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Resumo 

 

 A procura e o consumo de energia têm aumentado ao longo do tempo por forma a 

responder às necessidades da população em geral. Isto tem levado à utilização de 

combustíveis fósseis em grande escala. O impacto ambiental deste tipo de combustíveis é 

elevado, o que levou à criação de medidas que visam a redução do seu consumo e o aumento 

da produção de energia através de recursos renováveis. Assim, a energia solar aparece como 

uma das soluções para a produção de energia limpa, na qual a libertação de gases de efeito de 

estufa é reduzida.  

 A importância da obtenção de energia através da radiação solar tem vindo a 

incrementar o aumento do desempenho dos painéis solares de modo a maximizar o 

aproveitamento desta fonte de energia. Por conseguinte, este trabalho visa dotar os fabricantes 

e consumidores de um programa de simulação dinâmico com o intuito de simular e otimizar a 

eficiência dos sistemas de aproveitamento de radiação solar para o aquecimento de água 

quente sanitária. Além deste objetivo, o programa permite comparar duas soluções técnicas 

distintas (painel solar da Vulcano, modelo FKT, e painel solar da Baxiroca, modelo Sol 200), 

com dois tipos de consumo de água quente, nos quais se extrai água quente do depósito 

acumulador durante um determinado período de tempo: consumo A - 40 minutos às 7 horas e 

30 minutos às 22 horas; e consumo B - 10 minutos às 8 horas, 10 minutos às 13 horas e 50 

minutos às 19 horas. Considera-se ainda em ambos os consumos uma situação de operação na 

estação de Inverno, mês de Janeiro, e na situação de Verão, caraterizada pelo mês de Julho. 

Os dados climáticos usados são relativos à radiação solar e à temperatura do ar exterior 

medidos para Vila Real. Após estes resultados, aplicam-se os mesmos constituintes do 

sistema solar térmico para as mesmas condições de utilização no software SolTerm, de 

maneira a compará-lo com o programa de simulação dinâmica desenvolvido. 

 Os resultados mostram que o painel da Vulcano tem melhor aproveitamento da 

radiação solar do que o painel da Baxiroca, sendo a temperatura média da água contida no 

depósito acumulador mais elevada para o primeiro painel. O retorno do investimento inicial é 

adquirido ao 10º ano quando usado o painel da Vulcano e 12º ano para o da Baxiroca, o que 

evidencia o menor uso do sistema de apoio para o primeiro painel. O SolTerm apresenta 

valores que correspondem a uma análise estática do desempenho do sistema solar térmico, 



 

ii 

 

que difere em termos de ganhos e consumos energéticos dos valores calculados com o 

software desenvolvido, embora o período de retorno económico seja da mesma ordem de 

grandeza. 

 Convém realçar que a ferramenta desenvolvida permite determinar o comportamento 

dinâmico das variáveis mais relevantes e, tanto quanto é do conhecimento da autora, não 

existem ferramentas deste tipo disponíveis no mercado. Este é de fato um contributo relevante 

deste trabalho pois permite ao utilizador simular diversos sistemas solares térmicos e concluir 

sobre os mais adequados aos seus perfis de consumo. 

Palavras-chave: radiação solar, energia solar térmica, SolTerm, análise dinâmica de 

consumo, análise energética e económica. 
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Abstract 

 

 The energy consumption growth, namely of the fossil fuels, has been considerable 

during the past decades driven by the economic and population growths. Since the 

environmental impact of this type of fuel is high, it is urgent the adoption of policies to reduce 

the fossil fuel consumption and increasing the energy production through renewable 

resources. In this way, solar energy appears as one of the solutions for a clean energy 

production, in which the release of greenhouse gases is reduced. 

 The importance of obtaining thermal energy through solar radiation had promoted the 

recent improvements in the solar panels technologies. This paper aims to provide 

manufacturers and consumers with a dynamic simulation tool suitable to model and optimize 

solar radiation thermal systems for heating water. In addition to this goal, the program 

allows the comparison between two different technical solutions (thermal solar panel Vulcano 

model FKT, and thermal solar panel Baxiroca, model Sol 200). The tests were performed 

specifying two types of hot water consumption, i.e. two types of demands from the hot water 

storage tank during a given period of time: Consumption A: duration of 40 minutes at 7 AM 

and duration of 30 minutes at 10 PM; and Consumption B - 10 minutes at 8 AM, 10 minutes 

at 1 PM and 50 minutes at 7 PM. It was also considered the operation of these systems in the 

winter and summer seasons, January and July, respectively. The weather data used in the 

simulation program is the solar radiation and the outside air temperature measured in Vila 

Real. The achieved results were also compared with the ones obtained with the SolTerm 

software package, in order to conclude about the adequacy of the proposed methods. 

 The results showed that the Vulcano thermal system uses the solar radiation more 

efficiently when compared to the Baxiroca panel. Also, the average temperature of the water 

contained in the storage tank is higher in the Vulcano system. The economic return of the 

investment was estimated to occur in the 10
th

 and 12
th

 year for Vulcano and the Baxiroca 

systems, respectively. The SolTerm provided results that differ in terms of solar gains and 

energy computed, being the economic payback period estimated of the same order of 

magnitude. Although, it must be referred that the software tool developed provides the 

dynamic behaviour of the relevant variables and, as far as the author is aware, there are not 

other tools with this feature. This is indeed an important contribution of this work since it 
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allows the user to test several commercial solar thermal systems in order to support his 

choice for a solution suitable to his consumption demand. 

Keywords: solar radiation, solar thermal energy, SolTerm, dynamic modelling, energy and 

economic analysis. 
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1. Introdução 

 

 1.1 - Objetivos e motivação 

A crescente procura e consumo de energia tem gerado uma degradação 

ambiental, nomeadamente, aumentando o efeito de estufa devido à elevada emissão de 

gases (Tyagia et al., 2012) que provém do uso exagerado dos combustíveis fósseis, 

conduzindo a preocupações ambientais e a preocupações sobre as fontes de energia 

fósseis, visto que se situam em reservas esgotáveis (Casalinho, 2008). Os problemas 

ambientais englobam as chuvas ácidas, o aquecimento global e a poluição de todo o 

meio ambiente, principalmente da atmosfera (Pereira, 2010). Em termos económicos, 

mais precisamente o aumento dos preços dos combustíveis fósseis, que são as principais 

fontes de obtenção de energia, têm levado a uma crescente procura de novas soluções 

baseadas na utilização de energias renováveis (Tyagia et al., 2012). Por outro lado, as 

soluções para reduzir a fatura energética, visando o melhoramento dos equipamentos 

utilizados de maneira a torná-los mais eficientes e a eficiência na produção de energia, 

são fundamentais para a promoção do desenvolvimento de novas práticas, tecnologias e 

investimentos (IAPMEI, LNEG, & ADENE, 2012). 

Várias políticas e estratégias energéticas têm vindo a ser adotadas neste 

contexto, como o Protocolo de Quioto. Este foi assinado por vários países e consiste na 

redução da emissão de gases de efeito de estufa para a atmosfera, apontando limites de 

emissões e prazos para os conseguir. Caso tal não aconteça, coimas serão aplicadas 

consoante as toneladas de gases emitidos que ultrapassem os limites estabelecidos. As 

soluções, além da redução das emissões, passam também pela utilização de outras 

tecnologias que sejam viáveis ambientalmente (Pereira, 2010). A energia produzida em 

todo o mundo deve ser de caráter mais sustentável, respondendo por forma a atender às 

necessidades básicas sem limitar os recursos naturais em detrimento das gerações 

futuras (Bakirci & Yuksel, 2011). 

Apesar disso, existe a necessidade de se implementarem medidas para a 

otimização da utilização da energia, tendo sido produzidas diretrizes comunitárias, 

protocolos e planos. Em Portugal, o PNAEE (Plano Nacional de Ação para a Eficiência 

Energética), criado em 2008, impõe metas para a redução do consumo em 10% até 
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2015, o qual foi aumentado para 20% em 2020 pela ENE (Estratégia Nacional para a 

Energia). Em 2010 surge o PNAER (Plano Nacional de Ação para as Energias 

Renováveis) estabelecendo que 31% do consumo final de energia provenha de energias 

renováveis, dos quais 55,3% abranjam a eletricidade e 10% os transportes (ATKearney 

& INESCPORTO, 2012). Embora as metas anteriores sejam estabelecidas para setores 

com grandes dimensões, é preciso salientar que o sector residencial em Portugal 

consumiu cerca de 18% de energia final, em 2009 (Fonte: IEA (Mundo); Eurostat (UE e 

PT)) (EDP, 2012). Como tal, é necessário impor medidas para reduzir o consumo neste 

sector. O RCCTE (Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

Edifícios) vem responder à necessidade de redução do consumo de energia e aumentar a 

eficiência energética dos edifícios com normas que visam o melhoramento do edifício 

residencial, promovendo a instalação de painéis solares térmicos (Costa M. , 2010).  

A energia solar é vista como uma das soluções mais promissoras para os 

problemas anteriormente descritos (Kicsiny & Farkas, 2012) pois tem a vantagem de ser 

um dos recursos primários de obtenção de energia ecologicamente limpo e encontra-se 

disponível por períodos bastante longos. As aplicações deste tipo de energia debruçam-

se sobre a transformação da radiação solar em calor ou em energia elétrica, na qual, na 

primeira, existem os coletores solares térmicos e na segunda, os painéis fotovoltaicos 

(Kostić & Pavlović, 2012). 

No que respeita à utilização futura da energia solar, o relatório do IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) prevê que o uso dos CSP (Concentrating 

Solar Power) e PV (Photovoltaic) irá aumentar significativamente em 2050, como 

mostra a Figura 1.1. Observa-se que a aposta para os anos 2020 e 2030 contém um 

ligeiro crescimento. A energia solar é vista como a energia do futuro, porém as 

tecnologias atuais produzem uma energia com custos muito elevados, quer para energia 

elétrica quer para produção de calor (Fischedick et al., 2011). 

 Neste trabalho pretende-se contribuir para o estudo do desempenho dos sistemas 

solares térmicos. Concretamente é objetivo desta dissertação desenvolver um programa 

de simulação dinâmica que permita calcular os ganhos provenientes da radiação solar, 

as perdas térmicas e as poupanças conseguidas no consumo de energia com a 

implementação do sistema solar térmico de aquecimento de água para consumo 

doméstico. Deste modo, esta dissertação visa contribuir para dotar os fabricantes e 
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utilizadores com ferramentas de simulação que facilitem o dimensionamento e a 

determinação de soluções energéticas mais adequadas. Estas soluções têm em conta a 

eficiência energética, o custo de operação e o perfil de consumo de água quente 

sanitária para habitações construidas em diferentes locais de Portugal continental. 

 

Figura 1.1: Previsão do uso das energias renováveis a nível global para distintas tecnologias, adaptado de 

Fischedick (2011). 

 Seguidamente apresentam-se alguns estudos que incidem na tecnologia solar 

térmica, abordando várias vertentes como o melhoramento da eficiência destes sistemas, 

a comparação de diferentes tipos de painéis, a modelação dos processos térmicos, entre 

outros. 

 

 1.2 - Estado da arte  

Nesta secção são apresentados estudos referentes à energia solar térmica a fim 

de se conhecer o que está a ser realizado para melhorar as tecnologias que usam esta 

energia renovável. 
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Por forma a escolher a melhor tecnologia a aplicar numa determinada situação, 

Zambolin e Col, 2010, realizaram ensaios em critérios estacionários para coletores FPC 

(Coletor Plano) e ETC (Coletor em Tubo de Vácuo), em condições diárias e quase-

dinâmicas. O principal objetivo foi a comparação do desempenho diário entre os dois 

colectores. Para o FPC a melhor eficiência verifica-se de manhã, diminuindo à tarde 

devido a perdas por reflexão. Relativamente à eficiência entre os dois coletores, o ETC 

tem melhor desempenho em condições operacionais devido à sua geometria, pois em 

condições diárias e quase-dinâmicas a sua área de absorção da radiação é maior. 

Dagdougui et al., 2011, analisaram os processos de transferência de calor 

utilizando diferentes tampas de cobertura de um FCP de modo a visualizar o impacto 

nas perdas de calor, avaliando também o desempenho térmico do coletor. Pretendiam 

também avaliar as diferentes abordagens do projeto utilizando um modelo de 

otimização. Neste caso, utilizaram os dados disponíveis para otimizarem o fluxo da 

água nos tubos e a área da superfície absorvedora de maneira a obter uma boa eficiência 

do mesmo e, ao mesmo tempo, obter a temperatura pretendida da saída da água. Uma 

das conclusões retiradas mostra que as perdas de calor são reduzidas quando se adiciona 

outra tampa no FPC. Os resultados mostram também que a quantidade do fluxo da água 

influencia significativamente os valores da eficiência do coletor e da temperatura ideal 

de saída. Já a área do coletor não provoca variações consideráveis na eficiência do 

coletor e na temperatura ideal de saída. 

Um fator importante para o aumento do desempenho do painel é a posição ideal 

dos seus refletores. Em 2012, Kostić e Pavlović, usaram dados analíticos e 

experimentais para estudarem a posição ideal dos refletores dos coletores durante o dia. 

Esses valores mostram que a melhor posição do refletor para um FPC instalado a 45º é 

5º para Dezembro e 38º para Junho, onde a posição angular se estabelece na horizontal. 

Observaram que a eficiência do coletor é maior com o uso dos refletores do que sem 

eles, sendo que para o Verão os refletores de chapa de alumínio contribuem para um 

ganho energético entre 33 a 44%.  

No que respeita à convecção natural, esta está presente nos coletores e é 

influenciada pelo tipo de fluido que circula nos tubos, a forma das concavidades e os 

contornos das paredes. Relativamente às perdas de convecção nas concavidades de um 

CPC (Coletor Parabólico Composto), estas são pouco conhecidas, o que levou Singh e 
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Eames, 2011, a mencionar que seria importante conhecer o comportamento da variação 

dos coeficientes da transferência de calor convectiva nos diferentes locais pois 

permitiria o uso adequado dos dispositivos de supressão de convecção, como a 

localização precisa de defletores no interior da cavidade. Esta operação leva a um 

melhor desempenho do CPC visto que reduz a transferência de calor por convecção. 

Desenvolveram correlações para descrever a convecção natural, contendo as mesmas 

condições operacionais para todas elas, por forma a estabelecerem uma unificação entre 

elas que permitisse representar correctamente a variação do número de Nusselt com os 

ângulos de inclinação longitudinal e transversal. Contudo as correlações obtidas 

apresentam alguns resultados duvidosos. 

Os mesmos autores, Singh e Eames, em 2012, decidem determinar as 

correlações para a convecção natural utilizando medições experimentais, analisando um 

sistema implementado a alturas diferentes, ou seja, o coletor é colocado na altura total, a 

três quartos da altura e a meia altura, com CR = 2 e 100 mm de largura para a placa 

absorvedora. O objetivo é obter um simulador solar em ambiente controlado com 

condições fronteira reais e condições térmicas a partir dos ensaios experimentais. 

Diversos parâmetros foram determinados, como por exemplo: a inclinação, a 

temperatura da água quando sujeita a transferência de calor por convecção natural, entre 

outros. Mesmo assim, as correlações desenvolvidas para a previsão da convecção 

natural em concavidades com diferentes formas (retangular, anel e em V) não são 

adequadas, contendo uma divergência variável entre 150% e 300%. 

Souliotis et al., 2011, criaram um coletor para aquecimento de água com um 

armazenamento integrado, o ICS (Integrated Collector Storage), pretendendo efetuar 

análises experimentais no mesmo. O refletor parabólico do CPC contém dois cilindros 

dentro de uma truncada assimétrica estacionária. Na superfície absorvedora aplicaram 

uma película absorvente de maneira a cobrir toda a superfície, sendo exposta 

parcialmente à radiação solar. A fim de melhorar a retenção de calor durante a noite e 

melhorar a eficiência do equipamento, isolaram termicamente as restantes superfícies e 

instalaram refletores curvos. O sistema referido foi comparado termicamente com o 

FPTU (Flat Plate Thermophonic Unit), concluindo que o sistema é eficaz para 

operações diárias, no que concerne ao seu desempenho térmico, e que o coeficiente de 

perdas térmicas do ICS tem valores semelhantes em ambos os sistemas.  
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Relativamente ao fator de eficiência de calor e ao coeficiente de perda de calor, 

estes são analisados a partir de soluções analítico-dimensionais por Ma et al., 2010. 

Estudaram a influência da camada de ar entre o tubo de absorção (com a forma de U) e 

a alheta de cobre na eficiência térmica num coletor ETC. Os resultados permitiram 

concluir que o coeficiente de perda de calor do tubo de vidro não é linear com a 

temperatura da superfície absorvedora nem com a temperatura ambiente. Outra 

conclusão indica que a temperatura de superfície absorvedora é um fator importante 

para a eficiência térmica do coletor.  

Para estudar o comportamento de diferentes tubos de vácuo de um ETC com as 

condições climáticas do Mediterrâneo, Hayek, Assaf e Lteif, 2011, desenvolveram um 

dispositivo experimental com 20 tubos de vácuo, com os respetivos tanques, e um 

sistema de circulação com instrumentos de medição. Utilizaram tubos designados 

water-in-glass constituídos por dois tubos de vidro, um com o diâmetro maior que o 

outro, onde no menor passa água, ligada a um reservatório, sendo este envolvido pelo 

maior em vácuo. O tubo heat-pipe, também usado, é baseado num conjunto de tubos 

ligados a um reservatório, os quais são constituídos por alhetas de cobre rodeados por 

um tubo de vidro, estabelecendo o vácuo entre ambos os tubos. Os ensaios realizaram-

se entre Novembro e Janeiro, isto é, em condições de Inverno com o céu praticamente 

limpo. O ano do estudo não é referido. Perante os resultados obtidos constata-se que os 

tubos heat-pipe têm uma eficiência maior (15 a 20%) do que os tubos de water-in-glass. 

A eficiência de um coletor é um fator importante para avaliar o seu desempenho 

e, como tal, Zambolin e Col, 2012, determinaram a eficiência ideal de um ETC e de um 

FPC através de um procedimento experimental melhorado. Utilizaram a regressão 

múltipla linear para determinar a eficiência ideal do ETC e do FPC, com vista a 

compará-las e melhoraram o procedimento para determinar o ângulo transversal de 

incidência, validando-o com dados experimentais. Compararam a curva de eficiência 

com a curva de ângulo de incidência modificado, apresentando vantagens para este 

novo processo: fornece uma curva contínua de ângulo de incidência e o intervalo desse 

ângulo não necessita de ser dividido em vários. 

A transferência de calor de um tubo recetor de um PTC (Parabolic Trough 

Collector) é estudada por Cheng et al., 2010, que aplicam o método MCRT (Monte 

Carlo Ray-Trace) para calcular a distribuição do fluxo de energia na parede exterior do 
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tubo absorvedor interior, observando-se uma enorme não uniformidade dessa 

distribuição. Quando combinam o método MCRT com o software FLUENT obtêm as 

simulações numéricas das características tridimensionais para a transferência de calor 

acoplada ao tubo recetor, no qual o fluido de transferência de calor é o óleo líquido 

Syltherm 800 e o modelo LS2 do PTC. Tendo em consideração as propriedades do óleo 

para os valores da temperatura e a radiação térmica entre o tubo absorvedor interior e o 

tubo de cobertura exterior, os métodos mostram que os resultados previstos com o 

método de MCRT e o software FLUENT estão de acordo com os dados experimentais, 

contendo um erro de apenas 2%. 

Os autores Al-Ansary e Zeitoun, 2011, propuseram-se a atenuar o custo e 

melhorar o desempenho do PTC colocando um material isolante e resistente à volta do 

anel recetor que não recebe luz solar concentrada, para reduzir as perdas de calor por 

convecção e as perdas por radiação. Empregaram a modelação numérica para calcular 

as perdas de calor por condução e convecção e comparam o material isolante com o anel 

recetor convencional a ar. Os resultados mostraram que quando se usa o material 

isolante de fibra de vidro reduzem-se 25% das perdas de calor por convecção 

comparativamente com o caso em que usaram os anéis de ar. Mas a utilização deste 

material afeta o conceito proposto das altas temperaturas para este tipo de coletor, por 

tal, para a redução dos custos e para uso de temperaturas mais baixas, é uma solução 

adequada à substituição dos anéis de ar. 

A simulação do desempenho de um PTC proposta por Huang et al., 2012 contém 

um novo modelo de análise de desempenho ótico e um algoritmo de integração, 

aplicando-o para simular o desempenho do PTC, com o recetor de tubo de vácuo. A 

equação da eficiência ótica de cada ponto é primeiramente derivada, sendo 

posteriormente simulada por um algoritmo de integração numérica. O programa 

consegue ainda calcular a qualquer momento os seguintes parâmetros: fator de cosseno, 

eficiência do recetor, perda de calor e eficiência da conversão de energia solar em 

energia térmica. Existem outros parâmetros simulados e analisados pelo programa tais 

como: efeitos do erro ótico, erro de seguimento, erro de posição de instalação do 

recetor, propriedades óticas do refletor, transmitância e absorvidade do recetor de tubo 

de vácuo sobre a eficiência do sistema bem como o parâmetro ótico. 
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Gharbi et al., 2011, compararam o estudo entre o LFR (Linear Fresnel 

Reflector) e o PTC, incidindo sobre a intensidade de concentração da energia solar 

linear, abordando, portanto, as duas tecnologias óticas, o refletor do LFR e o refletor 

parabólico do PTC. Através da análise numérica, determinaram o desempenho das 

tecnologias óticas, realizando análises metodológicas por forma a avaliar e testar a sua 

viabilidade, sendo também analisadas as influências das condições ambientais, tendo 

em conta as perdas de energia associadas. Os resultados apontam que os refletores do 

LFR, em termos óticos, são semelhantes aos refletores parabólicos do PTC, focando de 

forma linear. Contudo, juntando a qualidade ótica com a eficiência térmica denotam que 

os refletores do LFR têm desvantagens relativamente aos refletores parabólicos do PTC, 

pois sofrem maior influência do ângulo de incidência da radiação e do fator de cosseno.   

Perante os refletores do LFR, He et al., 2012, estudaram uma forma de aumentar 

a eficiência dos elementos refletores, apresentando um novo método que usa tecnologias 

de controlo de raios X e de análises geométricas aplicadas a elementos com o mesmo 

valor dimensional ou para diferentes larguras, direcionados Norte-Sul. A eficiência dos 

elementos dos refletores é calculada entre 30º e 150º, com intervalos de 5º, resultando 

uma eficiência mais elevada quando o ângulo de incidência da radiação atinge os 90º. 

O trabalho realizado por Abbas et al., 2012, visa caracterizar o processo de 

concentração em regiões desfavorecidas e analisar os diversos modelos óticos de 

maneira a otimizar o desempenho do LRF, considerando os refletores circulares-

cilíndricos e parabólicos-cilídricos, com diferentes posições de referência. Criaram uma 

nova abordagem para analisar e otimizar o desempenho, que usa as propriedades óticas 

recém reformuladas para averiguar o desvio dos raios solares refletidos pelos refletores 

de seguimento solar, definindo limites superiores para o desvio dos tais raios refletidos 

em relação à trajetória da situação de referência. Verificou-se que o desvio máximo 

depende da largura do refletor, devendo ser demarcado a fim de elevar a eficiência 

ótica. Após esta conclusão, sugeriram um desenho ótico para reduzir os desvios laterais 

e minimizar a variação do fator de concentração durante o periodo diurno, apontando 

um novo refletor que mantenha constante a compressão da radiação solar, obtendo-se 

mais eficiência ao nascer e pôr do Sol.  

O PDR (Parabolic Dish Reflector), assim como outros sistemas de energia solar, 

contém refletores parabólicos de concentração solar importantes para aumentar o 
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desempenho térmico do sistema. Li e Dubowsky, 2010, mostram um novo conceito de 

concepção e fabrico dos refletores parabólicos baseados em pétalas flexíveis com o 

intuito de facilitar a fabricação e o processo de empacotar, diminuindo os custos e 

facilitando o transporte. Assim, o disco parabólico surge através do conjunto de pétalas 

metálicas planas com elevado teor de reflexão ligadas ao refletor, contendo na sua parte 

de trás um metal com a mesma forma das pétalas no qual se instalam os cabos ou hastes 

que permitem puxar as pétalas através das suas extremidades. Apresentam um modelo 

de análise que permite otimizar a forma e a espessura das pétalas de maneira a aumentar 

o desempenho do sistema, sendo validado pela análise computacional (elementos 

finitos) e por análises laboratoriais.  

Num PDR com um concentrador parabólico não ideal cria um foco com 

extensão espacial (SE) e não um ponto de foco (FP). Os autores Mlatho et al., 2010, 

determinaram a extensão espacial recorrendo ao uso de um díodo de laser como fonte de 

luz, sendo este comparado com as medições de radiação solar de um radiómetro de 

Gardon, permitindo saber se esta nova técnica pode substituir a técnica do radiómetro. 

Ambos os métodos estabeleceram a altura de 0,267 m como ideal para colocar a 

abertura do recetor da radiação e otimizaram, também, a dimensão do raio da abertura 

que para a técnica do díodo de laser apontava o valor de 0,16 m e para a técnica do 

radiómetro o valor 0,13 m. Os resultados revelam que existe uma elevada concordância 

entre ambas as técnicas, o que implica que é possível recorrer ao uso da técnica do 

díodo de laser para calcular o SE e a altura ideal da abertura do recetor. A vantagem de 

poder utilizar esta técnica em substituição da técnica do radiómetro é que não são 

necessárias montagens experimentais no exterior. 

O aumento da eficiência de um sistema é algo que se pretende otimizar, e para 

tal diminui-se, por exemplo, as perdas de calor por convecção na cavidade parabólica do 

recetor de um PDR, necessitando de avaliar a perda de calor e melhorar o desempenho 

térmico do recetor. Wu et al., 2010, têm como objetivo reunir informações sobre 

estudos aplicados nesta área, pretendendo sumarizá-los, incluindo nesse artigo 

mecanismos de perda de calor por convecção, investigações experimentais e numéricas 

e correlações no número de Nusselt (considerado para as perdas de calor por convecção 

e o efeito do vento). Apontam diversas soluções, tais como: estimar de forma precisa a 

perda de calor por convecção; aberturas menores das cavidades do recetor reduzem as 

perdas de radiação, apesar de intercetarem menos luz solar; investigar a emissividade da 
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superfície para determinar as perdas totais de calor; e estudar detalhadamente os efeitos 

do vento na cavidade do recetor tendo em consideração mais informações quantitativas 

a fim de determinar de forma mais precisa as perdas de calor por convecção. 

Instalar um recetor central concentrado em centrais solares tem vantagens para o 

desempenho dos sistemas de linha de foco, ou seja, uma central solar de HFC (Heliostat 

Field Collector) é vantajosa para a produção de energia, contudo o seu elevado custo 

transforma-se num impasse para a adoção dessas centrais. O problema foi abordado pela 

eSolar, Schell, 2011, por forma a dar ênfase ao menor tamanho do helióstatos, baixar o 

custo, facilitar a instalação e proporcionar a fabricação em grande escala dos 

componentes para o campo da central. Implementaram uma unidade de demonstração 

constituída por duas torres, cada uma com subcampos de helióstatos colocados a Norte 

e a Sul, compostos com um largo número de helióstatos, formando uma coordenação 

diferente das outras centrais, utilizando as características previstas para diminuir os 

custos destas centrais. Após a conceção e construção da central, efetuaram-se testes nos 

helióstatos que apresentaram resultados com um bom desempenho, podendo servir de 

alternativa para os campos das centrais tradicionais. 

Chong e Tan, 2011, compararam o método de Spining-Elevation para o sistema 

de torre central com o método Azimuth-Elevation para implementar o método sun-

tracking. O método de controlo Spining-Elevation consiste em manter fixo o eixo do 

helióstato dentro do plano tangencial durante o seguimento dos pontos alvo, enquanto 

que o eixo perpendicular ao eixo anterior ajusta o helióstato dentro do plano tangencial 

até este cortar o vetor de posição do sol e o vetor de posição, sendo, nomeadamente, o 

eixo de elevação. O método de seguimento Azimuth-Elevation contém dois eixos de 

seguimentos, um que segue desde os pontos do helióstato até ao zénite (eixo azimute), 

sendo o outro o eixo de elevação, perpendicular ao eixo anterior. Estudaram de forma 

detalhada o método Spining-Elevation para um sistema de torre central (HFC) e 

analisaram os ângulos do sun-tracking para os dois métodos num campo de helióstatos. 

Os resultados mostram que a produção de energia utilizando o método de Spining-

Elevation é cerca de 4,8 a 9,35% inferior em relação ao método Azimuth-Elevation, 

tendo ambos o mesmo sistema mecânico, motor, caixa de velocidades, codificador ótico 

e sistema de controlo. 
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 De forma a melhorar a eficiência anual de insolação do campo de helióstatos, 

Noone et al., 2012, utilizaram um novo modelo que introduz um layout para a 

otimização do campo. O modelo contém um cálculo detalhado da média anual da 

eficiência ótica pelas perdas do cosseno, sombreamento e bloqueio, desvio e atenuação 

atmosférica, baseado na discretização dos helióstatos visíveis com o traçamento dos 

raios, selecionados cuidadosamente. Aplicam no modelo espirais baseadas no disco 

phyllotaxis, implementando a biobimética, que gera layouts de eficiência de insolação 

superior e de cobertura do solo superiores, comparados com projetos de radiação 

gradual, melhorando a eficiência em 0,36% e reduzindo em 15,8% a área do solo. O 

aumento do número de helióstatos melhora de maneira clara a área de reflexão, 

conseguindo uma eficiência mais elevada. O estudo revela que é possível diminuir a 

área do solo e o número de helióstatos para a produção do mesmo valor de energia. 

 

 1.3 - Organização da dissertação  

 Para além deste capítulo introdutório, esta dissertação está organizada em mais 6 

capítulos. No capítulo 2 realiza-se uma breve descrição sobre a radiação solar, 

componente vital para a produção de energia térmica. Segue-se o capítulo 3 destinado à 

energia solar térmica, contendo a descrição dos diversos tipos de tecnologias de painéis 

solares térmicos e a descrição dos seus principais elementos constituintes. O capítulo 4 

aborda algumas das ferramentas de software disponíveis para o estudo e o 

dimensionamento de sistemas solares térmicos. Apresenta-se ainda a metodologia usada 

na realização dos ensaios experimentais para a avaliação deste tipo de sistemas.  

 A metodologia usada nesta dissertação é apresentada no capítulo 5, referindo-se 

as configurações dos sistemas solares térmicos a utilizar na simulação dinâmica, a 

respetiva descrição dos componentes da simulação e o processo de validação 

implementado. Os resultados obtidos com o programa de simulação dinâmica 

desenvolvido e as respetivas análises são apresentados no capítulo 6. Por fim, no 

capítulo 7 apresentam-se as conclusões deste trabalho e apontam-se algumas perspetivas 

para o desenvolvimento de trabalho futuro. 
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2. Radiação Solar 

 

 O Sol está a uma distância média de aproximadamente 150 milhões de 

quilómetros do planeta Terra e é ele o responsável pela produção de radiação solar, 

sendo concebida através do processo de fusão nuclear, o qual consiste na fusão de dois 

núcleos de Hidrogénio, originando o Hélio (Wild, 2012). A energia surge a partir da 

conversão do excesso de massa em energia durante o processo de fusão nuclear 

(Babatunde, 2012). Apesar do Sol produzir uma elevada quantidade de energia, só uma 

pequena parcela alcança a Terra (Babatunde, 2012) sob a forma de ondas 

eletromagnéticas. Essa pequena radiação não contém o mesmo valor para locais 

distintos, este valor é afetado principalmente pela atividade solar e pela excentricidade 

da órbita da Terra (Sousa, 2007). Por forma a analisar esta variação, considera-se que o 

Sol toma diferentes posições ao longo do dia/ano, como mostra a Figura 2.1. O hs 

representa o ângulo de horário solar, δs é a declinação solar, L corresponde à latitude e P 

o ponto de localização do observador (Falcão, 2008). 

 

Figura 2.1: Definição de ângulo horário solar, declinação solar e latitude (Falcão, 2008). 

 

  Como tal, o ângulo de altitude solar, αp, forma-se através dos raios solares com 

o plano horizontal (ver Figura 2.2); o ângulo azimute solar, as, surge a partir do ângulo 

da projeção horizontal dos raios solares com a direção Norte-Sul no plano horizontal (é 

positivo quando o Sol ocupa a posição a Oeste do Sul e negativo a Este do Sul); e o 
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ângulo de zénite solar que representa o ângulo entre os raios solares e a direção vertical, 

representado por Φ (Falcão, 2008).  

 

Figura 2.2: Percurso diário solar desde o nascer ao pôr do Sol, adaptado de Kalogirou (2009). 

 

 Mas nem toda a radiação que atravessa a atmosfera terrestre consegue atingir a 

superfície visto que certos elementos (nuvens, poeiras, gases) presentes nela podem 

influenciar o seu percurso, como se pode observar na Figura 2.3 (Costa, P., 2011).  

 

Figura 2.3: Influência da atmosfera no percurso da radiação solar, adaptado de Costa, P. (2011). 
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Mesmo assim, a radiação consegue chegar à superfície de duas maneiras: de 

forma direta ou difusa, através do fenómeno que acontece na atmosfera, denominado de 

dispersão dos raios solares. Assim, existe a radiação direta na qual os raios chegam à 

superfície terrestre diretamente do Sol e a radiação difusa que resulta da dispersão pelas 

nuvens ou por partículas suspensas na atmosfera. O esquema da Figura 2.4 representa os 

componentes descritos acima. Define-se como radiação global a soma entre a radiação 

direta e a difusa (Borges, 2009). O ângulo de incidência da radiação vai determinar se 

uma superfície capta a energia de forma maximizada ou mais reduzida, sendo esta 

componente dependente do valor do zénite: se for 0º a absorção é máxima (os raios 

solares apresentam-se perpendicularmente à superfície), caso sejam diferentes de 0º a 

absorção é mais reduzida (a absorção é nula para 90º) (Costa, P., 2011). 

 

Figura 2.4: Componentes da radiação solar (Costa P., 2011). 

 

É possível calcular a radiação solar que chega à atmosfera para um dado dia do 

ano através da Equação 2.1 (Borges, 2009) 

         1 0,0   o 
  0 

  5
  (2.1) 

Equação 2.1: Radiação solar que chega à atmosfera 

onde GON representa a radiação incidente numa superfície perpendicular aos raios 

solares e no topo da atmosfera, GSC é a constante solar (1353 W/m
2
) e n o dia do ano 

considerado (situado entre 1 e 365). 
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 Devido ao mencionado anteriormente, obtém-se pela Equação 2.2 o valor da 

radiação direta filtrada pela atmosfera (Borges, 2009) 

         τ  (2.2) 

Equação 2.2: Radiação direta 

onde τb é dado por: 

 τ        
  

     (2.3) 

Equação 2.3: Determinação de τb 

na qual ϴ corrresponde ao ângulo de incidência, sendo a0, a1 e k: 

 

                         
   

                           
   

k0                             
   

(2.4) 

Equação 2.4: Componentes a0, a1 e k 

nestas equações, A representa a altitude em km, r0, r1, rk são fatores de correção que 

variam consoante a altura do ano, isto é, Inverno ou Verão, como mostra a Tabela 2.1.  

 

Tabela 2.1: Fatores de correção para a0, a1 e k (Borges, 2009). 

Estação r0 r1 rk 

Verão 0,97 0,99 1,02 

Inverno 1,03 1,01 1,00 

 

 

Quando se aplica a Equação 2.2 mas para uma superfície horizontal esta sofre 

uma pequena alteração tendo em conta o ângulo da radiação com a vertical do lugar, 

dando origem à Equação 2.5 (Borges, 2009) 

                (2.5) 

Equação 2.5: Radiação direta tendo em conta o ângulo da radiação com a vertical do local 

em que  z é o ângulo de incidência da radiação com a vertical do lugar.  

 No que respeita à radiação difusa para condições de céu limpo utiliza-se a 

Equação 2.6 (Borges, 2009). 
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          o    0,2 1   0,2   τ   (2.6) 

Equação 2.6: Radiação difusa para condições de séu l impo  

Assim consegue-se definir a radiação global: 

          (2.7) 

Equação 2.7: Radiação global 
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3. Energia solar térmica 

 

 A radiação solar tem uma diversidade de aplicações em sistemas de energia, sendo 

as mais comuns para sistemas solares térmicos e fotovoltaicos (Borges, 2009), no primeiro 

existe o aproveitamento da radiação para a produção de calor e no segundo para a 

produção de energia elétrica (Casalinho, 2008). No que respeita às soluções solares 

térmicas, objeto do presente estudo, consideram-se os sistemas para aquecimento de águas 

domésticos, de águas industriais e de piscinas. 

 Para aproveitar a radiação de forma a proporcionar o aquecimento de fluidos são 

utilizados coletores solares (Casalinho, 2008), que correspondem a um tipo de tecnologia 

que recebe radiação solar e transmitem-na para um fluido por transferência de calor, ou 

seja, transformam a radiação solar em energia interna através de processos de transferência 

de calor. O fluido para o qual fazem a transferência de energia calorífica pode ser ar, água 

ou óleo. Esse fluido circulante encontra-se dentro do coletor aquando da incidência da 

radiação, mais propriamente na zona do absorsor e, por sua vez, após a transferência de 

calor, o fluido dirige-se para um local de armazenamento ou é diretamente utilizado 

(Kalogirou, 2004). O absorsor é de cor negra para possibilitar uma melhor absorção da 

radiação (Casalinho, 2008). 

Existem diferentes tecnologias de coletores solares nas quais se aplicam o processo 

de transferência de calor referido acima, diferindo em vários aspetos, um deles o 

movimento do sistema, isto é: podem ser estacionários, rodarem segundo um eixo de 

controlo ou por dois eixos de controlo. Dentro destas categorias, a temperatura de operação 

varia o que cria diferentes modelos para as diversas movimentações do coletor (Kalogirou, 

2004). Perante estas observações, de seguida apresenta-se na Tabela 3.1 as diversas 

tecnologias organizadas pelas diferentes categorias. É necessário ter em consideração o 

valor do índice de concentração, que também é uma caraterística para a classificação dos 

coletores, definido na Equação 3.1. 

 

  ndi e de  on entração 
 rea de abert ra ( enda o  ori   io)

 rea    re etor o  ab orvedor do  oletor
     (3.1) 
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Equação 3.1: Índice de concentração. 

Tabela 3.1:  Classificação dos coletores solares, adaptado de Kalogirou (2004). 

Coletores estacionários 

Tecnologia Absorsor 
Índice de 

concentração 

Temperaturas de 

operação 

FPC (Flat Plate Collector – Coletor 

Plano) 
Plano 1 30 a 80ºC 

CPC (Compound Parabolic 

Collector – Colector Parabólico 

Composto) 

Tubular 1 a 5 60 a 240ºC 

ETC (Evacuated Tube Collector – 

Coletor de Tubo de Vácuo) 
Plano 1 50 a 200ºC 

Coletores com um eixo de controlo 

LFR (Linear Fresnel Reflector) Tubular 10 a 40 60 a 250ºC 

PTC (Parabolic Trough Collector) Tubular 15 a 45 60 a 300ºC 

CTC (Cylindrical Trough 

Collector) 
Tubular 10 a 50 60 a 300ºC 

Coletores com dois eixos de controlo 

PDR (Parabolic Dish Reflector – 

Refletor de Disco Parabólico) 

Ponto de 

concentração 

da radiação 

100 a 1000 100 a 500ºC 

HFC (Heliostat Field Collector) 

Ponto de 

concentração 

da radiação 

100 a 1500 150 a 2000ºC 

 

Seguidamente apresentam-se as diversas tecnologias de coletores solares de forma 

mais detalhada. 
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 3.1 - Coletores solares térmicos 

 FPC (Flat Plate Collector – Coletor Plano): 

 A radiação que incide na placa enegrecida com elevada absorvidade após 

ultrapassar uma tampa transparente, transfere calor para os tubos com fluido, a fim de este 

ser armazenado ou para ser diretamente utilizado (o que implica um elevado coeficiente de 

transmissão de radiação solar). A Figura 3.1 mostra o esquema do coletor plano. A placa 

absorvedora é bem isolada do ambiente exterior para reduzir as perdas de calor, neste caso, 

as perdas por condução. Os tubos que contêm o fluido podem estar soldados diretamente à 

placa absorvedora ou ser integrados nela. As perdas por convecção são reduzidas pelo uso 

da tampa transparente, pois cria uma camada de ar estagnado entre a camada de vidro e a 

placa absorvedora. Reduz também as perdas radiativas, realizando um efeito de estufa 

dentro do coletor (Kalogirou, 2004; Costa M., 2010; Pereira, 2010). 

 

Figura 3.1: Esquema do coletor plano, adaptado de Kalogirou (2004). 

 

 A diversidade dos materiais que se pode utilizar para a construção deste tipo de 

coletor facilita o seu processo de fabrico e aumenta a variedade dos modelos existentes. 

Além disso, o fluido pode ser água, água com aditivo anticongelante ou ar (Kalogirou, 

2004; Costa M. , 2010; Pereira, 2010). 

 Estes painéis têm como vantagens o baixo custo, simples construção, fácil 

manutenção, boa fiabilidade e funcionam sem problemas em dias nublados. Apresentam 
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como desvantagens uma menor eficiência em relação a outros coletores, necessitam de 

mais espaço para a sua instalação e geram temperaturas mais baixas (Pereira, 2010). 

 

 CPC (Compound Parabolic Collector – Colector Parabólico Composto): 

 Os coletores CPC diferem dos FPC na superfície de absorção sendo constituídos 

por duas alhetas unidas a um tubo e fixas na superfície refletora, como é possível observar 

na Figura 3.2. A radiação incide na parte superior das alhetas e na superfície parabólica o 

que provoca a reflexão da mesma. Ao refletirem irá atingir a parte inferior das alhetas ou 

mesmo o próprio tubo, aumentando o efeito de aquecimento do fluido. As perdas serão 

inferiores visto que a área de absorção é menor (Kalogirou, 2004; Costa M. , 2010; Pereira, 

2010). 

 

Figura 3.2: Esquema do coletor parabólico composto, adaptado de Anil (2011). 

 

Esta tecnologia tem como vantagens: um melhor aproveitamento da radiação solar 

e a temperatura do fluido consegue atingir maiores valores. Por outro lado, os mecanismos 

de controlo de seguimento da trajetória do Sol têm um custo elevado e só se capta a 

radiação direta (Pereira, 2010). 
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 ETC (Evacuated Tube Collector – Coletor de Tubo de Vácuo): 

 Como o próprio nome indica, são coletores constituídos por tubos de vácuo, 

geralmente feitos em vidro e no seu interior contêm tubos metálicos. O tubo em questão é 

de cobre selado que está ligado a uma alheta também em cobre que preenche o tubo em 

vidro, criando assim a placa absorvedora. Seguidamente apresenta-se a Figura 3.3 que 

exemplifica o esquema de um coletor de tubo de vácuo (Kalogirou, 2004; Costa M. , 2010; 

Pereira, 2010).   

 

 

Figura 3.3: Esquema do coletor de tubo de vácuo, adaptado de Kalogirou (2004). 

 

 Este equipamento utiliza um líquido-vapor como transportador de calor. É mais 

fácil de armazenar este tipo de fluido com estes dois fatores e aumenta-se a eficiência. Ou 

seja, dentro do tubo a radiação incide no líquido provocando uma mudança de fase, 

passando o líquido a vapor. O vapor sobe pelo tubo até à parte mais fria (que corresponde à 

parte mais alta) e transmite o calor para o fluido que se pretende aquecer. De seguida, 

condensa, estando preparado para voltar a receber a radiação (Kalogirou, 2004; Costa M. , 

2010; Pereira, 2010).   

Apresenta como vantagens: elevada eficiência (tanto para diferentes temperaturas 

entre o absorvedor e o meio ambiente como para baixa radiação); maiores transferências 

por condução de calor dentro dos tubos; as situações atmosféricas têm menor impacto na 
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eficiência; menores áreas de instalação, podendo ser instalado na horizontal; fácil 

transporte e existe uma grande variedade de preços (Pereira, 2010). 

Tem como desvantagens maior custo, exige maior cuidado na instalação e 

manutenção, pois tem como objetivo atingir temperaturas altas, reposição e manutenção 

mais dificultada dos componentes do coletor, fragilidade do sistema de proteção e existem 

poucos fornecedores em Portugal (Pereira, 2010). 

 

 PTC (Parabolic Trough Collector): 

O PTC é formado por um material refletor dobrado em forma de uma parabólica. 

Um tubo negro é inserido ao longo do recetor da radiação e é revestido por um tubo de 

vidro para reduzir as perdas de calor por convecção. O esquema do PTC é representado na 

Figura 3.4. A vantagem é que o ajustamento do ângulo do coletor é pouco necessário 

(Kalogirou, 2004). 

 

Figura 3.4: Esquema do Parabolic Trough Collector, adaptado de Kalogirou (2004). 

 

O fluido circulante é líquido-vapor como no ETC. O PTC foca a radiação solar 

direta para o eixo do coletor. O fluido ao receber a radiação gera a transformação da 

energia em entalpia, sendo que só usa praticamente a radiação direta (Fernández-García et 

al., 2010; Pereira, 2010). Uma desvantagem é o uso do vidro à volta do tubo que faz perder 

alguma radiação, isto é, existe uma perda de transmissão, pois o vidro costuma ter um anti-

refletor para melhorar a transmissividade. Outra desvantagem surge devido à orientação 

dos coletores pois baixa o rendimento ao fim da tarde, sendo este também mais baixo 

durante a madrugada. Apesar disso, o vidro aumenta a eficiência do coletor ao reduzir as 

perdas de calor (Kalogirou, 2004).  
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 LFR (Linear Fresnel Reflector)  

 Esta tecnologia baseia-se na colocação de espelhos de forma a que a luz seja 

refletida para um recetor fixo montado numa torre. Como tal, os espelhos são colocados de 

maneira a otimizar a eficiência do sistema. A Figura 3.5 esquematiza a tecnologia LFR 

(Kalogirou, 2004; Pereira, 2010).   

 

Figura 3.5: Esquema do Linear Fresnal Reflector, adaptado de Kalogirou (2004). 

. 

 Uma das grandes vantagens deste tipo de coletor é que os seus refletores são planos 

ou curvos, tendo um custo menor que os refletores parabólicos em vidro e são montados 

perto do chão o que reduz a utilização de materiais para a estrutura de suporte. Contudo, a 

montagem destes refletores é um fator que se deve ter em conta visto que pode existir 

sombreamento e bloqueio entre eles, por isso o espaço entre si é bastante importante para 

evitar tais situações. A torre também pode afetar os refletores pois pode bloqueá-los, ou 

seja, pode provocar o sombreamento sobre eles, e uma maneira de reduzir o seu impacto é 

aumentar a sua altura, mas provoca um aumento dos custos do sistema (Kalogirou, 2004; 

Pereira, 2010).   

 A torre contém os absorvedores que permitem a conversão da radiação em calor 

transferindo-o para um fluido circulante (Kalogirou, 2004; Pereira, 2010).   

 

 PDR (Parabolic Dish Reflector) 

 Como o próprio nome indica, é um coletor com um refletor parabólico em forma de 

disco que reflete a luz direta para o recetor, como é possível observar na Figura 3.6. A 

forma do disco deve conseguir acompanhar todo o movimento solar aumentando a 

eficiência do sistema ao fazer todo o aproveitamento da radiação para transferência de 
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calor. Os espelhos conseguem refletir 90 a 94% da radiação incidente (Kalogirou, 2004; 

Pereira, 2010). 

 

Figura 3.6: Esquema do Parabolic Dish Reflector, adaptado de Kalogirou (2004). 

 

 O recetor absorsor transfere a radiação em forma de calor para um fluído  circulante 

que por sua vez poderá converter a energia térmica em energia elétrica utilizando um 

sistema motor-gerador acoplado ao recetor, ou o fluído pode ser transportado para uma 

central com o sistema de conversão de energia (Kalogirou, 2004; Pereira, 2010).   

  O absorvedor é um interface e situa-se entre o disco e o motor-gerador e é 

constituído por tubos com o fluido circulante (Kalogirou, 2004; Pereira, 2010). 

 As vantagens dos discos parabólicos são: 

 o fato de estarem sempre apontados para o sol aumenta a eficiência do sistema 

(Kalogirou, 2004); 

 o seu índice de concentração encontra-se no intervalo de 600 a 2000, garantindo 

uma absorção eficiente, aumentando a energia térmica e consequentemente a 

produção de energia elétrica (Kalogirou, 2004). 

 

 HFC (Heliostat Field Collector) 

 O objetivo desta tecnologia é concentrar a radiação num único ponto alvo mediante 

a utilização de espelhos planos ou heliostatos, como mostra a Figura 3.7. A posição dos 
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heliostatos é controlada via computacional consoante a posição solar, para que a radiação 

se concentre apenas no ponto alvo situado numa torre (Kalogirou, 2004; Pereira, 2010).   

 

Figura 3.7: Esquema do Heliostats Field Collector, adaptado de Kalogirou (2004) 

 

 Como o sistema funciona a elevadas temperaturas e a uma pressão elevada é 

garantida a produção de vapor, o que permite a conversão de energia térmica em energia 

elétrica através do ciclo de vapor de Rankine instalado na torre (Kalogirou, 2004; Pereira, 

2010).   

 As vantagens deste sistema são: 

 a energia solar é captada opticamente e transferem-na para um único recetor, 

diminuindo os requisitos de transporte de energia térmica; 

 são muito eficientes na captura da energia e na conversão para energia elétrica; 

 conseguem armazenar energia térmica (Kalogirou, 2004). 

 A torre contém o absorvedor que permite a conversão da radiação em calor 

transmitindo-o para um fluido circulante. Este fluido tem a função de transmitir o calor 

para outra parte da central (onde se encontra o conjunto turbina-gerador) para a produção 

de eletricidade (Kalogirou, 2004; Pereira, 2010).   

 



3. Energia solar térmica 

 _______________________________________________________________________________________  

28 

 

 3.2 - Constituintes de um sistema solar térmico 

Um sistema solar térmico necessita de outros componentes além do coletor solar, 

sendo estes: depósito e acessórios (válvulas-redução, segurança e isolamento; central de 

controlo; permutador; estação de bombagem; vaso de expansão; purgadores e fluido 

térmico) (Balbino, 2010). 

Depósito: 

Este componente é essencial para o sistema, principalmente no que concerne ao 

armazenamento de água quente. Os depósitos são constituídos essencialmente por aço, aço 

inoxidável, cobre, alumínio e fibra de vidro reforçada. Dentro do depósito dá-se a 

circulação da água do seguinte modo: a água que necessita de ser aquecida é retirada do 

fundo do depósito, enquanto que a água quente é retirada da parte superior deste. O 

aquecimento da água e o seu armazenamento vêm responder às necessidades dos 

consumidores, sendo previamente dimensionados (Balbino, 2010). 

Permutador: 

Permite a transferência de calor do fluido proveniente do painel solar térmico para 

o fluido armazenado no depósito, para a utilização nas águas quentes sanitárias (Costa H., 

2009).  

Grupo de circulação: 

Resulta do conjunto de elementos que efetua a circulação do fluido no sistema, 

monitorizando algumas condições do seu funcionamento. Tem como constituintes o sensor 

de temperatura, válvulas, caudalímetro, regulador de caudal, e quando se trata de um 

sistema de circulação forçada, instala-se uma bomba hidráulica (Costa H., 2009). 

Grupo de controlo: 

Mede as temperaturas do painel solar e do depósito e os caudais de circulação por 

forma a rentabilizar o sistema, podendo ligar/desligar a bomba de circulação e o sistema de 

apoio. Automatiza, desta forma, os componentes do sistema para responder às 

necessidades do consumidor (Costa H.,2009). 
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Sistema de apoio: 

Apesar do depósito ser bem isolado, necessita de energia externa ao sistema para 

manter a água quente, sendo instalados sistemas de apoio para o aquecimento da água, 

podendo eles atuar de forma direta ou indireta. Consequentemente, os sistemas de apoio 

diretos são colocados dentro do depósito, instalando-se uma fonte de aquecimento, 

geralmente uma resistência elétrica, enquanto que os sistemas auxiliares indiretos atuam 

por fora do depósito através da transferência de calor, utilizando permutadores de calor 

(Balbino, 2010). 

 

 3.3 - Tipos de sistemas solares térmicos 

 A circulação do fluido define o tipo de sistema solar térmico, dando origem a dois 

sistemas, classificados em: sistema em termossifão e em sistema de circulação forçada. 

 No primeiro, sistema em termossifão, Figura 3.8, o fluido aquecido pelo coletor 

solar torna-se menos denso, provocando a sua subida para o depósito, transferindo calor 

para água do deposito através da permutação, o que provoca um circuito fechado do fluido 

circulante entre o coletor e o depósito (Gomes, 2013).  

 

Figura 3.8: Esquema do sistema em termossifão, adaptado de Gomes (2013). 

 

 No sistema de circulação forçada, Figura 3.9, o fluido que recebe a transferência de 

calor encontra-se num circuito fechado entre o coletor e o permutador de calor no depósito 

que se encontra dentro do edifício. O fluido circula tendo em conta o grupo de controlo e o 
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grupo de circulação, como tal, as temperaturas da água quente são otimizadas, aumentando 

o rendimento do sistema (Gomes, 2013). 

 

Figura 3.9: Esquema do sistema de circulação forçada, adaptado de Gomes (2013). 

 

 

 3.4 - Carga térmica e fração solar 

Com tal diversidade de painéis e de sistemas, as suas aplicações são igualmente 

variadas, contudo, o estudo presente foca-se nos sistemas de aquecimento de águas 

domésticas. O fator importante para os sistemas de aquecimento de águas domésticas é a 

carga térmica para cada sistema, ou seja, a energia necessária para o aquecimento de água. 

Deste modo, o RCCTE estipula o valor de consumo de água para cada ocupante numa 

habitação em 40 litros/dia, contudo este valor pode ser alterado devido aos hábitos dos 

consumidores variando gradualmente entre os 50 a 100 litros/dia de água por ocupante. A 

carga térmica é calculada através da Equação 3.2 e é variável para cada mês (Borges, 

2009) 

  
 T
 0,0011               T       T      (3.2) 

Equação 3.2: Carga térmica. 

onde Vcons representa o volume de água consumido por dia e por habitante, NH o número 

de habitantes, ND o número de dias do mês, Tutiliz a temperatura de utilização da água 

(normalmente entre os 40º e 80ºC pois engloba água dos banhos, máquina de lavar, entre 

outros), Trede a temperatura da água da rede. 
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 A relação entre a energia solar que chega aos coletores e a energia térmica 

necessária para o aquecimento das águas, ou seja, a carga térmica, indica o comportamento 

do sistema de aquecimento. Essa relação denominada por fração solar (Equação 3.3) pode 

ser calculada através do método f-chart (Borges, 2009) 

    
      
   

 (3.3) 

Equação 3.3: Fração Solar. 

onde Qsolar é a energia fornecida pelo Sol aos coletores. 

O cálculo da fração anual consiste no quociente entre o somatório das médias 

mensais da energia fornecida pelo Sol aos coletores e o somatório das médias mensais das 

cargas térmicas, ou seja, pela Equação 3.4 (Borges, 2009). 

  
     

 
 

           

 
 T      

     

 
 
 

 
              

    
      

  
 T       

 

     

 
 T      

    
 T       

 

     

  (3.4) 

Equação 3.4: Fração solar anual 
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4. Ferramentas de Software e metodologias experimentais  

 

O cálculo da carga térmica depende da radiação incidente em determinado local 

assim como da temperatura ambiente deste. O LNEG (Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia) criou o programa SolTerm que analisa os sistemas solares, tanto térmicos como 

fotovoltaicos, concebido especialmente para as condições climáticas e técnicas de Portugal. 

O banco de dados climáticos integrados no sistema contém informações dos 308 concelhos 

do país conjuntamente com as condições técnicas, em termos horários e dados modulares 

de componentes que estão em vigor atualmente, ou seja, a versão técnica tem de ser 

certificada pelas regras europeias e ensaiada até à data do seu lançamento (Moreira, 2010; 

Aguiar e Coelho, 2010; Machado, 2011). 

 

 4.1 - Ferramentas de Software 

 SolTerm 

O SolTerm analisa o desempenho de um sistema solar através de simulações 

energéticas sob condições quasi-estacionárias, ou seja, os balanços energéticos são 

simulados pelo sistema em intervalos de 5 minutos, onde o estado do ambiente e do 

sistema são considerados constantes (Moreira, 2010; Aguiar e Coelho, 2010; Machado, 

2011). 

Para as simulações efetuadas são utilizadas informações sobre: 

 configuração/dimensionamento do sistema; 

 estratégias de controlo e operação; 

 radiação solar horizontal e temperatura ambiente em base horária; 

 obstruções, sombreamentos, albedo das redondezas, turbidez da atmosfera; 

 características técnicas dos componentes (coletores, depósitos de 

armazenamento, entre outros); 

 consumo do sistema em base horária média mensal. 
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Tais informações estão organizadas em categorias e certas bases de dados podem 

ser geridas e expandidas pelo utilizador (Moreira, 2010; Aguiar e Coelho, 2010; Machado, 

2011). 

O principal objetivo das simulações é a obtenção do pré-dimensionamento de um 

sistema, pois são fornecidas ao programa algumas ferramentas de otimização automática 

em cenários de clima e de consumo energético. Para além disso, o SolTerm disponibiliza 

análises energéticas, económicas e benefícios Energia-Ambiente, isto é, determina a 

quantidade de energia fóssil evitada e as emissões de gases com efeito de estufa não 

enviados para a atmosfera pelo uso dos sistemas solares. Contudo estas vertentes só são 

determinadas para os coletores solares térmicos, para os painéis solares fotovoltaicos é 

necessária a utilização de uma folha de cálculo como o Excel para a análise económica 

(Moreira, 2010; Aguiar e Coelho, 2010; Machado, 2011). 

Apresenta-se seguidamente um exemplo da utilização do software SolTerm. 

Inicialmente escolhe-se a localização destinada à instalação do sistema, como por exemplo, 

Vila Real. São então apresentadas as médias da radiação solar incidente sobre a superfície 

horizontal e da temperatura ambiente para os 12 meses do ano, como se pode observar na 

Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Clima e local para a instalação do sistema. 
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Na segunda parte do programa, destinada aos sistemas térmicos, é possível 

configurar todos os componentes do sistema desde o coletor, permutador, depósito, sistema 

de apoio, perfil de consumo de água e bombas. Escolhe-se um coletor, para este caso o 

Meireles modelo Hi V como mostra a Figura 4.2. É de referir que o programa permite 

também a definição de um painel por parte do utilizador com as características técnicas 

pretendidas.  

 

Figura 4.2: Sistemas Térmicos: características do painel. 

 

Considerou-se neste exemplo um depósito típico de 300 l, com um sistema de apoio 

a gás propano e um consumo segundo o RCCTE para cinco ocupantes, nos sete dias de 

semana. 

Com todas estas informações inseridas/configuradas o SolTerm realiza todas as 

análises de forma automática: análise energética, económica e ambiental do sistema 

definido. As Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 mostram os resultados obtidos para a análise energética, 

nomeadamente a energia armazenada, consumida e a gerada pelo sistema de apoio. 

Perante os resultados obtidos, os meses que apresentam o maior fornecimento de 

água quente são Julho e Agosto, sendo quase dispensável o sistema de apoio. Este 

resultado era esperado pois esses meses correspondem à estação de Verão, na qual existe 
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maior radiação incidente. É, ainda, possível observar na Figura 4.3 que o recurso aos 

sistemas de apoio entre Maio e Setembro é relativamente baixo para a carga solicitada. 

 

 

Figura 4.3: Análise energética. 

 

Note-se que é possível aperfeiçoar o sistema recorrendo a critérios energéticos e de 

projeto mediante a escolha dos mais adequados à situação de utilização, sendo eles: 

 aumentar a fração solar; 

 reduzir o desperdício de energia solar; 

 reduzir o uso de energia de apoio; 

 otimizar a orientação dos coletores. 

Seguidamente define-se qual dos constrangimentos se pretende manter, ou seja, 

manter a área do coletor ou manter o volume de armazenamento. 

É possível observar neste exemplo que a recuperação do capital investido para a 

instalação do sistema solar térmico é prevista ao 7º ano. Assim como na análise anterior, 

pode-se realizar uma otimização económica do sistema. 
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Os resultados ilustrados na Figura 4.5 mostram que este sistema permite reduzir as 

emissões de gases de efeito de estufa em 1,02 toneladas de CO2 equivalente por ano. 

 

 

Figura 4.4: Análise económica. 

 

 

Figura 4.5: Benefícios ambientais. 
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Para além deste programa de simulação e projeto, existem outras ferramentas de 

software com objetivos semelhantes, nomeadamente: 

 Polysun 4 da SPF; 

 Solar Energy  Systems Analysis F-Chart; 

 T*SOLcamp. 

 

 Polysun 4 da SPF 

Este software permite criar o modelo do desenho de um sistema simples ou 

profissional de um painel solar térmico tal como no SolTerm. Contém uma base de dados 

meteorológicos para 6300 locais por todo o mundo, tendo a possibilidade de definir os 

dados pretendidos, ou seja, permite introduzir dados através de medições, reproduzindo 

breves estudos a partir da simulação do sistema solar térmico pretendido, criando gráficos 

e relatórios, como a fração solar mensal. As simulações do sistema têm em atenção a 

geometria de construção, isolamento e vidros (SPF, 2005). 

 

 Solar Energy Systems Analysis F-Chart 

Tal como nas duas ferramentas de simulação e projeto apresentadas, este programa 

tem como objetivos criar e simular um sistema de painéis solares térmicos, divergindo nas 

aplicações, tais como o aquecimento doméstico de água, sistemas diretos de ganhos 

passivos, aquecimento de piscinas, entre outros. Contém uma base de dados para a 

América do Norte, podendo o utilizador introduzir dados diferentes aos da base do 

programa (Beckman, 2001). 

 

 T*SOLcamp 

Este programa foi desenvolvido para o dimensionamento do projeto SOLCAMP 

que visa a implementação de sistemas solares térmicos em parques de campismo. Em 

concreto, premite calcular a área do coletor e o volume do tanque de armazenamento para 

reduzir os erros do dimensionamento. É determinado pelo número de painéis a utilizar e o 
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número de pessoas que utilizem a água proveniente do sistema solar térmico e contém uma 

base de dados para a Europa. Calcula o rendimento do sistema e produz relatórios com 

todos os dados utilizados para o sistema e avalia-o (ARECBA & SOLCAMP, 2008). 

Seguidamente apresenta-se a Tabela 4.1 que corresponde ao resumo comparativo 

das 4 ferramentas de software apresentadas. 

Tabela 4.1: Resumo das características do software. 

Software Objetivos Base de Dados 
Permite a introdução 

de novos dados 

SolTerm 

Criar, simular e 

determinar o desempenho 

de um sistema solar 

térmico 

308 concelhos 

portugueses 
Não 

Polysun 4 da SPF 
Criar, simular e analisar 

um sistema solar térmico 

6300 locais em todo o 

Mundo 
Sim 

Solar Energy 

Analysis F-Chart 

Criar, simular e analisar 

um sistema solar térmico 
América do Norte Sim 

T*SOLcamp 

Reduzir os erros no 

dimensionamento de um 

sistema solar térmico 

Europa Nada é mencionado 

 

 4.2 - Metodologias de ensaio experimental 

A importância dos ensaios dos sistemas solares térmicos recai sobre a determinação 

do rendimento térmico e permite a verificação da fiabilidade desses, assumindo uma 

elevada relevância para os posteriores consumidores, mas também sobre os seus 

fabricantes a fim de corrigir possíveis falhas nos sistemas. Existem dois tipos de métodos 

de ensaios: o estacionário e o dinâmico. No método estacionário os ensaios são efetuados 

num determinado período de tempo ao longo de um dia (respondendo a certas condições 

base). O método dinâmico possibilita a diminuição do tempo de duração do ensaio, não 

havendo tantas restrições e permite a realização do mesmo em condições mais 

desfavoráveis (Mexa, 2011). 

Estes dois métodos são divididos em interior e exterior, o que implica que são 

aplicáveis a sistemas com termossifão e a sistemas de circulação forçada (Mexa, 2011). 
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Tendo em conta as diferentes metodologias mencionadas, seguidamente 

apresentam-se os ensaios para a determinação do comportamento térmico, sendo eles o 

Método CSTG (ISO 9459-2) e o Método DST (ISO 9459-5) (Mexa, 2011). 

A Tabela 4.2 resume as diferenças e semelhanças entre os dois métodos, permitindo 

a escolha mais adequada do método a utilizar dependendo do sistema a analisar (Mexa, 

2011). 

Tabela 4.2: Resumo das aplicações dos métodos para a determinação do comportamento térmico, adaptado 

de Mexa (2011) 

Método de ensaio 
Sistemas solares com 

apoio 

Sistemas solares sem apoio (apenas 

solar) e pré-aquecimento 

CSTG (ISO 9459-2) Não Sim 

DST (ISO 9459-5) Sim Sim 

 

 Metodologias de ensaio CSTG (Collector and System Testing Group)– Norma 

ISO 9459-2 

O ensaio CSTG visa obter o comportamento térmico de um determinado sistema 

solar, tendo em conta as condições climáticas e de funcionamento, realizando ensaios 

diários. Os ensaios variam consoante o que se pretende obter. Por exemplo, podem-se 

realizar ensaios com extrações de água ou esta circular no depósito. Para a realização da 

simulação é necessário ter em conta parâmetros como o volume do depósito, radiação solar 

disponível, temperatura da água da rede, temperatura ambiente, temperatura de consumo e 

os parâmetros característicos do sistema (aC, aT, aH). Segundo a Norma ISO 9459-2, a 

Equação 4.1 fornece a energia produzida por um sistema solar térmico (Balbino, 2010). 

 Q          T T        -T         (4.1) 

  

Equação 4.1: Energia produzida pelo sistema 

Q- energia produzida pelo sistema [J]; 
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aC, aT, aH – coeficientes (característicos de cada sistema) a determinar 

experimentalmente [m
2
, J/ºC, J]; 

H – radiação incidente sobre o coletor solar [J/m
2
]; 

Tambiente – temperatura ambiente [ºC]; 

Trede – temperatura da água da rede [ºC]. 

Os parâmetros da equação são conseguidos através de ensaios laboratoriais 

retirando-se três vezes o volume de água no depósito às 6:00h e às 18:00h (ou seja, seis 

horas antes do meio dia solar e seis horas depois), sendo estes parâmetros ajustados pelo 

método dos mínimos quadrados (Balbino, 2010; Mexa, 2011). 

 Ensaios “input-output” 

Neste ensaio, os coletores encontram-se destapados, retirando-se água em grande 

volume (cerca de três vezes o volume do depósito) entre as 6:00h e as 18:00h. O objetivo é 

obter a energia que se consegue extrair ao sistema, Q, em função da radiação recebida, H. 

(Balbino, 2010; Mexa, 2011). 

 Ensaios de perdas de depósito 

O objetivo é obter as perdas no depósito e para tal insere-se água no depósito a uma 

temperatura inicial de 60ºC, deixando-se arrefecer entre as 18:00h e as 6:00h (visto que é o 

período de tempo em que não se faz o aproveitamento da radiação solar, pois esta é escassa 

ou inexistente). No final desse período repete-se a circulação no depósito a fim de 

determinar a temperatura final. A determinação das perdas do depósito é caracterizada pela 

Equação 4.2 (Balbino, 2010; Mexa, 2011). 

    p       1  
ρ   p

  
ln 

T  T    p(   )

   T    p(   )
  (4.2) 

Equação 4.2: Coeficiente de perdas do depósito. 

Udeposito – coeficiente de perdas do depósito [W/ºC]; 

ρ – massa específica da água [kg/m
3
]; 

Vdep – volume do depósito [m
3
]; 

Δt – intervalo de tempo [s]; 
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Ti – temperatura inicial da água [ºC]; 

Tf – temperatura final da água [ºC]; 

Ta,dep(med) – temperatura média do local onde está o depósito [ºC]. 

 Para obter melhores resultados, a temperatura inicial deve ser superior a 60ºC, 

deixando-se arrefecer até à temperatura média do local onde se encontra o depósito e o Δt 

igual ou superior a 12 horas (Balbino, 2010; Mexa, 2011). 

 Determinação do grau de mistura 

A água dentro do depósito deve-se encontrar à mesma temperatura, ou seja, a 

temperatura deve ser homogénea, e para tal, executa-se a sua circulação. Após esse 

processo retira-se três vezes o volume do depósito (Balbino, 2010; Mexa, 2011). 

 

 Perfis de extração 

Con tit em  ma parte   ndamental para a implementação do  diagrama  “input-

output”, na q al se faz a extração de água do depósito para as seguintes condições: 

 F(V) níveis de radiação elevada (H>16 MJ/m
2
); 

 F(V) níveis de radiação baixos (H<16 MJ/m
2
); 

 G(V) mistura de água do depósito (temperatura constante). 

Estes perfis são considerados iguais e obtém-se através do perfil típico base de 

extração de um sistema de termossifão (Balbino, 2010; Mexa, 2011). 

 

 Metodologia de ensaio DST (Dynamic System Testing) – Norma ISO 9459-5 

 Tal como o método anterior, pretende obter o comportamento térmico de um 

determinado sistema solar térmico, diferindo em várias condições de funcionamento, tendo 

em conta os seguintes parâmetros para o estudo: 

 Ac - Área do coletor [m
2
]; 

 Uc - Coeficiente de perdas efetivo do coletor [Wm
-2

K
-1

]; 

 Us – Coeficiente de perdas global do depósito [WK
-1

]; 
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 Cs – Capacidade térmica total do depósito [MJK
-1

]; 

 DL – Constante de mistura [opcional]; 

 Sc – Estratificação do depósito [opcional]. 

Estes parâmetros dependem da potência fornecida pelo sistema, ou seja, são obtidos 

pelo cálculo desta ou pela sua medição e é possível obter a energia média mensal e anual 

fornecida pelo sistema. O programa InSitu Scientific Software determina os parâmetros 

anteriormente mencionados, sendo possível realizar alguns ensaios com este programa, que 

estarão seguidamente descritos, no qual se consegue obter os componentes para o método 

DST (Balbino, 2010; Mexa, 2011). 

A Equação 4.3 traduz o balanço do sistema térmico segundo a norma ISO 9459-5 

(Mexa, 2011). 

 

  
       

  
        

    
                          

               
  

  
              

 
 

  
     

  

  
   

 

  
   

 
  
 
 
  
  
   

  
  

(4.3) 

Equação 4.3: Balanço do sistema térmico segundo a norma 9459-5. 

onde: 

       
    

          - ganhos térmicos no coletor; 

                 - potência térmica auxiliar; 

          - perdas de calor do depósito; 

    
  

  
               - modelo plug-flow; 

 

  
     

  

  
  – difusão; 

 

  
    

  

 
 
  

  
   

  
  – convecção; 

Cs – capacidade térmica do depósito (MJK
-1

); 

T – temperatura (ºC); 
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h – posição vertical normalizada no interior do depósito (m); 

t – tempo (s); 

Ac – área efetiva do coletor (m
2
); 

Gt
*
 - irradiação incidente no plano do coletor (WK

-1
); 

uc
*
 - coeficiente de perdas efetivo do coletor (WºC

-1
m

-2
); 

Tca – temperatura ambiente do coletor (ºC); 

Faux – fração de volume do depósito que é utilizada para aquecimento através do 

apoio; 

TSA – temperatura ambiente do depósito (ºC); 

Us – coeficiente de perdas do depósito (WºC
-1

); 

Ċs – capacidade térmica extraída (WK
-1

); 

Tcw – temperatura da água da rede à entrada do depósito (ºC); 

a, b – constantes arbitrárias (positivas). 

O fluxo da capacidade térmica extraída (WK
-1

) é dada pela Equação 4.4 (Mexa, 

2011). 

         (4.4) 

Equação 4.4: Capacidade térmica extraída. 

onde ṁL representa o caudal de circulação no depósito durante a extração (lmin
-1

) e c 

corresponde ao calor específico da água (Jg
-1

.K
-1

) 

 

S-Sol 

Para realização deste ensaio tem de se ter em consideração a relação entre o volume 

do depósito e a área do coletor e a quantidade de extração, contendo os perfis pré-definidos 

em que sejam proporcionais às dimensões do sistema. São realizados dois testes: o tipo A e 

o tipo B e é necessária a existência de um valor mínimo de radiação solar, cerca de 12 

MJ/m
2 
(Balbino, 2010; Mexa, 2011). 
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Teste tipo A – para o teste ser considerado válido é necessário uma sequência de 

três dias (com a radiação não inferior a 12 MJ/m
2
), sendo extraídas duas porções diferentes 

de água do depósito, três vezes o volume logo na manhã do primeiro dia e no último dia ao 

fim da tarde, sendo os restantes dias com extrações menores. As Tabela 4.3 e Tabela 4.4, 

referentes às Tabelas 4 e 5 da Norma ISO 9459-5, correspondem, respetivamente, às 

extrações no ensaio A e volume de extração do ensaio A (Balbino, 2010; Mexa, 2011). 

Tabela 4.3: Extrações no ensaio A (Tabela 4 Norma ISO 9459-5). 

Número de consumo Tempo de início 

1 t0 

2 t0 + 2h + 5 min 

3 t0 + 4h + 5 min 

4 t0 + 5h + 5 min 

5 t0 + 6h + 5 min 

6 t0 + 8h + 5 min 

7 t0 + 11h + 5 min 

 

Tabela 4.4: Volume de extração do ensaio A (Tabela 5 Norma ISO 9459-5). 

Dimensão do sistema Volume de consumo 

100 l/m
2 
≤ Vs/Ac ≤ 200 l/m

2
 0,2 Vs± 10% 

60 l/m
2 
≤ Vs/Ac ≤ 100 l/m

2
 0,25 Vs± 10% 

40 l/m
2 
≤ Vs/Ac ≤ 60 l/m

2
 0,33 Vs± 10% 

20 l/m
2 
≤ Vs/Ac ≤ 40 l/m

2
 0,5 Vs± 10% 

 

A exceção às tabelas refere-se à situação em que Vs/Ac é compreendida entre 

10 l/m
2
 e 20 l/m

2
, passando o número de extrações para 12 de 1,0 Vs± 10% (iniciadas entre 

as 6:00h e as 7:00h com intervalos de 1 hora ± 5 minutos). É preciso ter em consideração o 

valor t0 – a hora de início do ensaio está compreendida entre as 6:30h e as 8:00h solares 

(Balbino, 2010; Mexa, 2011). 
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Teste tipo B – tal como o teste tipo A, decorre durante três dias válidos e contém as 

mesmas extrações. Contudo, o objetivo é colocar o coletor solar a altas temperaturas por 

forma a produzir baixos rendimentos. Assim, as Tabela 4.5 e Tabela 4.6, correspondem às 

Tabelas 6 e 7 da Norma ISO 9459-5, sendo, respetivamente, extrações no ensaio B e 

temperatura de saída do ensaio B (Balbino, 2010; Mexa, 2011). 

Tabela 4.5: Extrações no ensaio B (Tabela 6 Norma ISO 9459-5). 

Número de consumo Tempo de início 

1 t0 

2 t0 + 2h + 5 min 

3 t0 + 4h + 5 min 

4 t0 + 6h + 5 min 

5 t0 + 8h + 5 min 

 

Tabela 4.6: Temperatura de saída do ensaio B (Tabela 7 Norma ISO 9459-5). 

Dimensão do sistema Temperatura (ºC) 

100 l/m
2 
≤ Vs/Ac ≤ 200 l/m

2
 70 

60 l/m
2 
≤ Vs/Ac ≤ 100 l/m

2
 60 

40 l/m
2 
≤ Vs/Ac ≤ 60 l/m

2
 50 

20 l/m
2 
≤ Vs/Ac ≤ 40 l/m

2
 40 

 

Assim como no teste A, também existem exceções, sendo estas: a relação Vs/Ac 

(como descrito no teste A) diferindo em: volume nunca inferior a cinco litros desde que a 

temperatura não seja superior a 40ºC e se as temperaturas da Tabela 4.6 (ou Tabela 7 da 

Norma) não forem obtidas, continua-se o processo durante 2 dias seguidos com uma 

radiação superior a 15 MJ/m
2 
(Balbino, 2010; Mexa, 2011). 
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 Perdas no depósito  

O ensaio ocorre durante quatro dias nos quais se efetuam extrações com a 

sequência do ensaio do teste B. Logo no primeiro dia efetua-se uma extração elevada, 

posteriormente, para os dois dias seguintes, tapam-se os coletores e não se realizam 

extrações. No último dia é feita uma última extração com cerca de três vezes o volume do 

depósito (Balbino, 2010; Mexa, 2011). 

 S-Store 

Focaliza-se essencialmente no ensaio do tipo B, onde dois dias são idênticos a esse 

ensaio, dando-se, posteriormente, um arrefecimento de 36 horas a 48 horas, iniciado a 

partir da última extração do ensaio tipo B. A sua finalidade é obter o coeficiente de perdas 

do depósito por acumulação (Balbino, 2010; Mexa, 2011). 

 S-aux 

Este ensaio nem sempre é aplicado e tem como objetivo estudar os sistemas de 

apoio auxiliares ao sistema solar térmico quando a radiação solar é baixa. 

O ensaio DST só é válido quando se verificam as quatro premissas a seguir 

mencionadas (Balbino, 2010). 

1. Para o ensaio do tipo A e B são necessários pelo menos três dias válidos 

para as condições impostas por estes; 

2. Pelo menos dois dias têm de ser consecutivos para os dias válidos do ensaio 

do tipo B; 

3. Em cada sequência, os dias válidos para o ensaio do tipo A devem ser no 

mínimo ⅓ dos dias totais do ensaio (o mesmo se impõe para o tipo B); 

4. O número dos dias válidos do ensaio do tipo A se for superior a quatro, não 

pode ser maior que os dias válidos do ensaio tipo B, e não pode ser menor 

do que o número de dias do ensaio tipo B menos dois. 

 Software DST 

 Identifica os parâmetros que caracterizam o sistema solar térmico; 

 Utiliza esses parâmetros para o cálculo do comportamento térmico a longo 

prazo. 
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Atua como uma caixa fechada, não fazendo distinção dos sistemas solares a 

estudar. O que realmente interessa são os dados recolhidos pelos ensaios laboratoriais 

(temperatura ambiente do depósito e coletor, potência auxiliar, radiação solar no plano do 

coletor, temperatura da água à entrada do depósito e potência extraída – s-sol, s-store e s-

aux) que irão definir o sistema solar térmico. Os dados externos relevantes para o estudo 

são: climatológicos (que definem as condições exteriores da radiação solar e da 

temperatura ambiente) e os perfis de extração (Balbino, 2010). 

Com a utilização de todos os dados referidos anteriormente é possível prosseguir-se 

na simulação de um sistema solar térmico concreto, obtendo-se uma previsão da energia 

térmica gerada a partir do sistema. Essa previsão tem como finalidade ser produzida para 

um longo período de tempo, ou seja, ser verdadeira a longo prazo (Balbino, 2010). 

A potência fornecida pelo circuito do coletor para uma determinada temperatura é 

caracterizada pela Equação 4.5 (Mexa, 2011). 

          
    

                  (4.5) 

Equação 4.5: Potência fornecida pelo circuito do coletor 

Onde: Pc é a potência fornecida pelo circuito do coletor (W), Ac representa a área 

do coletor solar (m
2
), Gt

*
 é a irradiação incidente no plano do coletor (Wm

-2
), uc

*
 é o 

coeficiente de perdas efetivo do coletor (WºC
-1

m
-2

), T indica a temperatura do coletor (ºC) 

e Tambiente a temperatura ambiente (ºC). 

Equação  
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5. Metodologia 

 

 A finalidade de um sistema de aquecimento solar térmico é aquecer água utilizando 

a energia proveniente da radiação solar, pelo que neste trabalho pretende-se determinar o 

comportamento dinâmico da variável temperatura da água aquecida que é armazenada no 

depósito. Para além deste objetivo, pretende-se determinar os benefícios económicos da 

utilização destes sistemas comparativamente aos sistemas de aquecimento que usam 

combustíveis fósseis e/ou energia elétrica. Para este efeito, as ferramentas de simulação 

desenvolvidas permitem determinar os ganhos de energia térmica provenientes da radiação 

solar que é captada pelo painel solar, ou seja o coletor, a energia transferida para a água no 

circuito acumulador, as perdas térmicas nos vários componentes do sistema, entre outros. 

São ainda determinadas a energia de apoio que é necessária fornecer em dias frios ou com 

pouca radiação solar disponível e a análise económica indicadora da relação 

custos/benefícios da utilização dos sistemas solares térmicos em situações concretas, ou 

seja para soluções comerciais distintas e diferentes perfis de consumo de água quente nas 

habitações. Na Figura 5.1 apresenta-se o esquema da metodologia empregue para 

implementar a ferramenta de simulação aqui proposta. 

 

Figura 5.1: Esquema geral da metodologia. 
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 O processo de validação da ferramenta de software desenvolvida é realizada por 

comparação com os resultados gerados pelo programa de simulação SolTerm apresentado 

no capítulo anterior. Visto que o sistema implementado realiza as simulações dinâmicas a 

intervalos de tempo de 1 hora, e tendo em conta que o SolTerm fornece os resultados 

mensais, o processo de validação requereu a integração dos resultados de simulação 

calculados com o software implementado para cada um dos meses em análise.  

 

 5.1 - Parâmetros de configuração do sistema solar térmico 

 O programa de simulação implementado requer a definição do sistema solar 

térmico, isto é: tipo de painel solar, área do painel, capacidade e características técnicas do 

acumulador, potência do sistema de apoio, entre outros fatores. Por forma a simplificar 

essa escolha, foi criado um programa em MATLAB que através dos dados inseridos pelo 

utilizador de algumas características do sistema solar térmico pretendido, resultam análises 

sobre o comportamento do aquecimento da água através da radiação solar e do sistema de 

apoio, incluindo resultados sobre a fatura energética. Assim, mediante a comparação entre 

os resultados obtidos e os objetivos pretendidos, os componentes escolhidos pelo utilizador 

podem ser alterados de maneira a que os objetivos desejados sejam alcançados. 

 Para além do programa necessitar de saber antecipadamente os componentes 

escolhidos pelo utilizador, é necessário definir-se o intervalo de tempo de simulação, os 

perfis de consumo de água quente (temperatura e caudais), o custo da energia usada no 

sistema de apoio, o clima do local, entre outras variáveis. Seguidamente apresentam-se os 

dados a fornecer, em um ficheiro de configuração, em cada uma das categorias 

mencionada a seguir. 

 

 Características do sistema de painéis solares 

 Rendimento do painel relacionado com a eficiência ótica; 

 Área do painel [m
2
]; 

 Coeficiente de transmissividade ótica; 

 Coeficiente de absorção do coletor; 

 Coeficiente caraterísticos do painel solar a2 [Wm
2
K

-1] e a3 [Wm
2
K

-2]; 
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 Número de painéis; 

 Inclinação do painel solar [º]. 

 Tempo de amostragem da radiação solar e da temperatura do ar exterior 

 Tempo de amostragem [h]. 

 Perfis de consumo 

 Débito de consumo de água no depósito [l/min]; 

 Definição dos consumos diários: duração do consumo e hora [h]. 

 Temperaturas 

 Temperatura da água da rede [ºC]; 

 Temperatura mínima da água no depósito [ºC]; 

 Temperatura ambiente onde está colocado o depósito [ºC]; 

 Temperatura de estancamento [ºC]. 

 Características do depósito acumulador 

 Capacidade do depósito [l]; 

 Área de superfície do depósito [m
2
]; 

 Coeficiente de perdas térmicas no depósito [WK
-1

m
-2

]. 

 Sistema de aquecimento de backup 

 Potência nominal do sistema de backup [W]; 

 Especificação da energia usada (gás ou elétrica); 

 C  to da energia elétri a [€]; 

 Custo do gá  [€]. 

 Tipo de sistema de aquecimento solar térmico 

 Sistema ativo ou passivo. 
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 5.2 - Simulação dinâmica 

 Após a inserção dos dados de configuração mencionados na secção anterior, o 

programa desenvolvido determina o comportamento dinâmico da temperatura da água 

armazenada no depósito acumulador. Este cálculo é realizado tendo em conta a energia 

térmica que é transferida, diretamente ou via um permutador, para a água no acumulador 

resultante da conversão da radiação solar incidente em energia térmica no painel. Para 

além das componentes referidas, considerados os ganhos obtidos pelo sistema solar 

térmico, são ainda calculadas as perdas térmicas associadas ao mesmo, mais 

especificamente as perdas térmicas do coletor solar e do depósito acumulador, o calor 

gerado pelo sistema de apoio e o consumo de energia. De seguida referem-se os 

mecanismos mais relevantes associados aos processos de transferência de calor envolvidos 

neste sistema. 

 A radiação solar incidente em um painel não é completamente absorvida sob a 

forma de calor, havendo fenómenos de reflexão associados ao vidro de cobertura. Existem 

ainda perdas de calor convectivas, radiativas e condutivas. No que se refere às perdas 

radiativas, de grande comprimento de onda, estas são descritas pela lei de 

Stefan-Boltzmann (Equação 5.1) que descreve como um corpo, à temperatura Tcorpo, emite 

radiação em função da quarta potência da sua temperatura (Portal-Energia, 2004) 

     σ       
  (5.1) 

Equação 5.1: Lei de Stefan-Boltzmann. 

onde Qe representa a radiação térmica emitida (W/m
2
), σ é a constante de 

Stefan-Boltzmann: 5,67×10
-8 

(W/m
2
K

4
) e Tcorpo é a temperatura absoluta de um corpo (K). 

 Na figura seguinte representam-se as principais formas de transferência de energia 

que ocorrem num painel solar térmico. E0 representa a irradiação que atinge a cobertura 

transparente do painel, E1 a energia que é refletida pela superfície interna e externa do 

vidro e E2 a componente refletida pela superfície absorsora. Dentro do painel a radiação 

que não é refletida transforma-se em calor, existindo perdas de calor por condução térmica, 

representadas por Q1, e perdas térmicas e convectivas da superfície absorsora, 

representadas por Q2. As perdas por convecção e irradiação dão-se para o exterior da 

cobertura de vidro aquecida. A variável Q3 representa o calor que está disponível para 

aquecer o sistema, resultado da subtração de E0 pelas perdas verificadas, E1, E2, Q1 e Q2. A 
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Figura 5.2 mostra como ocorrem estas perdas num painel, referidas anteriormente, ou seja, 

representa o fluxo de energia de um coletor (Portal-Energia, 2004). 

 

Figura 5.2: Fluxo de energia de um painel solar térmico, adaptado de Portal-Energia (2004). 

 

 No que respeita à eficiência do coletor (Equação 5.2) esta depende de diversos 

fatores, incluindo os descritos anteriormente, principalmente pelas perdas de reflexão e 

perdas térmicas (variando de coletor para coletor). A eficiência do coletor é definida como 

a taxa de energia térmica utilizada face à irradiação solar incidente, 

    
  
  

 (5.2) 

Equação 5.2: Eficiência do coletor. 

onde QN representa a potência térmica disponível (W/m
2
) e E0 a irradiação que chega à 

cobertura de vidro (W/m
2
). 

 Para determinar a potência térmica disponível tem-se a Equação 5.3 

          (5.3) 

Equação 5.3: Potência térmica disponível. 

onde EN é a irradiação disponível (W/m
2
) e QV  as perdas térmicas (W/m

2
). 

 A irradiação disponível provém do cálculo da Equação 5.4 que depende das 

características do coletor, sendo elas o coeficiente de transmissão do vidro (τ) e o 

coeficiente de absorção do absorsor (α). 
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            (5.4) 

Equação 5.4: Irradiação disponível. 

 Os valores de τ e α dependem do ângulo de incidência da radiação no coletor solar. 

As Tabelas 5.1 e 5.2 mostram a variabilidade destes valores consoante o ângulo de 

incidência da radiação solar relativamente à normal do painel solar ( ) (Exell, 2000). 

Tabela 5.1: Variação do valor de τ, adaptado de Exell (2000). 

θ 0º 60º 70º 80º 90º 

τ(θ): 0,9 0,8 0,65 0,35 0 

 

Tabela 5.2: Variação do valor de α, adaptado de Exell (2000). 

θ 0º 60º 70º 80º 90º 

α(θ): 0,92 0,85 0,75 0,60 0 

 

 As perdas óticas aparecem como consequência da temperatura da cobertura de 

vidro e da capacidade da absorção da superfície absorsora. Caracterizam a fração de 

radiação que não consegue ser absorvida pela superfície absorsora. A eficiência ótica 

resulta da Equação 5.5. 

           (5.5) 

Equação 5.5: Perdas óticas. 

 As perdas térmicas (Equação 5.6) dependem da diferença entre a temperatura da 

superfície absorsora (TSA) e do ar exterior (TAE), da insolação e da construção do coletor 

(UL em W/m
2
K). Na Figura 5.3 ilustra-se a variação do rendimento de um determinado 

painel solar térmico tendo em conta as características óticas e as perdas térmicas globais. 

                  (5.6) 

Equação 5.6: Perdas térmicas. 

 Ao substituir as equações anteriores na Equação 5.2 tem-se a eficiência do coletor 

(Equação 5.7). 
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Figura 5.3: Perdas óticas e térmicas, adaptado de Portal-Energia (2004). 

 

 

   
      

 
-
       -    

 
 

     -
       -    

 
 

(5.7) 

Equação 5.7: Eficiência do coletor. 

 Quando a temperatura atinge um certo valor, a absorção sofre perdas térmicas que 

não são determinadas linearmente mas através de uma potência quadrática e, como tal, a 

equação da eficiência varia, conforme descrito na Equação 5.8 

      -
        -    

 
- 
        -    

 

 
 (5.8) 

Equação 5.8: Eficiência do coletor. 

sendo o coeficiente global de perdas linear UL1 (W/m
2
K) e UL2 é o coeficiente global de 

perdas quadrático (W/m
2
K). 

 Por forma a simplificar o cálculo da eficiência do coletor, a norma EN 12975 indica 

que a eficiência é calculada tendo em conta a variação do ângulo de incidência, dando 

origem à Equação 5.9 (Kovacs, 2012), 

           τα   -  
 T  -T   

 
-     

       

 
 
 
 (5.9) 

Equação 5.9: Eficiência do coletor. 
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no qual    (τα)en é considerado como o valor de rendimento máximo do painel e a2 (Wm
-

2
K

-1
) e a3 (Wm

-2
K

-2
) são parâmetros do painel solar térmico. 

 As perdas também se verificam no depósito acumulador e têm de ser determinadas 

para calcular a energia que é necessária para manter o sistema à temperatura definida no 

período noturno. Assim, é preciso ter em conta a temperatura (Equação 5.10 e Equação 

5.11) e a energia presente no tanque de armazenamento (Equação 5.12) supondo a 

temperatura de mistura uniforme: 

    
      
      

 (5.10) 

Equação 5.10: Temperatura de mistura uniforme. 

na qual Qcalor é a quantidade de calor (Wh), m é a massa de água a aquecer (kg) e cH2O 

representa o calor específico da água: 1,16 (Wh/kgK). 

 Sempre que se efetuar consumo de água quente, considera-se que a temperatura no 

ponto de consumo, Tm, é governada pela equação 5.11. Nesta equação m1 e m2 representam 

as massas de água provenientes do depósito e da rede, respetivamente, e T1 e T2 as 

temperaturas da água no acumulador e da água de rede, respetivamente. Nesta equação 

assume-se que a água de consumo resulta da mistura homogénea das águas provenientes 

do acumulador e da rede, sendo a temperatura da água no consumo, ou de mistura: 

    
         
     

 (5.11) 

Equação 5.11: Temperatura de mistura. 

 A energia transferida em um determinado intervalo de tempo para a água, com 

massa m, no depósito é dada por: 

              (5.12) 

Equação 5.12: Energia contida no depósito. 

onde ∆T representa a variação de temperatura (K) no intervalo de tempo considerado. 

 No que concerne à fração solar, a qual indica a taxa de energia produzida pelo 

sistema solar (Equação 5.13), esta mostra a quantidade de energia que se consome 

proveniente da energia solar e a quantidade de energia de apoio ao sistema. Caso o valor da 

fração solar seja 100% então toda a energia é produzida através da radiação solar (Portal-

Energia, 2004). 
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     (5.13) 

Equação 5.13: Fração solar.  

QS representa a produção de calor (kWh) e Qad é o aquecimento auxiliar necessário (kWh). 

 A eficiência do sistema térmico é dada pela seguinte expressão, 

     
   
    

      (5.14) 

Equação 5.14: Eficiência do sistema térmico. 

onde a produção anual de calor (kWh/ano) é representada por Qas,  Ig é a irradiação solar 

(kWh/m
2
/ano) e A é a área da superfície absorsora (m

2
). 

 Relativamente ao estudo de um sistema solar térmico, procura-se obter a 

temperatura no depósito proveniente do aquecimento através da radiação solar. 

Seguidamente apresentam-se as equações utilizadas para a determinação dos processos de 

transferência de calor mais relevantes e da temperatura da água no depósito. Para a 

determinação da variação da temperatura da água no acumulador, num dado período de 

tempo, pode usar-se a Equação 5.15 partindo do conhecimento da energia calorífica 

fornecida, pelo painel e/ou pelo sistema de aquecimento de backup (kWh) 

                             (5.15) 

Equação 5.15: Determinação da temperatura da água no depósito. 

onde Vaq representa o volume médio de água no depósito (l), c é o calor específico da água: 

4180 (J/kg K). Relativamente às temperaturas tem-se Tágua_f como temperatura final da 

água (K) e Tagua_i como temperatura da água inicial (K). 

 As perdas de calor que ocorrem neste tipo de sistemas são de vários tipos, sendo as 

mais relevantes as que ocorrem nos painéis, no depósito e nos tubos de circulação de água. 

Na Equação 5.16 especifica-se as perdas originadas em tubos com isolamento (Portal-

Energia, 2004), 

          
                      

               
 (5.16) 

Equação 5.16: Perdas nos tubos com isolamento. 

onde λ representa a condutividade térmica do material isolador (W/mK). Os diâmetros são 

dados por: Disol que é o diâmetro exterior do tubo isolador (mm) e Dtubo é o diâmetro 
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exterior do tubo (mm). Já as temperaturas são atribuídas às constantes: Ttubo para a 

temperatura do tubo (K) e Tambiente para a temperatura ambiente (K). 

 Para os tubos sem isolamento segue-se a Equação 5.17 que apenas é aplicada se o 

diâmetro dos tubos for inferior a 100 mm e se a temperatura ambiente for próxima dos 

20ºC (Portal-Energia, 2004). 

                                    
                    (5.17) 

Equação 5.17: Perdas dos tubos sem isolamento. 

Qtsi são as perdas de calor para tubos sem isolamento (W/m) e o diâmetro do tubo (Dtubo) 

deve vir em metros. 

 As perdas no depósito (W), Equação 5.18, são obtidas pela multiplicação da área da 

superfície (AS em m
2
) e a diferença entre a temperatura da superfície do depósito (Ttanque 

em K), que se assume neste caso igual à temperatura da água, e a temperatura do local em 

que se encontra instalado (Tambl em K), 

                           (5.18) 

Equação 5.18: Perdas no depósito. 

onde K representa o coeficiente de perdas térmicas do depósito (W/m
2
K).  

 

 5.3 - Casos de estudo 

 Nesta secção estão descritos os estudos realizados nesta dissertação, nos quais se 

utiliza a radiação solar e temperatura do ar exterior medidas para Vila Real com um 

intervalo de amostragem de 1 hora. Os casos de estudo abordados referem-se à comparação 

de duas soluções técnicas distintas e de dois perfis de consumo, correspondendo ao caso de 

estudo 1 e ao caso de estudo 2, respetivamente. É de salientar que em ambos os casos de 

estudo se realizam as análises referentes aos comportamentos e desempenhos dos sistemas 

solares térmicos, para períodos de operação no Inverno (mais precisamente o mês de 

Janeiro) e no Verão (relativo ao mês de Julho) e para dois perfis de consumo de água 

quente distintos. Esta análise é também comparada com a análise resultante do emprego do 

programa SolTerm para as mesmas condições de operação e os mesmos sistemas 

tecnológicos. Assim sendo, são realizadas um total de 8 simulações usando o software 
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desenvolvido, com passos de 1h, bem como a comparação com os resultados mensais 

determinados com o programa SolTerm. 

 Caso de estudo 1 

 Para este estudo está prevista a comparação de uma solução técnica para as mesmas 

condições de utilização de dois perfis de consumo distintos, considerando a diferença de 

estações, ou seja, situação de Inverno e de Verão. A Tabela 5.3 mostra os parâmetros do 

painel solar 1, sendo este da Vulcano, modelo FKT - 1S/1W com uma área de 2,26 m
2
 e 

um rendimento de 0,80. Os ensaios serão realizados considerando os painéis solares 

instalados na horizontal e com uma inclinação de 45º. 

Tabela 5.3: Parâmetros característicos do painel solar 1. 

Painel solar 1 
Rendimento do painel relacionado com a eficiência ótica 0,80 

Área do painel [m
2
] 2,26 

Coeficiente de transmissividade ótica 0,9 

Coeficiente de absorção do coletor 0,92 

Coeficiente a2 [Wm
-2

K
-1

] 3,560 

Coeficiente a3 [Wm
-2

K
-2

] 0,0140 

Número de painéis 1 

Inclinação do painel solar [º] 
0 

45 

 

 As simulações são realizadas considerando dois perfis de consumo para o painel 

solar 1, A e B, definidos pela duração dos consumos, a hora a que são efetuados e os 

débitos de água a consumir. As Tabelas 5.4 e 5.5 representam respetivamente os perfis de 

consumo A e B. 

Tabela 5.4: Constituintes do consumo A. 

Consumo A 

Débito de consumo de água no depósito [l/min] 5 

Definição dos consumos diários: duração do consumo e hora [h] 
40 min às 7h  

30 minutos às 22h  

 

Tabela 5.5: Constituintes do consumo B. 

Consumo B 

Débito de consumo de água no depósito [l/min] 5 

Definição dos consumos diários: duração do consumo e hora [h] 

10 min às 8h 

10 min às 13h 

50 min às 19h  
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 Relativamente aos constituintes do sistema, que correspondem à definição dos 

componentes do tempo de amostragem da radiação solar e da temperatura do ar exterior, 

das temperaturas, das caraterísticas do depósito, do sistema de aquecimento de backup e do 

tipo de sistema solar térmico, estão detalhados na Tabela 5.6, os quais permanecem 

constantes durante a análise de ambas as soluções técnicas. Os dados da radiação solar e da 

temperatura do ar exterior foram obtidos com intervalos de tempo de uma hora para os 

meses de Janeiro e Julho para a zona de Vila Real. 

Tabela 5.6: Constituintes do sistema solar térmico. 

Constituintes do sistema 

Tempo de amostragem da radiação solar e da temperatura do ar exterior 

Tempo de amostragem [h] 1 

Temperaturas 

Temperatura da água da rede [ºC] 
Inverno = 10 

Verão = 18 

Temperatura mínima da água no depósito [ºC] 45 

Temperatura ambiente onde está colocado o depósito acumulador 

[ºC] 

Inverno = 18 

Verão = 22 

Temperatura de estancamento [ºC] 90 

Características do depósito acumulador 

Capacidade do depósito [l] 200 

Área de superfície do depósito [m
2
] 2,71 

Coeficiente de perdas térmicas no depósito [WK
-1

m
-2

] 2 

Sistema de aquecimento de backup 

Potência nominal do sistema de backup elétrico [W] 2200 

C  to da energia elétri a [€/kWh] 0,1405 

Tipo de sistema solar térmico 

Sistema ativo ou passivo Passivo 

 

 Caso de estudo 2 

 O presente caso de estudo tem instalado um painel solar 2, correspondente ao 

Baxiroca, modelo Sol 200, com uma área de 1,89 m
2
 e com um rendimento de 0,79. Tal 

como no caso anterior, a simulação vai ocorrer para dois perfis de consumo distintos e duas 

situações temporais, Inverno e Verão. Deste modo, a Tabela 5.7 representa as 

características do painel selecionado. 
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Tabela 5.7: Parâmetros característicos do painel solar 2. 

Painel solar 2 
Rendimento do painel relacionado com a eficiência ótica 0,79 

Área do painel [m
2
] 1,89 

Coeficiente de transmissividade ótica 0,9 

Coeficiente de absorção do coletor 0,92 

Coeficiente a2 [Wm
-2

K
-1

] 4,310 

Coeficiente a3 [Wm
-2

K
-2

] 0,0120 

Número de painéis 1 

Inclinação do painel solar [º] 
0 

45 

 

 Os restantes constituintes do sistema relativos aos consumos, ao tempo de 

amostragem da radiação solar e da temperatura do ar exterior, às temperaturas, às 

caraterísticas do depósito, ao sistema de aquecimento de backup e ao tipo de sistema solar 

térmico, são considerados iguais aos do caso 1, por forma a comparar o desempenho destas 

duas soluções técnicas sob as mesmas condições de operação. As simulações são 

realizadas considerando dois perfis de consumo definidos para o painel solar 1, A e B, com 

a duração dos consumo, a hora a que são efetuados e os débitos de água. As Tabelas 5.4 e 

5.5 representam respetivamente os perfis de consumo A e B.   
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6. Resultados e discussão 

 

 Neste capítulo estão presentes os resultados obtidos e a discussão dos casos de 

estudo 1 e 2 referidos na metodologia. Pretende-se comparar o desempenho destes dois 

tipos de tecnologias de coletores solares térmicos (Painel 1 - Vulcano, modelo FKT - 

1S/1W; e Painel 2 - Baxiroca, modelo Sol 200) para dois perfis de consumo de água quente 

(A - duração de 40 minutos com início às 7 horas e duração de 30 minutos com início às 22 

horas; e B - duração de 10 minutos com início às 8 horas, duração de 10 minutos com 

início às 13 horas e duração de 50 minutos com início às 19 horas). Estabelece-se uma 

comparação entre o desempenho térmico destes sistemas solares térmicos para as estações 

de Inverno (relativa ao mês de Janeiro) e de Verão (correspondente ao mês de Julho), no 

que se refere à energia produzida e à análise económica destes sistemas. Por fim, os 

mesmos casos de estudo são realizados no programa SolTerm por forma a comparar os 

resultados obtidos entre este software e o programa de simulação. 

 De seguida mostram-se os resultados obtidos para os diversos estudos 

considerados, e para os casos dos painéis solares serem instalados na horizontal ou com 

uma inclinação de 45º, seguindo-se da secção de discussão. 

 

 6.1 - Resultados obtidos 

 Resultados para o caso de estudo 1  

 Os resultados apresentados de seguida são relativos ao caso de estudo 1, referente 

ao painel da Vulcano, modelo FKT - 1S/1W com uma área de 2,26 m
2
 e um rendimento de 

0,80, considerando os tipos de consumos A e B, para as situações de operação no Inverno e 

no Verão, ou seja, Janeiro e Julho, respetivamente. 

  

 Painel 1, consumo A e situação de Inverno e Verão 

 Nesta secção apresenta-se o painel em estudo 1, para o consumo A (40 minutos às 7 

horas e 30 minutos às 22 horas) na situação de Inverno e Verão, usando dados de radiação 

solar e temperatura do ar exterior do mês de Janeiro e Julho, respetivamente. 
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 Os resultados energéticos e económicos para o mês de Janeiro podem ser 

observados na Tabela 6.1, enquanto que os de Julho são apresentados na Tabela 6.2. No 

que concerne à análise energética (em kWh) são consideradas a energia fornecida pelo 

sistema solar térmico, a energia fornecida pelo sistema de apoio, as perdas no sistema solar 

térmico e a energia total que engloba o somatório das variáveis anteriores, ou seja, energia 

fornecida pelo sistema solar térmico, a energia fornecida pelos sistema de apoio e as perdas 

associadas ao sistema solar térmico. As mesmas varáveis são examinadas na análise 

económica, apresentando os custos associados às mesmas. 

Tabela 6.1: Análise energética e económica do painel 1, consumo A na estação de Inverno 

Análise energética 
kWh 

Painel horizontal  Painel 45º 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 25,18 35,76 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 587,40 576,82 

Perdas do sistema solar térmico 95,79  

Energia total  708,36  

Análise económica € 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 3,54  5,02 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 82,53 77,50 

Perdas do sistema solar térmico 13,46 

Energia total  99,53 

 

Tabela 6.2: Análise energética e económica do painel 1, consumo A na estação de Verão. 

Análise energética 
kWh 

Painel horizontal Painel 45º 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 224,76 319,16 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 382,80 288,40 

Perdas do sistema solar térmico 125,13 

Energia total  732,68 

Análise económica € 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 31,58 44,84 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 53,78 40,52 

Perdas do sistema solar térmico 17,58 

Energia total  102,94 
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 De seguida apresentam-se as Figuras 6.1 e 6.2 com os dados para o caso do 

consumo A, referentes ao mês de Janeiro (situação de Inverno) e de Julho (situação de 

Verão), respetivamente. Os dados apresentados são: a temperatura do ar exterior, a 

radiação solar, e os consumos de água. Todas as Figuras apresentadas nesta secção 

referem-se aos resultados obtidos com o painel instalado na horizontal sendo que todas as 

Tabelas apresentadas contêm os resultados para o caso no painel instalado na horizontal e 

com a inclinação de 45º. 

 

Figura 6.1: Temperatura do ar exterior, radiação solar e perfil de consumo A referente à situação de Inverno 

para o painel 1, durante uma semana. 

 

 A Figura 6.3 mostra o comportamento do sistema solar térmico durante uma 

semana na estação de Inverno e a Figura 6.4 mostra o comportamento do sistema solar 

térmico para o Verão perante as condições impostas nas Figuras 6.1 e 6.2, nomeadamente a 

temperatura de água no depósito acumulador, a energia absorvida pelo sistema e a energia 

fornecida pelo sistema de apoio elétrico. 
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Figura 6.2: Temperatura do ar exterior, radiação solar e perfil de consumo A referente à situação de Verão 

para o painel 1, durante uma semana. 

  

Figura 6.3: Temperatura da água no depósito, energia absorvida pelo sistema e ativação do sistema de apoio 

relativo ao painel 1, consumo A e situação de Inverno durante uma semana. 
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Figura 6.4: Temperatura da água no depósito, energia absorvida pelo sistema e ativação do sistema de apoio 

relativo ao painel 1, consumo A e situação de Verão durante uma semana. 

 Pela interpretação das Tabelas e Figuras anteriores retira-se que a radiação 

disponível no Inverno é inferior à do Verão, como seria esperado, resultando uma menor 

produção de energia proveniente do sistema solar térmico no mês de Janeiro. Salienta-se 

que a temperatura média da água contida no depósito acumulador para o mês de Janeiro é 

cerca de 41,8ºC, já para Julho tem-se uma temperatura de 53,1ºC. 

 

 Painel 1, consumo B e situação de Inverno e de Verão 

 Nas mesmas situações técnicas e com o mesmo painel solar, apresenta-se de 

seguida a análise energética e económica mensal para a situação de Inverno e de Verão, 

tendo em consideração o consumo B (10 minutos às 8 horas, 10 minutos às 13 horas e 50 

minutos às 19 horas), com a avaliação das mesmas caraterísticas energéticas do estudo 

anterior. 

 A primeira abordagem pertence à situação de Inverno. A Tabela 6.3 mostra a 

análise energética e económica para este tipo de consumo, utilizando o painel solar térmico 

da Vulcano. A Tabela 6.4 apresenta os resultados obtidos da análise energética e 

económica para a estação de Verão. 
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Tabela 6.3: Análise energética e económica do painel 1, consumo B na estação de Inverno. 

Análise energética 
kWh 

Painel horizontal  Painel 45º 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 20,92 29,70 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 514,80 506,02 

Perdas do sistema solar térmico 103,01 

Energia total  638,73 

Análise económica € 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 2,94 4,17 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 72,33 71,10 

Perdas do sistema solar térmico 14,47 

Energia total  89,74 

 

Tabela 6.4: Análise energética e económica do painel 1, consumo B na estação de Verão. 

Análise energética 
kWh 

Painel horizontal Painel 45º 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 221,34 314,30 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 352,00 259,04 

Perdas do sistema solar térmico 113,99 

Energia total  687,33 

Análise económica € 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 31,10 44,16 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 49,46 36,40 

Perdas do sistema solar térmico 16,02 

Energia total  96,57 

 

 Os dados usados nestas simulações estão apresentados nas Figuras 6.5 e 6.6, sendo 

apenas mostrada uma semana, englobando além da temperatura do ar exterior e da radiação 

solar e os consumos de água quente para os meses de Janeiro e Julho, respetivamente. 
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Figura 6.5: Temperatura do ar exterior, radiação solar e perfil de consumo B referente à situação de Inverno 

para o painel 1, durante uma semana. 

 

Figura 6.6: Temperatura do ar exterior, radiação solar e perfil de consumo B referente à situação de Verão 

para o painel 1, durante uma semana. 

 O comportamento do sistema solar térmico é representado na Figura 6.7 para a 

situação de Inverno e na Figura 6.8 para a situação de Verão. As características das 

variáveis apresentadas nessas Figuras resultam da utilização, nas simulações, dos dados 

apresentados nas Figuras anteriores (6.5 e 6.6), sendo elas: temperatura da água contida no 
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depósito acumulador, energia absorvida pelo sistema solar térmico e a energia usada na 

ativação do sistema de apoio elétrico. 

 

Figura 6.7: Temperatura da água no depósito, energia absorvida pelo sistema e ativação do sistema de apoio 

relativo ao painel 1, consumo B e situação de Inverno durante uma semana. 

 

Figura 6.8: Temperatura da água no depósito, energia absorvida pelo sistema e ativação do sistema de apoio 

relativo ao painel 1, consumo B e situação de Verão durante uma semana. 
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 Após a análise dos resultados para este estudo verifica-se que a temperatura média 

da água contida no depósito acumulador para estação de Inverno apresenta o valor de 

43,6ºC, enquanto que o seu valor para a estação de Verão é de 50,3ºC. Esta diferença é 

justificada pela maior quantidade de radiação observada no mês de Julho, conseguindo ter 

em maior número de tempo a água contida no depósito a uma temperatura superior à 

temperatura mínima estabelecida (45ºC), como tal, o sistema de apoio é mais utilizado em 

Janeiro. 

 

 Resultados do Caso de estudo 2 

 Os resultados apresentados de seguida são relativos ao caso de estudo 2, referente 

ao painel da Baxiroca, modelo Sol 200, com uma área de 1,89 m
2
 e com um rendimento de 

0,79 com os tipos de consumos A e B. As situações de estudo englobam a estação de 

Inverno (mês de Janeiro) e estação de Verão (mês de Julho). 

 

 Painel 2, consumo A e situação de Inverno e de Verão 

 O estudo do painel 2 inicia-se com a introdução dos valores referentes ao consumo 

A, ou seja, 40 minutos às 7 horas e 30 minutos às 22 horas, para a situação de Inverno, 

relativa ao mês de Janeiro, e para situação de Verão, correspondente ao mês de Julho, 

respeitando as caraterísticas do sistema solar térmico e do painel 2. Assim, efetua-se a 

análise energética e económica que engloba a energia fornecida pelo sistema solar térmico, 

a energia solicitada e a energia fornecida pelo sistema de apoio para a situação de Inverno 

(Tabela 6.5) e para o Verão (Tabela 6.6). Tal como foi referido os valores são apresentados 

para os painéis instalados na horizontal ou com inclinação de 45º, reportando os gráficos 

apenas o caso do painel instalado na horizontal. 

 Estes resultados são provenientes da informação inserida para este caso de estudo, 

apresentadas nas Figuras 6.9 e 6.10, que contêm a temperatura do ar exterior, a radiação 

solar para o Inverno e o Verão, respetivamente, e o consumo A de água quente. Além 

destes resultados, surgem outros associados, sendo eles: temperatura da água contida no 

depósito, energia absorvida pelo sistema e energia de ativação do sistema de apoio para a 

estação de Inverno, Figura 6.11 e para a estação de Verão, Figura 6.12. 
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Tabela 6.5: Análise energética e económica do painel 2, consumo A na estação de Inverno. 

Análise energética 
kWh 

Painel horizontal Painel 45º 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 16,44 23,35 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 602,80 595,90 

Perdas do sistema solar térmico 95,16 

Energia total  714,40 

Análise económica € 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 2,31 3,28 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 84,69 83,72 

Perdas do sistema solar térmico 13,37 

Energia total  100,37 

 

 

 

Tabela 6.6: Análise energética e económica do painel 2, consumo A na estação de Verão. 

Análise energética 
kWh 

Painel horizontal  Painel 45º 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 181,10 257,16 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 415,80 339,74 

Perdas do sistema solar térmico 116,25 

Energia total  713,15 

Análise económica € 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 25,44 36,13 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 58,42 47,73 

Perdas do sistema solar térmico 16,33 

Energia total  100,20 
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Figura 6.9: Temperatura do ar exterior, radiação solar e perfil de consumo A referente à situação de Inverno 

para o painel 2, durante uma semana. 

 

Figura 6.10: Temperatura do ar exterior, radiação solar e perfil de consumo A referente à situação de Verão 

para o painel 2, durante uma semana. 
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 Figura 6.11: Temperatura da água no depósito, energia absorvida pelo sistema e ativação do sistema de 

apoio relativo ao painel 2, consumo A e situação de Inverno durante uma semana. 

 

Figura 6.12: Temperatura da água no depósito, energia absorvida pelo sistema e ativação do sistema de apoio 

relativo ao painel 2, consumo A e situação de Verão durante uma semana. 

 Relativamente aos resultados observados nesta secção verifica-se que o 

aproveitamento da radiação solar é maior no Verão, sendo que no Inverno há mais uso do 

sistema de apoio para manter a temperatura mínima da água contida no depósito. A 

temperatura média da água contida no depósito é de 41,6ºC para o Inverno e de 50,9ºC 
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para o Verão. Relativamente aos casos ensaiados o custo de energia elétrica associada varia 

 on oante a in linação do painel,  endo no Inverno   ,   € para o painel na horizontal e 

  , 2 €  om o painel in linado a  5º. O me mo a onte e no Verão, tendo um custo 

associado no valor de 5 , 2 € para o painel na horizontal e de   ,   € com o painel 

inclinado a 45º. 

 

 Painel 2, consumo B e situação de Inverno e de Verão 

 Perante este estudo são considerados todos os parâmetros do estudo anterior, ou 

seja, o painel solar 2 e os constituintes do sistema solar térmico referentes à estação de 

Inverno e de Verão, modificando apenas o tipo de consumo, ou seja, consumo B (10 

minutos às 8 horas, 10 minutos às 13 horas e 50 minutos às 19 horas). De seguida 

apresenta-se a Tabela 6.7 com a análise económica e energética das vertentes da energia 

fornecida pelo sistema solar térmico, a energia solicitada e a energia fornecida pelo sistema 

de apoio na estação de Inverno. Relativamente à situação de Verão, a análise energética 

encontra-se na Tabela 6.8. 

 

Tabela 6.7: Análise energética e económica do painel 2, consumo B na estação de Inverno. 

Análise energética 
kWh 

Painel horizontal  Painel 45º 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 13,34 18,94 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 521,40  515,80 

Perdas do sistema solar térmico 102,32 

Energia total  637,05 

Análise económica € 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 1,87 2,66 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 73,26 72,47 

Perdas do sistema solar térmico 14,38 

Energia total  89,51 
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Tabela 6.8:Análise energética e económica do painel 2, consumo B na estação de Verão. 

Análise energética 
kWh 

Painel horizontal Painel 45º 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 176,53 250,67 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 356,40 282,26 

Perdas do sistema solar térmico 109,05 

Energia total  641,98 

Análise económica € 

Energia fornecida pelo sistema solar térmico 24,80 35,22 

Energia fornecida pelo sistema de apoio 50,07 39,66 

Perdas do sistema solar térmico 15,32 

Energia total  90,20 

 

 A temperatura do ar exterior, a radiação solar e o consumo de água quente estão 

representados graficamente nas Figuras 6.13 e 6.14, as quais representam os meses de 

Janeiro e Julho, respetivamente. São essenciais para a avaliação das Figuras 6.15 e 6.16 

que contêm a temperatura da água no depósito, a energia absorvida pelo sistema e os 

instantes em que é acionado o sistema de apoio, para as duas estações em análise, ou seja, 

Inverno e Verão. 

 

Figura 6.13: Temperatura do ar exterior, radiação solar e perfil de consumo B referente à situação de Inverno 

para o painel 2, durante uma semana. 
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Figura 6.14: Temperatura do ar exterior, radiação solar e perfil de consumo B referente à situação de Verão 

para o painel 2, durante uma semana. 

 

Figura 6.15: Temperatura da água no depósito, energia absorvida pelo sistema e ativação do sistema de apoio 

relativo ao painel 2, consumo B e situação de Inverno durante uma semana. 
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Figura 6.16: Temperatura da água no depósito, energia absorvida pelo sistema e ativação do sistema de apoio 

relativo ao painel 2, consumo B e situação de Verão durante uma semana. 

  

 Avaliando os resultados descritos anteriormente verifica-se que a temperatura 

média da água contida no depósito acumulador é de 43,4ºC para o Inverno e no Verão 

apresenta o valor de 49,1ºC. O consumo B de água quente retira mais água ao depósito às 

19 horas o que provoca um maior aproveitamento da radiação solar pelo sistema solar 

térmico ao longo do dia. Assim, nessa hora de extração a radiação solar é baixa, ou seja, a 

radiação não é suficiente para a aquecer a água, como tal, passa a ser da responsabilidade 

do sistema de apoio mantê-la à temperatura mínima estabelecida (45ºC), justificando assim 

a pouca diferença entre as temperaturas médias da água contida no depósito acumulador.  

 

 Resultados do SolTerm 

 Foram introduzidos no SolTerm os componentes dos sistemas solares térmicos em 

análise, ou seja, o painel 1 (Vulcano, modelo FKT) e painel 2 (Baxiroca, modelo Sol 200) 

com os consumos de água quente A e B (A - 40 minutos às 7 horas e 30 minutos às 22 

horas; e B - 10 minutos às 8 horas, 10 minutos às 13 horas e 50 minutos às 19 horas) e 

todos os parâmetros de configuração que envolvem estes sistemas solares térmicos. A 

Tabela 6.9 mostra os resultados obtidos na análise efetuada com software SolTerm. 
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Tabela 6.9: Resultados obtidos do software SolTerm para o caso de estudo 1 e 2, consideradas as inclinações 

dos painéis a 45º. 

Painel 1 

Perfis de consumo Estação 
Energia (kWh) 

Fornecida Carga  Apoio  

Consumo A 
Inverno 123 437 314 

Verão 209 343 134 

Consumo B 
Inverno 131 437 306 

Verão 228 343 115 

Painel 2 

Perfis de consumo Estação 
Energia (kWh) 

Fornecida Carga Apoio 

Consumo A 
Inverno 105 437 332 

Verão 178 343 165 

Consumo B 
Inverno 111 437 326 

Verão 194 343 149 

 

 A energia fornecida ao sistema corresponde à energia proveniente da radiação solar, 

a carga representa a energia necessária para aquecer a água e, por último, tem-se a energia 

fornecida pelo sistema de apoio. Os resultados obtidos com o software de simulação 

SolTerm são muito distintos dos que foram obtidos pela ferramenta proposta. Foi feita uma 

análise para compreender a discrepância destes resultados, tendo-se constatado que o 

programa SolTerm entra em linha de conta com a energia solar que é captada pelos painéis 

solares resultantes das reflexões. Contudo, esta componente por si só não justifica as 

diferenças nas energias captadas pelos painéis solares nas condições de Inverno e Verão, 

por exemplo, no Verão há uma diferença entre a energia solar térmica que é calculada para 

o painel 1 de 110 kWh, o que representa cerca de 50% do valor determinado com o 

SolTerm. 

 

 6.2 - Discussão dos resultados obtidos 

 Os resultados obtidos mostram que o painel 1 (inclinado: 0º/45º) (Vulcano, modelo 

FKT) apresenta um melhor desempenho térmico no consumo A de água quente (40 

minutos às 7 horas e 30 minutos às 22 horas) aquando do aproveitamento da radiação 
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térmica (25,18/35,76 kWh no Inverno e 224,76/319,16 kWh no Verão) comparativamente 

ao consumo B de água quente (10 minutos às 8 horas, 10 minutos às 13 horas e 50 minutos 

às 19 horas) onde retira da radiação solar 20,92/29,70 kWh no Inverno e 221,34/314,30 

kWh no Verão. Além deste aspeto, o sistema de apoio é mais utilizado na situação de 

consumo A devido ao período de tempo que se efetua a extração de água quente (a 

radiação é mais baixa às 7 horas e nula às 22 horas). Na situação de consumo B denota-se 

que a extração é em maior abundância ao final do dia, às 19 horas, reduzindo a necessidade 

de aquecimento através do sistema de apoio, e por conseguinte levando ao menor consumo 

de energia elétrica. Analisando as temperaturas médias da água contida no depósito 

acumulador verifica-se que o consumo A de água quente contém a temperatura mais 

elevada para a estação de Verão (53,1ºC), enquanto que na estação de Inverno o consumo 

B de água quente apresenta o maior valor, 43,8ºC.  

 Relativamente ao período de retorno do investimento do equipamento do painel 1, 

 on iderando  m inve timento ini ial em  er a de  000€ (q e in l i o painel solar térmico, 

o depósito e todos os constituintes de um sistema solar térmico), quando é utilizado o 

consumo A de água quente prevê-se que aconteça no ano 10, enquanto que na utilização do 

consumo B de água quente este acontece no ano 10,3. Apesar da análise da energia 

fornecida pelo sistema solar e pelo sistema de apoio serem significativamente diferentes 

das obtidas com o SolTerm, os valores obtidos para o ano de retorno do investimento são 

similares. Nesta análise considerou-se o custo da energia elétri a de 0,1 05 €/kWh.  

 Para o painel 2 (inclinado: 0º/45º) (Baxiroca, modelo Sol 200) prevê-se um melhor 

desempenho térmico para o consumo A de água quente, quando se considera os ganhos 

provenientes da energia solar, pois os valores para o Inverno e Verão são, respetivamente, 

16,44/23,35 e 181,10/257,16 kWh. A situação de consumo B de água quente proporciona 

um aproveitamento da energia solar para o Inverno de 13,34/18,44 kWh e para o Verão de 

176,53/250,67 kWh. Tal como no painel 1, verifica-se que o sistema de apoio é ativado 

mais vezes para o consumo A de água quente, justificado pelo período onde se efetua a 

extração da água quente do depósito acumulador. Analisando as temperaturas médias da 

água contida no depósito acumulador observa-se que para a estação de Inverno e no caso 

do consumo B obtém-se a temperatura mais elevada, 43,4ºC. Para a estação de Verão é 

com o consumo A que se obtém a temperatura de água mais elevada, 50,9ºC, assim como 

se verificou no painel 1. Salienta-se que em ambos os casos de estudo e em ambos os 

consumos as perdas térmicas são mais elevadas no Verão visto que as diferenças entre a 
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temperatura da água contida no depósito acumulador e a temperatura do ambiente que o 

envolve são maiores. 

 No que respeita ao retorno do investimento inicial do equipamento, neste caso de 

2 00€, tem-se que para um perfil de consumo A o retorno seja aos 11,8 anos e no consumo 

B este aconteça ao fim de 12,3 anos. O SolTerm indica o retorno do valor de investimento 

em aproximadamente 13 anos. 

 Através desta análise, o painel solar da Vulcano, modelo FKT apresenta melhores 

resultados no desempenho térmico comparativamente ao Baxiroca, modelo Sol 200, assim 

como o período de retorno do investimento do equipamento é mais curto. O consumo A é o 

que apresenta melhores aproveitamentos da radiação solar em ambos os casos. 

 Considerando a energia absorvida pelo sistema solar térmico, verifica-se que a 

energia por vezes se encontra abaixo dos 0kJ, essencialmente nos períodos noturnos. Este 

fato deve-se a que a água contida no depósito acumulador está acima da temperatura 

mínima estabelecida (45ºC), logo o sistema de apoio não é acionado e, como tal, as perdas 

térmicas do depósito acumulador são visíveis nestes casos (energia absorvida é negativa). 

 Após a interpretação dos resultados obtidos do software SolTerm e 

comparativamente aos resultados obtidos no programa de simulação dinâmica denota-se 

que os valores obtidos do SolTerm provêm de uma análise estática, ou seja, não têm em 

conta a dinâmica associada ao período de extração dos consumos de água quente, 

consideram apenas o volume de água que é retirado do depósito acumulador. 

Consequentemente não é possível estabelecer uma comparação detalhada relativamente 

aos consumos e ganhos energéticos obtidos entre as duas ferramentas (a implementada e o 

SolTerm). A ferramenta que foi desenvolvida e implementada apresenta a vantagem de 

permitir conhecer a evolução dinâmica das variáveis em estudo, temperatura da água, 

consumo de energia elétrica, energia solar térmica aproveitada, perdas térmicas, entre 

outros. Visto que os resultados em termos energéticos fornecidos pelas duas ferramentas 

são muito diferentes nos casos de estudo não foi possível validar a metodologia proposta 

por comparação com o SolTerm. Pretende-se no futuro próximo contactar e reunir com a 

equipa técnica que desenvolveu o SolTerm de modo a percebermos as razões destas 

diferenças e a melhorarmos a versão do programa desenvolvido. 
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7. Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

 

 Inicialmente foram expostos os objetivos desta dissertação que visavam a 

elaboração de um programa de simulação dinâmico que analisasse o desempenho de um 

sistema solar térmico. Além dessa análise, o programa permitiria aos consumidores e 

fabricantes melhorar os constituintes que envolvem o sistema solar térmico de modo a 

melhorar a eficiência do mesmo e/ou adaptá-lo às condições de funcionamento 

pretendidas.  

 Após um estudo preliminar que envolveu a execução do programa, foram 

determinados os casos de estudo a realizar. Da análise desse estudo decidiu-se investigar o 

comportamento de duas tecnologias solares térmicas com dois tipos de consumo distintos 

na estação de Inverno e de Verão. As tecnologias escolhidas foram o painel solar da 

Vulcano, modelo FKT (para o caso de estudo 1) e o painel solar da Baxiroca, modelo Sol 

200 (para o caso de estudo 2). Para os casos estudados escolheram-se as seguintes 

características; os consumos de água quente, designados consumo A e B, com o débito de 

5 l/min, nos quais se define o tempo de extração de água quente contida no depósito 

acumulador e as horas a que realizam essas extrações, nomeadamente: A - 40 minutos às 7 

horas e 30 minutos às 22 horas; e B - 10 minutos às 8 horas, 10 minutos às 13 horas e 50 

minutos às 19 horas. Os consumos considerados como representativos das estações de 

Inverno e de Verão que são, respetivamente, os meses de Janeiro e Julho. Utilizando as 

mesmas condições de estudo, foram comparados os resultados obtidos com  o software 

SolTerm  com os resultados obtidos usando o programa de simulação dinâmica 

implementado. 

 Os resultados mostram que o painel da Vulcano, modelo FKT, comparativamente 

ao da Baxiroca, modelo Sol 200, tem um desempenho mais elevado no que concerne ao 

aproveitamento da radiação solar. Relativamente aos consumos A e B, o primeiro necessita 

de maior intervenção do sistema de apoio para o aquecimento de água quente devido ao 

fato de que os horários de extração se realizam quando a radiação é baixa ou nula. No que 

respeita ao reembolso do capital de investimento (que envolve todos os componentes do 

sistema solar térmico) prevê-se cerca de 10 anos para o painel da Vulcano e de 12 anos 

para o painel da Baxiroca (considerando ambos os consumos, A e B). 
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 Os resultados relativos à energia necessária para o aquecimento de água são mais 

baixos no SolTerm, reduzindo a ativação do sistema de apoio, sendo o aproveitamento de 

radiação solar mais elevado. Por outro lado, o programa de simulação dinâmica analisa o 

comportamento do sistema solar térmico em períodos de uma hora o que proporciona o 

conhecimento detalhado no processo de aquecimento da água, ou seja, a temperatura da 

água contida no depósito acumulador é calculada de forma a garantir que o valor mínimo 

desta seja de 45ºC. Assim, ativa o sistema de apoio quando a radiação solar não é 

suficiente/inexistente para aquecer a água. 

 

 Perspetivas de trabalho futuro 

 Posteriormente à realização do programa de simulação dinâmica propõe-se a 

inclusão no mesmo do processo de estratificação da água quente no depósito de maneira a 

compreender o comportamento do perfil da temperatura da água no acumulador. Um 

aspeto importante para garantir o bom funcionamento de um sistema solar térmico passa 

por conhecer as perdas de calor em todo o sistema, abrangendo as perdas convectivas, 

radiativas e por condução no coletor a fim de otimizar o rendimento do mesmo. Algumas 

destas perdas, por serem menos significativas face às consideradas, foram desprezadas na 

ferramenta que foi desenvolvida. 

 Em desenvolvimentos futuros espera-se incluir os termos referentes às perdas 

térmicas nas canalizações, entre outros, bem como a inclusão da possibilidade de fazer 

uma simulação com sistemas de seguimento solar a um e dois eixos. Também se pretende 

criar uma base de dados com as caraterísticas técnicas de diversos painéis solares térmicos 

de modo a introduzi-las nas simulações. 
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