletor, e não inferior a cinco minutos; 

• O coletor solar deve ser ensaiado para várias condições da temperatura do fluido na 

seção de entrada do coletor solar, desde a temperatura ambiente até a máxima 

temperatura admissível para o coletor em ensaio, ou até a eficiência zero; 

• No mínimo quatro condições diferentes para a temperatura do fluido na seção de 

entrada do coletor, devem ser selecionadas de maneira equiespaçada sobre a faixa 



95  
Capítulo V – Determinação do rendimento térmico do coletor 

 
 

de operação do coletor solar.  Um destes valores deve ser igual ou diferir no 

máximo em 2 ºC da temperatura ambiente; 

• Para cada nível da temperatura do fluido na seção de entrada do coletor solar mais 

de um ponto de ensaio deve ser obtido, sendo os ensaios conduzidos antes e após o 

meio dia solar (ângulo horário igual a zero) e, se possível, de maneira simétrica; 

• Devem ser obtidos no mínimo 16 pontos por ensaio; 

• O rendimento térmico do coletor solar, em regime quase permanente, deve ser 

calculado em cada condição de ensaio pela Eq. (5.1). 

 

( )col p

c

V c ts te

A H

ρ
η

× × × −
=

×                                                                                            (5.1)
 

 

Sendo que: 

η : Rendimento térmico do coletor  

ρ : Densidade da água [kg/m3]; 

colV : Volume de fluido que circulou pelo coletor solar durante o intervalo de tempo do  

      ensaio [m3]; 

pc :   Calor específico da água na temperatura 0,5 ( )e st t× +  [kJ/kg°C]; 

st :   Temperatura da água na saída do coletor [°C]; 

et :   Temperatura da água na entrada do coletor [°C]; 

cA :  Área superficial do coletor [m2]; 

H : É a energia solar incidente total sobre o plano coletor, durante o período de ensaio e  

      obtida pela integração do fluxo de radiação solar total a partir do registro contínuo  

      de seus valores [J/m2]. 

 

Os diversos valores do rendimento térmico (η ), obtidos durante os ensaios, devem ser 

apresentados graficamente em função do parâmetro 
( )e at t

G

−
, sendo que: 

 

et : Temperatura da água na entrada do coletor [°C]; 

at : Temperatura do ar ambiente no ensaio [°C]; 
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G é calculado pela fórmula 
2 1( )

H

t t−
, ou seja, o fluxo de radiação solar total médio sobre 

o plano coletor, durante o período de ensaio limitado pelos instantes 1t  e 2t  e utilizando-se 

o método dos mínimos quadrados, deve-se ajustar aos pontos experimentais um polinômio 

de primeiro grau. 

 

5.1.1 Incerteza de medição 

  

Cada ponto do ensaio deve ser assinalado com a sua respectiva incerteza de 

medição avaliada pela Eq. (5.2). 

 

22 2 22 2

0 3 5 61 2 4

( )ol p s e cn V c t t A H

σ σ σ σσ σ σ
ρ

         = ± + + + + +           −                                   (5.2)

 

 

Sendo que: 

0σ (n=0,1,2,3,...6) é a incerteza de medição da grandeza mencionada no denominador da 

fração. 

As incertezas experimentais das grandezas envolvidas na medição de curva de 

eficiência de coletor solar, decorrentes de aparelhos e instrumentos utilizados para as 

análises realizadas estão representadas na Tab. (5.1). 

 

Tabela 5.1 – Incertezas de aparelhos e instrumentos usados nos ensaios 

Diferença de temperatura entre a saída e a entrada do coletor (ts-te) ± 0,1 [°C] ou ± 590 [mv] 

Temperatura ambiente ta ± 0,5 [°C] 

Volume de água que circulou pelo coletor durante o ensaio Vol ± 2,0 % [l] 

Energia solar incidente no coletor H ± 10 [J/m2] 

Radiação solar global G ± 10 [W/m2] 

Velocidade do vento Vento ± 4,0 % [m/s] 

Vazão mássica m ± 2,0 % [kg/s] 

Massa específica da água ρ não significativo = 0 

Calor específico da água cp não significativo = 0 

Sistema de aquisição de dados DAQ ± 4,88 [mV] 
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5.1.2 Determinação da constante de tempo (τ) 

 

Designa-se constante de tempo ao intervalo de tempo necessário para que a 

temperatura do fluido de trabalho na seção de saída do coletor solar atinja 63,2% do seu 

valor de regime quase permanente, após uma variação tipo degrau ocorrida em apenas uma 

das seguintes variáveis:  

 

� Fluxo de radiação solar total;  

� Temperatura do fluido na seção de entrada do coletor solar; 

� Vazão mássica do fluido de trabalho.  

  

Para determinação da constante de tempo (τ) utiliza-se, neste caso, o método da 

variação do fluxo de radiação solar total, que deve seguir as seguintes determinações 

normatizadas: 

 

� Com o coletor instalado no circuito de ensaio recomenda-se ajustar a vazão do 

fluido para o valor de um litro por minuto para cada m² de área do absorvedor; 

� Regular a temperatura do fluido na seção de entrada do coletor solar para um valor 

igual ao da temperatura do ar ambiente ou diferindo de no máximo 1º C deste valor; 

� O fluxo de radiação solar total sobre o plano do coletor deve ser superior a 750 

W/m² e durante o ensaio a velocidade do vento deve se manter inferior a 4,5 m/s; 

� Aguardar até que a condição de regime quase permanente se estabeleça. Regime 

quase permanente é o termo usado para descrever a condição de operação de um 

coletor solar sendo a vazão e a temperatura de entrada do fluído de trabalho são 

praticamente constantes no decorrer do tempo, e as variações na temperatura do 

fluído na seção de saída são devidas a pequenas variações no fluxo da radiação solar 

total; 

� Com o coletor operando em regime quase permanente, reduzir instantaneamente a 

zero o fluxo de radiação solar sobre o plano do coletor solar. Esta operação pode ser 

realizada com uma cobertura opaca de cor branca, suspensa em frente à área de 

abertura do coletor solar, de maneira a não impedir que o ar ambiente continue 

fluindo sobre a área de abertura. 
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Os registros contínuos das temperaturas te, ts e ta devem ser efetuados até o instante t, tal  

a Eq. (5.3). 

 

0

( )
0,30

( )
s e

s e

t t t

t t t

− <
−                                                                                                           (5.3)

 

 

Sendo: 

 

st : temperatura do fluido na seção de saída do coletor [°C]; 

et : temperatura do fluido na seção de entrada do coletor [°C]; 

0t : instante em que foi zerado o fluxo de radiação solar sobre o plano do coletor. 

 

A constante de tempo do coletor solar (τ) será calculada pelo intervalo de tempo, Eq. (5.4): 

 

1 Lt tτ = −                                                                                                                (5.4) 

 

Sendo: 1t : é o instante determinado com os registros contínuos das temperaturas te, ts e ta 

onde ocorre o valor de acordo com a Eq. (5.5). 
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Não havendo ponto de inflexão no registro contínuo da temperatura ( )st t então 0Lt t= . 

Caso haja um ponto de inflexão, Lt  é o instante determinado pela interseção da reta 

tangente à curva ( )st t , traçada pelo ponto de inflexão, com o eixo da abscissa. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados resultados dos ensaios realizados, a fim de 

validar o trabalho aqui proposto. São eles: 

 

� Análise de desempenho da URL; 

� Análise de desempenho da UAL; 

� Controle da vazão pelo conversor de freqüência; 

� Levantamento da pressão do sistema 

� Ensaios com o coletor solar. 

 

6.2 ANÁLISE DE DESEMPENHO DA URL 

 

6.2.1 Capacidade de resfriamento   

 

Analisou-se a capacidade de resfriamento da URL quanto à sua atuação na 

refrigeração de uma massa de 116 kg de água.  

Para tal, registrou-se a temperatura inicial da água no interior do reservatório, a 

temperatura de setpoint e o tempo decorrido, de acordo com o ilustrado na Fig. (6.1). 

De acordo com o gráfico da Fig. (6.1) foram necessários 15 minutos para a 

temperatura da URL reduzir de 23,9 °C para a temperatura de setpoint de 18,5 °C, 

considerando uma massa de 116 kg de água, e vazão nula. 
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Deste modo, a energia calorífica proporcionada pela URL, nestas condições, foi 

de 2,63 MJ, o que demonstra a elevada capacidade de operação da unidade de 

resfriamento. 

 

Figura 6.1 – Resfriamento da URL com 116 kg de água 

 

6.2.2 Manutenção da temperatura da URL 

 

Após atingir a temperatura desejada para resfriamento na URL, registrou-se a 

variação da temperatura e o tempo decorrido a partir do desligamento do compressor. 

Ou seja, observou-se a capacidade de manutenção da temperatura no interior do 

reservatório com a vazão mássica nula e nenhuma retirada de água. 

A Fig. (6.2) representa o ensaio realizado durante 24 h para constatar a 

capacidade de manutenção da temperatura do reservatório, sob tais condições. Embora 

existindo variação da temperatura ambiente, a temperatura da URL não sofreu alteração, 

permanecendo constante em 18,5 °C durante 24 h com coleta de dados a cada 1 ms, o 

que demonstra a boa capacidade de isolamento térmico utilizado na parede externa do 

reservatório. 
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 Figura 6.2  – Estabilidade da temperatura da URL 

 

6.2.3 Transferência de calor pela serpentina   

 

Analisou-se o comportamento da temperatura de saída da URL, mantendo-se 

constante a referência de temperatura da URL em 21,1 °C e variando-se os valores de 

temperatura da água na entrada de numa serpentina de cobre com 10 mm de diâmetro 

externo, espessura de 0,79 mm e 7 m de comprimento totalmente submersa no 

reservatório da URL. 

A vazão mássica foi mantida em 0,028 kg/s e a temperatura da água na entrada 

da serpentina variou de 28 °C a 61,3 °C. 

Nessas condições, para o valor máximo de temperatura de entrada, obteve-se na 

saída, uma redução de 39 °C, o que representa uma queda de 63,6%. 

Assim, do balanço global de energia na serpentina, a quantidade de calor 

transferido por convecção foi dado pela Eq. (6.1)  

 

. .( )convq mcp ts te= −ɺ
                                                                                          (6.1)  
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Sendo: 

convq : capacidade de resfriamento da serpentina [W];    

mɺ : vazão mássica [kg/s];  

cp: calor específico da água [kJ/kg°C]; 

ts te− : diferença entre as temperaturas de entrada e de saída [°C]. 

 

Daí encontrou-se o valor de qconv para cada diferença entre as temperaturas de 

entrada e de saída, conforme ilustrado na Fig. (6.3).  

Para fins de comparação, também foi analisado a diferença média de 

temperatura na saída da serpentina em relação aos valores experimentais e simulados, 

encontrando-se uma variação de ± 0,6 °C, conforme ilustrado na Fig. (6.4), cujo valor 

considera-se aceitável haja vista as simplificações adotadas no modelo matemático e a 

influência da bomba hidráulica no circuito. 

Ressalta-se, no entanto, que o mais importante, é que o sistema promoveu uma 

elevada troca de calor, proporcionando uma redução de temperatura em até 63,6 %. 

 

 

 

Figura 6.3 – Capacidade de resfriamento da serpentina 
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Figura 6.4 - Atuação da serpentina da URL sob temperatura de 21,1 °C e vazão mássica 
de 0,028 kg/s 

 

6.2.4 Análise da variação da temperatura da URL  

 

Com o objetivo de analisar a variação da temperatura da água contida no 

reservatório da URL ajustou-se a vazão mássica em 0,028 kg/s e elevou-se a 

temperatura da água na entrada da URL de 24,6 °C para 31,1 °C, durante 1 h conforme 

apresentado na Fig. (6.5). 

 

 

Figura 6.5 - Influência da temperatura da URL na troca de calor 
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O compressor da URL permaneceu desligado durante o período de ensaio e 

analisou-se a influência da temperatura da URL no processo de troca de calor com a 

serpentina, que ao final do experimento aumentou de 18,5 °C para 29,6 °C. 

Assim, a análise dos resultados apresentados na Fig. (6.5) permite concluir que é 

muito importante que o controlador mantenha a temperatura da URL em níveis mais 

baixos para obtenção de maiores gradientes térmicos. 

 

6.3 ANÁLISE DE DESEMPENHO DA UAL 

 

O reservatório térmico da UAL tem um funcionamento dinâmico. Ele recebe, 

armazena e cede energia em taxas variáveis com o tempo. A energia recebida pode vir 

tanto da URL quanto do uso da resistência auxiliar.  

 

6.3.1 Incremento de temperatura na UAL 

 

Analisou-se a elevação da temperatura de 23 kg de água contida na UAL desde o 

seu valor de temperatura inicial até o valor de temperatura de ajuste, definida através da 

interface gráfica. Durante o ensaio a vazão manteve-se nula e utilizou-se o aquecimento 

térmico auxiliar formado por uma resistência de imersão de 4 kW/220 VCA, Fig. (6.6). 

 

 

Figura 6.6 - UAL com 23 kg de água e resistência auxiliar de 4 kW/220 VCA 
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Assim, de acordo com a Fig. (6.6) a temperatura da água elevou-se de 27,6 ºC 

para 70,8 ºC em 18 minutos. A curva foi linearizada de acordo com 30, 47 2, 25y x= +  e 

o coeficiente de determinação, R2=0,99. 

 

6.3.2 Variação da temperatura no interior da UAL após 24 h 

 

Para obter um valor experimental da temperatura média no interior da UAL, com 

23 kg de água após 24 h sem consumo, sem apoio térmico auxiliar e vazão nula, 

registrou-se a temperatura inicial da água de 70,8 °C e após 24 h de aquisições, a 

temperatura final da água foi de 34,2 °C, sob uma temperatura média do ar ambiente de 

22,4 °C. A Fig. (6.7) ilustra esse comportamento, cuja curva característica, através de 

ajuste exponencial é representada por (-0,095 )30,23 39,61. xy e= + e 2 0,99R = . 

 

 
 

Figura 6.7 - Resfriamento da  UAL após 24 h 
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Neste experimento observou-se a influência dos posicionamentos dos jatos de 
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Fig.(6.8). É possível notar através da Fig. (6.8) que inicialmente, a água fria proveniente 
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da URL (18 °C), posicionada a uma altura de 30 mm sofre significativa mistura com a 

água pré-existente no topo do reservatório (35 °C) e altura de 220 mm, de modo que ao 

atingir o nível do jato de saída a uma altura de 120 mm ele passa a ter numa temperatura 

de 27,4 °C. Este fenômeno ocorre para toda faixa de temperatura da água na entrada da 

UAL, durante a circulação de água pelo circuito hidráulico. Em resumo, o jato de 

entrada, em seu percurso rumo à saída do reservatório troca calor com a água contida no 

reservatório e esse comportamento da temperatura é importante para o ajuste da 

temperatura da água de entrada do coletor solar. 

 

 

Figura 6.8 – Posicionamento dos sensores de temperatura da UAL 

  
 

Figura 6.9 - Estratificação da temperatura no interior da UAL durante 15 minutos 
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6.4 CONTROLE DA VAZÃO PELO CONVERSOR DE FREQÜÊNCIA 

 

Um conversor de freqüência foi utilizado para controlar o acionamento, 

desligamento e controle de velocidade do motor de indução trifásico que está associado, 

através de polias, a uma bomba hidráulica centrífuga, conforme demonstrado no 

Apêndice C. 

De acordo com o valor de vazão desejado pelo usuário, através da interface 

gráfica, é gerado um sinal analógico de tensão equivalente na saída analógica do 

conversor D/A, na faixa de tensão de 0 a 5 VCC, que ao passar por um circuito 

eletrônico dobrador, amplifica tais sinais para uma faixa de 0 a 10 VCC que alimenta a 

entrada analógica AI-1 (remoto) do conversor de freqüência, cuja variação de tensão 

promove o controle de velocidade da bomba e conseqüentemente a vazão do sistema. 

A Fig. (6.10) representa a curva característica da calibração do conversor de 

freqüência com relação à vazão do sistema para uma faixa de 0,010 kg/s a 0,033 kg/s 

(0,6 a 2,0 l/min) tendo como referencial um rotâmetro Applitech com precisão de ± 2%. 

A equação característica é dada por: 0,022 0,033y x= − e 2 0,99R = . 

 

 

  Figura 6.10 - Calibração do conversor  em função da vazão  
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6.5 LEVANTAMENTO DA PRESSÃO DO SISTEMA 

 

Diversos ensaios foram realizados para o levantamento do comportamento típico 

da pressão na tubulação do sistema hidráulico, tomando-se como referência as conexões 

de sucção e recalque da bomba hidráulica e variando-se a vazão mássica na faixa de 

0,010 kg/s a 0,33 kg/s (0,6 l/min a 2,0 l/min). Deste modo, apresenta-se na Fig. (6.11) a 

relação existente entre a pressão e a vazão mássica do sistema SATECOL, através dos 

dados experimentais, levantados no dia 19/06/2009, com temperatura média do ar 

ambiente de 28,5 °C, em confronto com uma curva de regressão exponencial. 

( )
0,06114,953.exp 12,755

x

y
−

−= −  e coeficiente de determinação, 2 0,970R = . 

 

 

Figura 6.11 – Comportamento típico da pressão no sistema 
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alta absortância solar, isolamento térmico composto por lã de rocha com 50 mm de 

espessura, cobertura de vidro plano com 3 mm de espessura, laterais em perfis de 

alumínio extrudado, fundo em chapa de alumínio laminado com 0,5 mm de espessura, 

dupla vedação especial com massa automotiva e silicone. 

 

Dimensões:  

� Comprimento: 2,05 m; 

� Largura: 0,81 m; 

� Espessura: 90 mm; 

� Área útil de captação de energia: 1,7 m2; 

� Peso: 29,6 kg. 

 

O ângulo de inclinação do coletor instalado sobre a estrutura metálica manteve-

se em 22°. Foram realizados diversos ensaios com o coletor, entretanto, apresentam-se 

neste trabalho os testes realizados nos dias 04/09/2009 para determinação da constante 

de tempo e no 10/09/2009 para eficiência do coletor. 

 

Antes de iniciar os ajustes para aquisição de dados, através do SATECOL, 

tornou-se necessário a adoção de alguns procedimentos: 

 

� Carregar o sistema supervisório; 

� Checar e caso necessário, completar o nível de água do boiler e do 

reservatório da URL; 

� Acionar a bomba hidráulica centrífuga para circulação de água no coletor; 

� Observar a eliminação de bolhas de ar da tubulação através do tanque de 

expansão; 

� Checar a estabilidade de vazão através do rotâmetro; 

� Checar os dispositivos de proteção; 

� Habilitar os circuitos eletrônicos; 

� Observar a coerência das leituras preliminares das termorresistências; 

� Observar a sílica gel do piranômetro, quanto à umidade; 

� Limpar a cobertura do coletor; 

� Ajustar a temperatura da URL para o valor desejado. 
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Com o fluido em circulação na vazão mássica e temperatura de entrada pré-

selecionados, aguardaram as condições de regime quase permanente, antes de iniciar a 

obtenção dos dados. As medidas foram efetuadas através de integrações realizadas no 

intervalo de tempo de 8 minutos, nas quais se observa o coletor operando em regime 

quase permanente. Foram considerados 16 pontos para traçar a curva de eficiência 

térmica instantânea. Cada ponto foi obtido fixando-se a temperatura do fluido na seção 

de entrada do coletor 

 

6.6.1 Resultados da determinação da constante de tempo  

 

Neste trabalho, para a determinação da constante de tempo do coletor, utilizou-

se o método da variação do fluxo de radiação solar total, cujo ensaio ocorreu no dia 

04/09/2009 com temperatura ambiente média de 26,4 °C, velocidade do vento de 3 m/s 

e radiação solar global de 759,1 W/m2. 

Para provocar uma variação degrau, utilizou-se o sombreamento provocado por 

um bloqueador solar posicionado a uma altura de 100 mm do coletor. 

Na Fig. (6.12) é identificado o bloqueador solar em que é possível notar que 

nessa situação, fluxo de radiação solar sobre o absorvedor não está sendo interrompido, 

devido ao posicionamento recuado do bloqueador. 

No entanto, na Fig. (6.13) observa-se o detalhe do trilho da estrutura metálica 

sobre o qual bloqueador solar fica apoiado e passível de deslocamento horizontal. 

 

 

Figura 6.12 – Vista da estrutura metálica com o bloqueador solar e coletor   

Bloqueador solar Coletor  
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Figura 6.13 – Detalhe do trilho da estrutura metálica 

 

Assim, a interrupção da irradiação solar sobre a área coletora é conseguida pelo 

posicionamento da estrutura bloqueador sobre a área coletora, conforme ilustrado na 

Fig. (6.14). 

 

 

Figura 6.14 – Sombreamento provocado pelo bloqueador solar sobre o coletor 

 

Nesse ensaio, a vazão mássica foi mantida em 0,028 kg/s e a temperatura da 

água na entrada do coletor foi de 25,5 °C. 

Desse modo, o comportamento do coletor após uma variação degrau de fluxo de 

radiação e as temperaturas da água na entrada e na saída do coletor durante o tempo de 
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bloqueio da radiação solar direta são apresentadas na Fig. (6.15), sendo que o instante 

zero representa o momento do bloqueio solar. 

 

 

Figura 6.15 - Comportamento do coletor após variação degrau de fluxo de radiação 

  

No instante zero, a temperatura da água na saída do coletor, operando em regime quase 

permanente, era de 37,7 °C. Depois de transcorridos 300 segundos da interrupção da 

irradiação solar sobre o coletor, a temperatura da água na saída do coletor passou para 

27,4 °C. 

 A constante de tempo do coletor foi determinada para o valor de tempo que 

obedeceu a relação, definida na Eq. (5.5) (capítulo V). 
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Sob estas condições, a relação de decaimento de temperatura e o momento em 

que o sistema atingiu o valor mais próximo de 0,368, podem ser observadas na Fig. 

(6.16).  
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Figura 6.16 - Evolução da relação de decaimento no tempo 

 

Nota-se, portanto, que a constante de tempo encontrada foi de 145 segundos. 

Esse baixo valor da constante de tempo encontrado pode representar que este tipo de 

coletor seja um modelo mais sensível aos valores de vazão, devido à sua baixa inércia 

térmica. 

Para efeitos de ensaio de eficiência, foi utilizado um valor maior que a constante 

de tempo encontrada, adotando-se oito minutos, de modo que fosse possível obter maior 
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Neste caso, apresentam-se na Tab. (6.1) os resultados experimentais da 

determinação do rendimento térmico do coletor solar. 

Para realização dos ensaios de rendimento térmico, a ABNT NBR-1084(1988) 
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ar ambiente com variação de ± 1 °C.  

Entretanto, para conhecimento do comportamento do coletor são necessários 
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( )e at t

G

−

possibilitando  assim a formação de uma reta que retrata o rendimento térmico 

instantâneo. 

Diante disto, se fosse levado em consideração a referência da temperatura do ar 

ambiente, para todos os pontos, seriam necessários vários dias para se tentar conseguir 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

1,100

experimental
 ajuste exponencial

(T
s-

T
e)

/(
T

s(
0)

-T
e)

Tempo (s)



114  
Capítulo VI – Resultados e discussões 

 
 

valores distintos de temperatura de entrada no coletor para graficar a curva de eficiência 

térmica. 

Assim, neste ensaio, inicialmente ajustou-se a temperatura da água na entrada do 

coletor solar tendo como referência a temperatura do ar ambiente, durante os quatro 

primeiros pontos, sendo que para os demais pontos ocorreu um incremento gradual na 

temperatura da água na entrada do coletor solar, conforme ilustrado na Fig. (6.17). 

 

 

Figura 6.17 – Comportamento do coletor solar em função das temperaturas de entrada 

 

As curvas características ajustadas aos pontos de ensaios estão ilustradas através 

das Fig. (6.18) e Fig. (6.19) e das Eq.(6.2) e Eq.(6.3).  
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6.6.2 Resultados experimentais da determinação do rendimento térmico  

 

Tabela 6.1 - Resultados da determinação do rendimento térmico 

Data N° 
Hora Vol Ta m Te Ts T G H (Te - Ta)/G (T-Ta)/G Vento 

ηηηη 
Início Final [m3] [°C] [kg/s] [°C] [°C] [°C] [W/m2] [J/m2] [°Cm2]/W [°Cm2]/W [m/s] 

10
/9

/2
00

9 

1 10:00 10:08 0,0136 26,8 0,0283 27,0 35,0 31,0 880,5 422640,0 0,000221 0,004767 4,0 0,63 ± 0,02 

2 10:18 10:26 0,0136 27,2 0,0283 27,0 35,3 31,1 913,5 438480,0 -0,000219 0,004321 3,9 0,63 ± 0,02 

3 10:36 10:44 0,0136 27,4 0,0283 27,0 35,7 31,4 965,1 463248,0 -0,000414 0,004093 3,9 0,63 ± 0,02 

4 10:54 11:02 0,0136 27,5 0,0283 27,0 36,1 31,6 1018,9 489072,0 -0,000491 0,003975 3,8 0,62 ± 0,02 

5 11:12 11:20 0,0136 27,7 0,0283 30,7 38,9 34,8 967,4 464352,0 0,003133 0,007355 3,8 0,59 ± 0,02 

6 11:30 11:38 0,0136 27,8 0,0283 32,0 39,5 35,8 909,5 436560,0 0,004618 0,008741 3,9 0,58 ± 0,03 

7 11:48 11:56 0,0136 27,9 0,0283 32,2 40,4 36,3 1000,2 480096,0 0,004291 0,008394 4,0 0,57 ± 0,03 

8 12:06 12:14 0,0136 28,0 0,0283 34,2 43,0 38,6 1070,7 513936,0 0,005774 0,009892 4,1 0,57 ± 0,03 

9 12:24 12:32 0,0136 28,3 0,0283 39,9 47,8 43,9 1047,7 502896,0 0,011117 0,014865 3,8 0,52 ± 0,03 

10 12:42 12:50 0,0136 28,4 0,0283 44,4 50,6 47,5 974,7 467856,0 0,016455 0,019616 3,6 0,44 ± 0,03 

11 13:00 13:08 0,0136 29,1 0,0283 45,4 51,6 48,5 901,6 432768,0 0,018046 0,021501 3,4 0,48 ± 0,03 

12 13:18 13:26 0,0136 29,1 0,0283 46,3 51,7 49,0 882,1 423408,0 0,019461 0,022541 3,6 0,43 ± 0,03 

13 13:36 13:44 0,0136 29,2 0,0283 50,5 55,7 53,1 859,6 412608,0 0,024782 0,027805 3,8 0,42 ± 0,03 

14 13:54 14:02 0,0136 28,7 0,0283 57,1 62,3 59,7 883,1 423888,0 0,032144 0,035096 3,9 0,41 ± 0,04 

15 14:12 14:20 0,0136 28,8 0,0283 63,1 67,5 65,3 814,4 390912,0 0,042153 0,044836 4,0 0,37 ± 0,04 

16 14:30 14:38 0,0136 29,0 0,0283 64,3 68,5 66,4 864,5 414960,0 0,040775 0,043233 3,9 0,34 ± 0,04 
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Figura 6.18 – Curva de eficiência térmica instantânea e a reta ajustada 

 

De acordo com a Fig. (6.18), a curva ajustada aos pontos de ensaio é representada pela Eq. 

(6.2). 

   

                                                                                  (6.2) 

  

 

Sendo: 

 

η : eficiência instantânea; 

G : radiação solar [W/m2]; 

te: temperatura do fluido na entrada do coletor [ °C]; 

ta : temperatura ambiente [°C]. 

 

Por analogia, a partir da Eq.(6.3), obtêm-se os valores de ( )R LF U  e ( )RF ατ . 
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( ) ( )R L R

te ta
F U F

G
η ατ− = − + 

                                                                             (6.3)
 

 

Que representam: 

 

te: temperatura do fluido na entrada do  coletor [°C]; 

ta : temperatura do ambiente [°C]; 

G: radiação solar incidente no coletor [W/m2]; 

 

( )R LF U = 6,64 W/m2°C (perdas térmicas);  

( )RF ατ = 0,61 (rendimento óptico ou eficiência máxima).  

 

Fazendo-se a mesma análise e considerando a temperatura média do coletor, ao 

invés da temperatura de entrada, obtém-se então, o gráfico da Fig. (6.19) que tem a reta 

ajustada com os coeficientes de 6,94 W/m2°C para  ( )R LF U e de 0,64 para ( )RF ατ . 

 

 

Figura 6.19 – Análise alternativa da curva de efic. térmica instantânea e a reta ajustada 
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O comportamento térmico de um coletor solar pode ser previsto a partir das 

características obtidas em ensaios de rendimento óptico, ( )RF ατ e fator de perdas, ( )R LF U . 

Para fins de comparação com o coletor testado neste trabalho, apresenta-se na Fig. 

(6.20) uma média típica dos parâmetros térmicos de uma amostra de 5 coletores solares 

etiquetados com o selo PROCEL(Programa de Conservação de Energia Elétrica), com 

critérios de classificação de 2008, edição n° 03/2009 (INMETRO, 2009), categoria banho, 

superfície de absorção de alumínio com cobertura de vidro e área útil de 1,7 m2. 

 Ressalta-se, no entanto, que as perdas térmicas dependem da diferença de 

temperatura do absorsor e do ar, sendo, portanto, dependentes das condições 

meteorológicas no dia do ensaio. 

Assim, os valores encontrados de ( )R LF U  e ( )RF ατ são compatíveis com outros 

coletores similares, atualmente comercializados no Brasil, embora não seja possível 

classificar o coletor testado, devido a procedimentos técnicos exclusivos ao Laboratório 

GREEN SOLAR, único no Brasil autorizado pelo INMETRO/PROCEL para certificação 

de coletores. 

 

  

 
Figura 6.20 – Parâmetros térmicos médios de coletores solares por classe e testado 

 

6.6.3 Potência instantânea absorvida pelo coletor 

 

O cálculo da potência absorvida instantânea pelo coletor solar por unidade de área, 

foi realizado através da Eq. (6.4). 
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( - )p s e
abs

c

m c t t
P

A

ρ × × ×
=

ɺ

                                                                                      (6.4)
 

Sendo que: 

absP : Potência absorvida instantânea pelo coletor por unidade de área [W/m2]; 

ρ : Densidade da água [kg/m3]; 
mɺ : Vazão mássica da água [kg/s]; 

pc : Calor específico da água [kJ/kg°C]; 

( )s et t− : Diferença entre as temperaturas da água na saída e na entrada do coletor [°C]; 

cA : Área superficial do coletor [m2]. 

 

Para densidade e calor específico da água foram adotados os valores de 1000 kg/m3 

e 4,187 kJ/kg°C, respectivamente, sendo a vazão mássica de 0,0000283 m3/s, temperatura 

ambiente média de 28,2 °C e irradiância solar média de 934,5 W/m2. De acordo com 

(LAVAN e THOMPSON, 1977; DUFFIE e BECKMANN, 1991; MURTHY et al., 1992) 

os sistemas de aquecimento solar de água operam com mais eficiência quanto mais baixa 

for a temperatura da água na entrada dos coletores e isto pode ser notado através da Fig. 

(6.21) onde a potência absorvida instantânea por unidade de área, atingiu valores mais 

elevados nas situações onde os valores de temperatura da água na entrada do coletor foram 

mais baixos. Observa-se também na Fig. (6.21) que para o período de 4 h de ensaio, a 

potência média horária absorvida por unidade de área pelo coletor solar foi de 121,6 

Wh/m2. 

 
Figura 6.21 – Potência instantânea por unidade de área absorvida pelo coletor solar 
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CAPÍTULO VII 

 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

7.1 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho analisou e sugeriu aperfeiçoamentos nos processos descritos na 

ABNT NBR-10184/1988, projetando e especificando todo o sistema de testes de coletores, 

incluindo a sua instrumentação virtual. 

Tipicamente, para este tipo de trabalho, requer-se a medição da temperatura da água 

na entrada e na saída de um coletor solar sob teste, a medição da temperatura ambiente, o 

controle da vazão mássica e os valores de irradiâncias sobre o absorvedor.  

Para tal, desenvolveram-se circuitos eletrônicos para instrumentação e aquisição de 

dados, um sistema de refrigeração de líquido, por compressão de vapor e uma fonte de 

aquecimento auxiliar de água, cuja potência térmica de aquecimento é controlada através 

de controladores de uma instrumentação virtual num sistema supervisório. 

A vazão mássica do sistema foi controlada através da associação de um conjunto 

motor-bomba comandado por um conversor de freqüência controlado por um computador 

através de sinais analógicos de tensão gerados por uma placa de aquisição de dados, a 

partir de uma calibração tensão/vazão numa lógica de controle, implementada em um 

instrumento virtual no LabVIEWTM. 

A utilização do conversor de freqüência dispensou o uso das tradicionais válvulas 

tipo agulha para o controle de vazão. 

Ensaios com a unidade de refrigeração, sob vazão mássica de 0,028 kg/s e 

temperatura da URL de 21,1 °C revelaram uma diferença entre a temperatura da água na 

entrada e na saída da serpentina de até 39 °C, representando uma possibilidade de redução 
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de temperatura de até 63 %. Observou-se também, que o menor valor de temperatura que a 

URL pode proporcionar pelo processo de refrigeração é de 16 °C e que os maiores 

gradientes ocorreram para os menores valores de temperatura da URL.  

O reservatório da unidade de refrigeração de líquido com 116 kg de água 

possibilitou um acúmulo de massa térmica suficientemente grande para manter a 

temperatura da URL sem variações significativas. 

A unidade de aquecimento de líquido proporcionou uma resposta adequada ao 

sistema, sendo responsável pela adequação dos valores de temperatura da água na entrada 

do coletor solar, a partir do apoio térmico. 

A instrumentação virtual foi empregada para desenvolvimento dos controladores 

usados nas unidades resfriamento, aquecimento e também para o controle de vazão 

mássica. 

O uso dos relés de estado sólido optoisolados, associado ao circuito amplificador 

com uma placa de aquisição de dados proporcionou o comando de cargas elétricas mais 

elevadas, tais como o compressor do sistema de refrigeração com 6,16 kW/220 V e a 

resistência de imersão de 4 kW/220 V, através de um instrumento virtual, numa interface 

gráfica. 

Através do aparato experimental, conseguiu-se obter a razão entre a energia útil 

ganha pelo coletor, e a irradiação solar incidente no seu plano; ou seja, a eficiência térmica 

do coletor. Os parâmetros da curva característica resultante do ensaio do coletor testado, de 

acordo com as condições meteorológicas do dia do ensaio foram 0,61 para FR(τα) e 6,64 

W/m2°C para FR(UL), valores coerentes com similares comercializados no mercado 

brasileiro. 

 Finalmente, constatou-se através da literatura, que no Brasil, o controle típico da 

vazão mássica das bombas de bancadas de ensaios de coletores ainda é realizado por 

válvulas reguladoras de fluxo, onde o líquido é bombeado para uma pressão maior do que a 

necessária e em seguida ocorre uma queda de pressão e de energia na válvula ou através da 

técnica da recirculação, em que se gasta energia elevando a pressão do líquido, para depois 

desperdiçá-la recirculando o líquido para a sucção.  

No entanto, o emprego do conversor de freqüência proporciona economia de 

energia, dispensa o gasto com válvulas e ainda proporciona versatilidade no comando 

remoto da vazão mássica. 
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Desse modo, uma das contribuições desta tese é a de agregar algum conhecimento 

às pesquisas já realizadas nesta área. 

Conclui-se, assim, que tecnologias foram aplicadas, inovações tecnológicas foram 

idealizadas e os objetivos desta tese foram alcançados, dando espaço para melhorias e 

inovações no SATECOL. 

 

7.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Em complemento a este trabalho podem ser feitas as seguintes recomendações: 

 

� Desenvolver um controlador fuzzy com Fuzzy Toolkit do LabVIEWTM que contemple 

todas as entradas e saídas usadas neste trabalho; 

� Acrescentar um controlador de ajuste fino para otimizar a resposta do sistema; 

� Desenvolver e associar um sistema de radiação artificial com potência controlada que 

proporcione condições para ensaios de coletores em ambientes indoor; 

� Ensaiar outros modelos de coletores solares em diferentes estações do ano e com 

correção de ângulo e incidência. 
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APÊNDICE A 

 

A.1 DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA DO SISTEMA DE REFRIGER AÇÃO 

 

70ol
c

V t k
P

t

× ∆ × ×=  

 

Sendo: 

cP : potência do chiller [W]; 

olV : volume [l]; 

t∆ : diferença entre as temperaturas [°C]; 

k : 1,0 para água  

t : tempo para resfriamento [min] 

 

• Volume de água que circula na serpentina: 

0,40serpV l=  

 

• Tempo de circulação do volume: 

0, 23 mint =  

 

• Considerando um 40t C∆ = °  

 

Tem-se a potência do chiller determinada por: 

 

70 0,40 40 70 1,0
4,87

0,23
ol

c

V t k
P kW

t

×∆ × × × × ×= = =  

 

• Adotando-se uma capacidade de reserva de 20 %, tem-se: 

 
                          Pc =19926 BTU ( adotou-se o valor comercial de 21000 BTU) 
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APÊNDICE B 

 

 

B.1 PARAMETRIZAÇÃO DO CONVERSOR DE FREQUÊNCIA 

 

O conversor de freqüência usado neste trabalho é o modelo CFW-08 Plus, da WEG, 

conforme ilustrado na Fig. (B.1). O conversor tem a função de variar a velocidade angular 

do motor de indução trifásico e conseqüentemente, variação da vazão da bomba hidráulica 

centrífuga. A utilização deste equipamento é um diferencial em relação aos tradicionais 

métodos empregados para o ajuste de vazão de um sistema de testes de coletores solares, 

que tipicamente empregam válvulas piloto para o ajuste de vazão. 

Após vários ensaios realizados por este autor, chegou-se a conclusão que o tipo de 

controle mais indicado para este trabalho é o V/F linear (escalar), no qual se consegue 

manter o fluxo no entreferro do motor aproximadamente constante desde em torno de 3 Hz 

até o ponto de enfraquecimento de campo (definido pelos parâmetros 142 e 145 do 

conversor). Consegue-se assim, nesta faixa de variação de velocidade, uma capacidade de 

torque aproximadamente constante.  

 

 

 

Figura B.1 – Conversor de freqüência do SATECOL 
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A comunicação remota entre o conversor e a placa de aquisição de dados (DAQ-

6008) é conseguida do seguinte modo: 

Parametrizou-se o conversor de freqüência de modo a trabalhar no modo remoto, o 

que lhe permite o acionamento do MIT através de sinal de tensão analógica (0 a 10 VCC) e 

o conseqüente comando da velocidade. 

Esse sinal de tensão analógica é selecionado pelos usuário e gerado pelo DAQ, 

através de um controle virtual desenvolvido no LabVIEWTM.  

Esse controle envia sinais de tensão analógica na faixa de 0 a 5 VCC, daí a 

necessidade do desenvolvimento e integração de um circuito eletrônico dobrador de tensão, 

de modo a amplificar o nível de tensão gerado pelo DAQ na faixa de controle do conversor 

de freqüência (0 a 10 VCC).  

Assim, a partir da calibração da vazão com tensão analógica, conseguiu-se, através 

de um instrumento virtual, gerar sinais analógicos de tensão equivalentes aos valores de 

vazão mássica. 

A Fig.(B.2) mostra o circuito dobrador de tensão usado e na Tab.(B.1) são 

apresentados os principais parâmetros de ajuste do conversor de freqüência. 

 

 

 

Figura B.2 – Circuito dobrador de tensão 
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Tabela B.1- Parâmetros ajustados no conversor de freqüência CFW-08 

Parâmetro Descrição 

P000 Libera o acesso para alteração dos conteúdos 

P002 Valor proporcional à freqüência  

P003 Corrente de saída eficaz que sai do conversor em Ampères (A) 

P005 Freqüência de saída do conversor em Hertz (Hz) 

P007 Tensão eficaz da tensão de linha na saída do conversor em volts (V) 

P100 Tempo de aceleração (s) 

P101 Tempo de desaceleração (s) 

P133 Freqüência mínima em Hertz (Hz) 

P134 Freqüência máxima em Hertz (Hz) 

P202 Tipo de controle do conversor . P202=0 Para o controle V/F (linear) 

P220 Define quem faz a seleção entre a situação local e situação remoto 

P235 Define o tipo do sinal das entradas analógicas. P235=0 (0 a 10 V) 
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APÊNDICE C 

 

C.1 ACOPLAMENTO DO CONJUNTO MB ATRAVÉS DE POLIAS 

 

Neste Apêndice apresenta-se a metodologia usada para compatibilizar os valores de 

velocidade angular do MIT e da BHC, através da determinação dos diâmetros das polias e 

da correia. 

 

C.2 DETERMINAÇÃO DO DIÂMETRO DAS POLIAS 

 

O diâmetro das polias e correias adequadas para cada aplicação é definido através 

da Eq.(C.1) e da Eq.(C.2). 

 

 

. pb
pm

vb

vm

φ
φ =                                                                                                                    (C.1)                                                        

 
. pm

pb

vm

vb

φ
φ =                                                                                                                  (C.2)                                                                                                                                   

 

Sendo:  

 

pmφ = diâmetro da polia do motor (mm); 

pbφ = diâmetro da polia da bomba (mm); 

vm= velocidade angular do motor (rpm) 

vb= velocidade angular da bomba (rpm) 

 

A velocidade linear das correias em “V” não deve ultrapassar a 1.500 metros por 

minuto, pois, acima disto, o desgaste das correias e polias é muito acentuado. A velocidade 

linear deve ser sempre inferior a rpm máxima da bomba e motor, respectivamente 

(SCHNEIDER, 2008). 

Da mesma forma, não se deve usar diâmetros de polias muito pequenos, para evitar 

que estas patinem por falta de aderência, com conseqüente desgaste prematuro e perda de 

rendimento. Deve-se atender os limites da Tab. (C.1) e Tab. (C.2). 
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Tabela C.1 - Capacidade para transmissão por cada correia em “V” 

 
                      Fonte: (SCHNEIDER, 2008) 
 

Tabela C.2 - Altura média (hm) de correias em “V” em função do perfil 

 
   Fonte: (SCHNEIDER, 2008) 
 

A velocidade linear é expressa pela Eq. (C.3).  

 

   linear pmv vmπ φ= × ×
                                                                                                       (C.3)                                                          

 

Sendo que: 
 

                                                                                                                                          (C.4) 
                                                         

 

pmφ : diâmetro da polia do motor (mm); 

vm :  velocidade angular do motor (rpm);  

mh : altura média da correia (mm); 

extφ : diâmetro externo (mm). 

pm ext mhφ φ= −
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Para determinação dos valores das polias para o conjunto motor-bomba, usado no 

SATECOL, foram utilizadas as seguintes especificações, ilustradas na Fig. (C.1), Eq. (C.5) 

e Eq. (C.6). 

 

Figura C.1 - Acoplamento de polias 

 

Sendo: 

 

C = 400 mm; vm =1720 rpm; vb = 3440 rpm; 

 

pb

pm

vm

vb

φ
φ

=
                                                                                                                         (C.5)                                                            

e 

2( )
2 1,57( )

4
pm pb

pm pbL C
C

φ φ
φ φ

−
= × + + +

×                                                                         (C.6)                                                 

 

Sendo:  

 L = comprimento da correia (mm) 

 

Para atender às condições de vazão e perdas de carga do sistema hidráulico do 

SATECOL, adotou-se a relação conforme mostrado na Tab. (C.3). 

 

Tabela C.3 - Relação de polias do conjunto motor-bomba 

Vm (rpm) Vb (rpm) 
pbφ (mm) pmφ (mm)  L (mm) 

1720 3440 70 140 1460 
 

 

C

pmφ pbφ

vm
vb
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APÊNDICE D 

 

 

CURVAS DE CALIBRAÇÃO DAS TERMORRESISTÊNCIAS 

 

 

D.1 CALIBRAÇÃO DAS TERMORRESISTÊNCIAS 

 

Na Tab.(D.1) são apresentados as equações e as curvas de calibração dos 11 

sensores de temperatura, tipo Pt-100, usados no SATECOL. Também são identificados as 

entradas analógicas e os dispositivos de aquisição de dados para calibração, realizada na 

faixa de temperaturas de 15 ºC a 100 ºC. 

 

Tabela D.1  - Dados de calibração das termorresistências 

  

DAQ-6008 Pt-100 Equação Coeficiente de 
determinação 

#1 PT#1 62,99408892 37,51993737y x= −  2 0, 99978R =  

#1 PT#2 64,10775089 36,26635794y x= −  2 0, 99984R =  

#1 PT#3 63,79766974 34,7226232y x= −  2 0, 99976R =  

#1 PT#4 63,0241409 35,39694147y x= −  2 0, 99983R =  

#2 PT#5 63,64491554 35,32919332y x= −  2 0, 99974R =  

#2 PT#6 63,10787046 35,52242023y x= −  2 0, 99982R =  

#2 PT#7 63,8263817 36,38108881y x= −  2 0, 99957R =  

#2 PT#8 63,83616715 35,62682638y x= −  2 0, 99987R =  

#2 PT#9 63, 429676 34,65595882y x= −  2 0, 99980R =  

#2 PT#10 63,07477196 35,87197461y x= −  2 0, 99980R =  

#2 PT#11 63,08410312 35,82271198y x= −  2 0, 99980R =  
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D.2 CURVAS DE CALIBRAÇÃO DAS TERMORRESISTÊNCIAS 

 

Nas Fig.(D.1) a Fig.(D.11) são apresentadas as curvas de calibração das 

termorresistências e seus respectivos canais nas placas de aquisição de dados e na Tab. 

(C.2) são apresentados os valores médios de tensão para cada 3000 aquisições e faixa de 

temperatura equivalente. 

 

 

 

Figura D.1 - Curva de calibração do PT#1 

 

 

 

 Figura D.2 - Curva de calibração do PT#2 
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 Figura D.3 - Curva de calibração do PT#3 

 

 

 

 

 Figura D.4 - Curva de calibração do PT#4 
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 Figura D.5 - Curva de calibração do PT#5 

 

 

 

 Figura D.6 - Curva de calibração do PT#6 

 

0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4
Tensão (V)

0

20

40

60

80

100

120

T
e

m
p

er
a
tu

ra
 (

ºC
)

PT5 - CANAL 7 - DAQ 2

 

0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4
Tensão (V)

0

20

40

60

80

100

120

T
e
m

p
er

a
tu

ra
 (

ºC
)

PT 6 - CANAL 3 - DAQ 2



143 
Apêndice D – Curvas de calibração das termorresistências  

 
 

 
 

 Figura D.7 - Curva de calibração do PT#7 

 

 

 

 

Figura D. 8 - Curva de calibração do PT#8 
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 Figura D.9 - Curva de calibração do PT#9 

 

 

 

 

 Figura D.10 - Curva de calibração do PT#10 
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 Figura D.11 - Curva de calibração do PT#11 
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 Tabela D.2 - Valores médios de tensão para cada 3000 aquisições  

Tomada Temp. 
(°C) 

DAQ #1 DAQ #2 

PT4 PT2 PT3 PT1 PT7 PT10 PT6 PT11 PT8 PT9 PT5 

Canal 0 (V) Canal 1 (V) 
Canal 4 

(V) 
Canal 5 

(V) Canal 1 (V) Canal 2 (V) 
Canal 3 

(V) Canal 4 (V) Canal 5 (V) Canal 6 (V) Canal 7 (V) 

1 15,1 0,7957 0,7966 0,7758 0,8276 0,7939 0,7999 0,7965 0,7991 0,7886 0,7732 0,7838 

2 16,4 0,8149 0,8149 0,7941 0,8480 0,8140 0,8200 0,8121 0,8192 0,8089 0,7989 0,8030 

3 18,4 0,8467 0,8476 0,8303 0,8812 0,8448 0,8509 0,8461 0,8499 0,8396 0,8293 0,8372 

4 22,1 0,9078 0,9086 0,8947 0,9417 0,9098 0,9186 0,9132 0,9184 0,9008 0,8928 0,8982 

5 27,2 0,9895 0,9904 0,9711 1,0257 1,0116 1,0016 0,9953 1,0012 0,9825 0,9745 0,9815 

6 30,7 1,0498 1,0475 1,0161 1,0824 1,0684 1,0548 1,0493 1,0540 1,0403 1,0326 1,0353 

7 35,1 1,1236 1,1230 1,1042 1,1567 1,1287 1,1359 1,1281 1,1351 1,1151 1,1071 1,1164 

8 40,0 1,2034 1,1971 1,1751 1,2353 1,2013 1,2077 1,2024 1,2070 1,1915 1,1797 1,1881 

9 41,8 1,2308 1,2250 1,2045 1,2660 1,2288 1,2383 1,2292 1,2377 1,2175 1,2125 1,2186 

10 46,0 1,2990 1,2935 1,2693 1,3356 1,2933 1,2999 1,3015 1,2991 1,2848 1,2804 1,2852 

11 49,1 1,3439 1,3272 1,3082 1,3783 1,3385 1,3502 1,3424 1,3492 1,3295 1,3243 1,3310 

12 54,0 1,4223 1,4021 1,3892 1,4594 1,4161 1,4281 1,4238 1,4247 1,4109 1,4028 1,4099 

13 58,2 1,4885 1,4694 1,4574 1,5237 1,4834 1,4934 1,4847 1,4928 1,4723 1,4659 1,4739 

14 65,4 1,6040 1,5831 1,5759 1,6390 1,5988 1,6142 1,5960 1,6107 1,5849 1,5863 1,5872 

15 70,8 1,6926 1,6735 1,6600 1,7254 1,6876 1,6985 1,6895 1,6971 1,6686 1,6680 1,6779 

16 77,4 1,7880 1,7724 1,7567 1,8266 1,7824 1,7922 1,7910 1,7908 1,7680 1,7615 1,7701 

17 82,0 1,8635 1,8431 1,8370 1,8986 1,8538 1,8675 1,8633 1,8690 1,8390 1,8310 1,8431 

18 88,7 1,9601 1,9486 1,9405 1,9998 1,9558 1,9721 1,9649 1,9720 1,9414 1,9376 1,9436 

19 95,8 2,0740 2,0546 2,0313 2,1019 2,0596 2,0770 2,0707 2,0748 2,0532 2,0506 2,0468 

20 100,4 2,1508 2,1344 2,1106 2,1831 2,1388 2,1561 2,1518 2,1558 2,1316 2,1293 2,1269 
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APÊNDICE E 

 

RELÉS DE ESTADO SÓLIDO 

 

 

E.1 LIGAÇÕES DOS RELÉS DE ESTADO SÓLIDO 

 

A saída do relé de estado sólido deve ser ligada em série com a carga sob seu 

controle. Enquanto aplicada uma tensão nos terminais de entrada (sinal de controle: 4 a 

32 VCC) o relé permanece ligado. Quando retirada a tensão da entrada o relé desliga.  

A saída do relé de estado sólido deve ser protegida por fusível ultra-rápido para impedir 

a queima do dispositivo em caso de curto-circuito na carga, conforme mostrado na Fig. 

(E.1) sendo que os relés usados neste trabalho são apresentados na Tab. (E.1). 

 

 

 

Figura E.1 - Ligação do relé de estado sólido Novus 

 

Tabela E.1 - Relés de estado sólido usados no SATECOL 

 

Relé Capacidade (A) Local 
R1 10  Resistência – R1 
R2 10  Resistência – R2 
R3 10  Resistência – R3 
R4 25 Refrigeração/URL 
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CONFIGURAÇÃO DAS PLACAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS

 

 

F.1 PLACA DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

 Neste projeto foram 

Instruments™, tipo DAQ 

multifunção promovendo um funcionamento seguro e confiável. Possuem conectividade 

USB (universal serial bus) e 

comunicação denominado NI

dispositivos sobre a plataforma Windows™. A Fig.(

neste trabalho. 

 

Figura F.

 

Os DAQ usados no 

com entradas e saídas analógicas e também entradas e saídas digitais. Devido a 

conectividade via USB, promovem grande 

dados. O número de entradas analógicas (AI) depende do modo como o dispositivo é 
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APÊNDICE F 

 

CONFIGURAÇÃO DAS PLACAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS

PLACA DE AQUISIÇÃO DE DADOS – DAQ-6008  

Neste projeto foram utilizadas duas placas de aquisição de dados da National 

 (data acquisition board). Estes dispositivos têm características 

multifunção promovendo um funcionamento seguro e confiável. Possuem conectividade 

USB (universal serial bus) e são plug-and-play.  Estes dispositivos utilizam um driver de 

comunicação denominado NI-DAQmx, de alto desempenho, para configuração dos 

ivos sobre a plataforma Windows™. A Fig.(F.1) mostra um DAQ

 

  

Figura F.1 - DAQ-6008 da National Instruments 

Os DAQ usados no SATECOL possuem funções de aquisição de dados e controle 

com entradas e saídas analógicas e também entradas e saídas digitais. Devido a 

conectividade via USB, promovem grande versatilidade e velocidade de comunicação de 

O número de entradas analógicas (AI) depende do modo como o dispositivo é 

CONFIGURAÇÃO DAS PLACAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS  

utilizadas duas placas de aquisição de dados da National 

. Estes dispositivos têm características 

multifunção promovendo um funcionamento seguro e confiável. Possuem conectividade 

play.  Estes dispositivos utilizam um driver de 

DAQmx, de alto desempenho, para configuração dos 

.1) mostra um DAQ-6008, usado 

ATECOL possuem funções de aquisição de dados e controle 

com entradas e saídas analógicas e também entradas e saídas digitais. Devido a 

versatilidade e velocidade de comunicação de 

O número de entradas analógicas (AI) depende do modo como o dispositivo é 
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referenciado ao terra, ou seja, no modo Single Ended (terra único compartilhado) obtém-se 

8 entradas analógicas (AI). Entretanto, no modo Differential (diferencial) dispõe-se de 4 

entradas analógicas. 

 Na configuração Single Ended conecta-se um fio condutor do sinal da fonte para 

cada canal da interface de aquisição. A medida é obtida pela diferença existente entre este 

sinal com relação ao terra. Este método é confiável caso o sinal da fonte esteja aterrado. 

Na configuração Differential dois fios percorrem cada sinal da fonte, sendo que um 

vai para o terminal + da interface de aquisição e o outro, para o terminal – da interface de 

aquisição. Dois amplificadores de alta impedância monitoram as tensões entre a entrada e o 

terra da interface. As saídas destes dois amplificadores são, então, subtraídas por um 

terceiro amplificador para dar a diferença entre as entradas + e -, mostrando que toda a 

tensão entre eles foi removida. 

Comparando-se os dois métodos, nota-se que no modo Differential utiliza-se  duas 

vezes mais fios e a quantidade de canais da interface de aquisição cai pela metade.  

No método Single Ended é possível utilizar a capacidade total dos canais de 

interface de aquisição. Este método é indicado para utilização de cabos de curtas distâncias 

e tensões maiores que 100 mV. 

Neste trabalho, os DAQs (placas de aquisição de dados) foram configurados no 

modo Single Ended, em função da necessidade de utilização de 11 entradas analógicas e 

por tratar-se de fios de curtas distâncias e tensões maiores que 100 mV e tem apresentado 

bons resultados. 

A Tab. (F.1) apresenta um resumo das especificações do DAQ-6008, ajustadas para 

este trabalho. 

 

 Tabela F.1 - Especificações do DAQ-6008 

 

Entrada analógica 8 entradas, modo Single Ended , 11 bits, 1 kHz, 1 kS/s, escala: ± 10 V 

Saída analógica 2 saídas, 0 a 5V 

Digital (E/S) 12 entradas e/ou saídas digitais 

Counter/Timers 1 – 32 bits, 5 MHz 

 


