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Resumo 

Os ensaios ao desempenho térmico dos colectores solares têm sido realizados desde os anos 70, 

quando a primeira norma de ensaios, ASHRAE 93:1977, foi publicada. Actualmente, a norma mais 

importante em vigor na Europa é a EN 12975:2006, baseada na ISO 9806:1994. A norma EN 

12975:2006 é aplicada em todos os principais laboratórios de ensaio de colectores solares e é a 

referência para a rede Solar Keymark. Nestas três normas, o rendimento é determinado sob 

condições estacionárias e de céu limpo. Além do método de ensaio estacionário, a norma EN 

12975 também permite a aplicação de um método quasi-dinâmico, executado no exterior em 

condições naturais, com intensidade de radiação e temperatura ambiente variáveis. O Laboratório 

de Energia Solar (LES), em Lisboa, é um laboratório acreditado que realiza o ensaio de 

rendimento, segundo o método estacionário, no processo de certificação de colectores. O 

propósito principal deste trabalho foi implementar o método de ensaio quasi-dinâmico de acordo 

com a secção 6.3 da EN 12975-2, no LES, de forma a estender a acreditação do laboratório. Este 

objectivo foi cumprido e prevê-se que o processo de extensão da acreditação termine em 2012 

com uma auditoria técnica. É importante para um laboratório poder utilizar o maior número 

possível de dias para os ensaios. O impacto desta mudança foi investigado através da análise de 

séries de dados meteorológicos adquiridos no LES desde 2007. Concluiu-se que, anualmente, 

podem ser ensaiados cerca de duas vezes mais colectores, se este novo método for utilizado, com 

maior impacto nos meses de Inverno, quando um número muito reduzido de colectores pode ser 

ensaiado pelo método estacionário. A história dos ensaios a colectores sob condições transientes 

foi revisitada para se compreenderem os pontos fortes e as fraquezas das muitas abordagens que 

foram sendo feitas ao problema. As vantagens do modelo de Perers ficaram claras, 

nomeadamente a sua simplicidade e facilidade de utilização, o que explica o motivo pelo qual está 

na génese do método de ensaio quasi-dinâmico da norma EN 12975-2. Todas as alterações 

necessárias para a adaptação do banco de ensaio do laboratório foram efectuadas e um novo 

software de aquisição de dados foi desenvolvido. Tanto o método de ensaio estacionário, como o 

método quasi-dinâmico, foram aplicados no ensaio de cinco colectores durante mais de quarenta 

dias. A nova capacidade experimental foi comprovada através da realização de ensaios a 

diferentes tipos de colectores: dois colectores planos, um colector de tubos de vácuo com reflector 

e circulação directa, um colector de tubos de vácuo com tubos de calor e um colector CPC 

(compound parabolic concentrator). Os resultados foram comparados de acordo com as 

recomendações da norma EN 12975 com algumas correcções justificadas e observou-se uma boa 

concordância entre os resultados obtidos pelos ensaios segundo o método estacionário e quasi-

dinâmico. Algumas questões sobre os modificadores do ângulo de incidência e sobre a 

capacidade térmica efectiva dos colectores foram analisadas em detalhe, o que resultou na 

identificação de limitações do modelo e dos ensaios, para as quais algumas soluções foram 

propostas. O projecto QAiST (Quality Assurance in Solar Heating and Cooling Technology), 

actualmente em curso, liderado pela ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation), está a 

realizar um Robin Round de ensaios tendo como participantes todos os principais laboratórios 
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europeus da área. Dos colectores ensaiados neste trabalho, dois fazem parte do projeto QAiST e 

os resultados obtidos pela aplicação dos dois métodos de ensaio no LES, foram enviados para a 

ESTIF para avaliação. A divulgação do relatório final é esperada para Dezembro deste ano e não 

existem ainda resultados disponíveis. Dentro da task 43 (Solar Rating and Certification 

Procedures) do programa SHC da IEA (Solar Heating and Cooling, International Energy Agency,), 

o LES participa na subtask A, sobre colectores solares. Os problemas identificados e as soluções 

propostas neste trabalho irão contribuir para o actual processo de revisão da norma EN 12975 e 

para o desenvolvimento de procedimentos e normas para o ensaio de novos produtos no futuro. 

 

Palavras-chave: Ensaio de colectores solares; Modelo quasi-dinâmico; Modelo estacionário; EN 

12975 
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Abstract 

Efficiency tests have been performed to solar collectors since the 70’s, when the first main 

standard, ASHRAE 93:1977, was released. Currently, the most important standard in Europe is the 

EN 12975:2006, which is based on the ISO 9806:1994 standard. The EN 12975:2006 standard is 

applied in all the major laboratories testing solar collectors and is the reference for the Solar 

Keymark network. In these three standards the efficiency is determined under stationary and clear-

sky conditions. Besides the steady state method, the EN 12975 standard also allows the 

application of a quasi-dynamic method performed outdoors in natural conditions with variable 

radiation intensity and ambient temperature. The Solar Energy Laboratory (LES) in Lisbon is a 

European-Union accredited laboratory that performs the steady state efficiency test for collector 

certification. The main purpose of this work was to implement the quasi-dynamic test method 

according to the EN 12975-2, clause 6.3, at the LES, in order to extend the laboratory's 

accreditation. This goal was accomplished and the accreditation process is expected to finish with 

a technical audit in 2012. It is important for a test laboratory to utilize the maximum possible 

number of days for the tests. The impact of this change was investigated by analyzing 

meteorological data series acquired in the laboratory since 2007. It was concluded that roughly 

twice the collectors could be tested per year if this new method were used, with the greatest impact 

in the winter months, when almost no collectors can by tested by the steady state method. The 

history of collector testing under transient conditions was revisited to understand the weaknesses 

and strengths of the many approaches to the problem. The advantages of the Perers model 

became clear, namely its completeness and ease of use, which explains why the Perers model is 

at the genesis of the quasi-dynamic test. All the necessary changes in the laboratory test rig were 

made and new data acquisition software was developed. Both the steady state and the quasi-

dynamic methods were applied in the testing of five collectors for over 40 days.  The new 

experimental capability was proven trough the test of different collector types: two flat plate 

collectors, one evacuated tube collector with a back reflector and direct flow circulation, one 

evacuate tube collector with heat pipes, and a CPC (compound parabolic concentrator) collector 

were tested. The results were compared in the way recommended by the EN 12975 standard with 

a few justified adjustments and a good agreement between the steady state and the quasi-dynamic 

test results was observed. Some issues concerning the incidence angle modifiers and the effective 

thermal capacity of the collectors were analyzed in detail, which resulted in the identification of 

some limitations of the model and tests, for which some solutions were proposed. The undergoing 

project QAiST (Quality Assurance in Solar Heating and Cooling Technology) leaded by ESTIF 

(European Solar Thermal Industry Federation) is conducting a Round Robin of tests with all the 

major European testing laboratories as participants. From the collectors tested in this work, two are 

being studied within the QAiST project and both the steady state and quasi-dynamic results 

obtained at LES were sent to ESTIF for evaluation. The final report is expected to be released in 

December and no results are available yet. Within the task 43 (Solar Rating and Certification 

Procedures) of the IEA SHC (International Energy Agency, Solar Heating and Cooling) program, 
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LES participates in subtask A, which is about solar collectors. The problems identified and the 

solutions proposed through this work will contribute to the undergoing revision of the EN 12975 

standard and to setting standards for testing new products in the future. 

 

Keywords: Solar collector testing; Quasi-dynamic model; Steady-state model; EN 12975 
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Nomenclatura
1
 

   coeficiente de perdas térmicas a (     )          W m
-2 

K
-1

 

   dependência na temperatura do coeficiente de perdas térmicas    W m
-2 

K
-2

 

   área de abertura do colector           m
2
 

   constante para o cálculo do modificador do ângulo de incidência    --- 

   coeficiente de perdas térmicas a (     )          W m
-2 

K
-1

 

   dependência na temperatura do coeficiente de perdas térmicas    W m
-2

 K
-2

 

   dependência na velocidade do vento do coeficiente de perdas térmicas   J m
-3 

K
-1

 

   dependência na temperatura do céu do coeficiente de perdas térmicas   W m
-2 

K
-1

 

   capacidade térmica efectiva           J m
-2 

K
-1

 

   dependência no vento da eficiência com perdas térmicas nulas    s m
-1

 

   capacidade calorífica específica do fluido de transferência de calor   J kg
-1 

K
-1

 

     capacidade térmica efectiva do colector por unidade de área de abertura  J K
-1 

m
-2 

    radiação solar directa no plano perpendicular aos raios solares    W m
-2

 

   radiação de grande comprimento de onda (λ>3µm)       W m
-2

 

   factor de rendimento do colector          --- 

  radiação global              W m
-2

 

   radiação solar directa (feixe de irradiância)        W m
-2

 

   radiação solar difusa            W m
-2

 

   modificador do ângulo de incidência         --- 

    modificador do ângulo de incidência para a radiação directa     --- 

    modificador do ângulo de incidência para a radiação difusa     --- 

    modificador do ângulo de incidência na direcção transversal     --- 

    modificador do ângulo de incidência na direcção longitudinal     --- 

 ̇ caudal mássico do fluido de transferência de calor       kg s
-1

 

 ̇ potência útil extraída do colector          W 

  tempo               s 

   temperatura do ar ambiente ou circundante        °C 

                                                      
1
 Sempre que possível foi adoptada a nomenclatura de acordo com a norma portuguesa NPEN012975-

2:2007. 
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   temperatura de saída do colector          °C 

    temperatura de entrada no colector          °C 

   temperatura média do fluido de transferência de calor      °C 

  temperatura absoluta            K 

   temperatura do ar ambiente ou circundante        K 

  
  diferença de temperatura reduzida   

  
(     )

 
       m

2 
K W

-1
 

  velocidade do ar circundante           m s
-1

 

   intervalo de tempo             s 

   diferença de temperatura do fluido entre a entrada e a saída (      )   K 

Letras gregas 

  coeficiente de absorção solar           --- 

  ângulo de inclinação de um plano em relação à horizontal     ° 

  azimute               ° 

  declinação solar             ° 

  coeficiente de emissão hemisférica          --- 

  ângulo da hora solar            ° 

  ângulo de incidência            ° 

  latitude               ° 

  comprimento de onda            m 

  rendimento térmico do colector, com referência a   
       --- 

   rendimento do colector com perdas térmicas nulas (      
   ), referido a   

  --- 

  constante de Stefan-Boltzman           W m
-2 

K
-4 

  desvio padrão              --- 

  densidade do fluido de transferência de calor        kg m
-3

 

   constante de tempo do colector          s 

  coeficiente de transmissão           --- 

(  )   produto efectivo dos coeficientes de transmissão e de absorção para 

 radiação solar directa a incidência normal        --- 
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ANSI American National Standards Institute 
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Preâmbulo 

O Laboratório de Energia Solar (LES), integrado no Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

(LNEG), em Lisboa, é um laboratório acreditado que realiza o ensaio de rendimento de colectores 

solares térmicos, segundo o método estacionário descrito na secção 6.1 da norma EN 12975-2, 

para o processo de certificação de colectores. O propósito principal deste trabalho foi implementar 

o método de ensaio quasi-dinâmico de acordo com a secção 6.3 da EN 12975-2, no LES, de 

forma a estender a acreditação do laboratório a este ensaio.  

Esta dissertação principia por uma Introdução (capítulo 1) onde é dada uma visão geral do sector 

da energia solar térmica começando pela descrição dos colectores solares mais comuns 

actualmente e das evoluções tecnológicas que se esperam a médio prazo, tanto para o 

aquecimento de água quente para fins sanitários como para aplicações industriais. Os dados mais 

recentes disponíveis a respeito da área instalada de colectores solares e da energia produzida a 

nível mundial são também apresentados. A indústria solar térmica só tem viabilidade se baseada 

em critérios de qualidade elevados e aí tem papel muito importante a certificação dos produtos 

pelo cumprimento de normas bem estabelecidas e aceites pela comunidade internacional. O LES 

está integrado na rede solar keymark que, a nível europeu, é a principal marca de certificação de 

qualidade reconhecida em todos os países e também tomada como referência a nível 

internacional (fora da Europa). A possibilidade de realizar ensaios segundo o método quasi-

dinâmico, no âmbito da acreditação, poderá permitir uma duplicação da capacidade de ensaio do 

laboratório. Este estudo finaliza o capítulo da Introdução e foi efectuado a partir de séries 

meteorológicas adquiridas no LES desde 2007. 

No capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica das abordagens que foram feitas, desde o 

final dos anos 70 até à actualidade, à modelação do comportamento dos colectores solares 

sujeitos a condições transientes. Essencialmente existem duas linhas de objectivos: por um lado, 

modelos de simulação que se aplicam a um colector específico e que recorrem às propriedades 

termofísicas dos materiais e aos processos de transferência de calor, por outro, modelos 

destinados ao ensaio de colectores e que têm como finalidade a obtenção de parâmetros 

característicos. As vantagens do modelo de Perers ficaram claras, nomeadamente a sua 

simplicidade e facilidade de utilização, o que explica o motivo pelo qual está na génese do método 

de ensaio quasi-dinâmico. Neste capítulo as referências bibliográficas obedecem ao seguinte 

critério: as fontes que foram consultadas directamente vêm no final da dissertação no capítulo das 

referências bibliográficas, as fontes que que não foram consultadas directamente mas sim através 

de outros autores que as citam são nomeadas em notas de rodapé. 

No capítulo 3 são descritos os modelos e os métodos de ensaio estacionário e quasi-dinâmico de 

acordo com a norma EN 12975, explicitando as grandezas a medir e as metodologias dos ensaios. 

O tratamento dos dados obtidos experimentalmente é abordado no capítulo 4. O programa de 

aquisição de dados desenvolvido para este trabalho realiza algum pré-tratamento dos dados 

principalmente no cálculo dos ângulos de incidência, da radiação solar no colector, a cada 
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instante. As equações implementadas são expostas na primeira parte do capítulo. A identificação 

dos parâmetros do modelo quasi-dinâmico é executada através de Regressão Linear Multivariável 

(MLR) que, juntamente com o cálculo das incertezas experimentais, constituem as restantes 

secções do capítulo. 

No capítulo 5 é apresentado o circuito hidráulico e o banco de ensaios, assim como a 

instrumentação utilizada e o sistema de aquisição de dados concebido. 

O método estacionário e o método quasi-dinâmico foram aplicados no ensaio de cinco colectores 

solares de diferentes tipologias pois as questões experimentais, de análise e de tratamento de 

dados, que levantam podem ser muito diferentes. No capítulo 6 são apresentados os resultados 

obtidos pelos dois métodos de ensaio que são comparados entre si através duma conversão dos 

parâmetros do modelo quasi-dinâmico para uma situação estacionária e das curvas de potência 

dos colectores. De seguida, os resultados são discutidos com particular atenção nas questões da 

determinação dos modificadores do ângulo de incidência e da capacidade térmica efectiva dos 

colectores que são analisadas em detalhe. Foi possível identificar algumas limitações do modelo e 

dos ensaios tal como estão actualmente descritos na norma EN 12975-2. Estas limitações podem 

ser ultrapassadas por um conjunto de soluções sugeridas neste trabalho e que serão propostas na 

revisão da norma que está em curso. 
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1. Introdução 

1.1. O colector solar térmico 

O colector é o componente mais importante de um sistema solar térmico, capta a energia 

proveniente do Sol sob a forma de radiação e converte-a em energia térmica, aumentando a 

temperatura de um fluido que por ele circula. 

Existem diferenças construtivas entre colectores solares planos com cobertura, colectores de 

tubos de vácuo, colectores a ar, colectores sem cobertura e colectores concentradores (colectores 

cilindro-parabólicos, CPCs (compound parabolic concentrator) e colectores de Fresnel). No 

entanto, a estrutura básica e os principais componentes são sempre os mesmos (Rommel et al. 

2010). 

 

Figura 1 – Colector solar plano com cobertura e principais processos físicos que nele ocorrem 

(Rommel et al. 2010)  

No centro de cada colector está o absorsor, que converte a radiação solar em calor, transferindo-

o, do modo mais eficiente possível, para um fluido circulante, tentando minimizar as perdas de 

energia. Nos absorsores utilizam-se normalmente superfícies selectivas. As suas propriedades 

caracterizam-se por uma absorção muito alta (tipicamente α = 0,90 a 0,96)
2
 nos comprimentos de 

onda da radiação solar, tal como uma tinta preta não selectiva. As perdas térmicas por radiação 

são drasticamente reduzidas pelo emprego de superfícies de baixa emissividade no intervalo dos 

infravermelhos (tipicamente ε = 0,05 a 0,1)
2
 obtendo-se coeficientes de perdas globais à volta de 4 

W m
-2 

K
-1

. Uma tinta preta não selectiva tem valores de emissividade de 0,9, o que resulta num 

coeficiente de perdas de 6 a 8 W m
-2 

K
-1

. Os colectores com superfícies absorsoras não selectivas 

podem ser aceitáveis para o aquecimento de águas quentes sanitárias em sistemas de 

termossifão em climas quentes. 

                                                      
2
 ―Manufacturers of absorber coatings‖, Sun&Wind Energy, 8/2011, p. 76 
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A função da cobertura transparente de um colector é a diminuição das perdas térmicas por 

convecção e por radiação (emitida pelos componentes do colector) e deve ter a mais alta 

transmissão possível para todo o espectro da radiação solar. Para tal, utilizam-se vidros especiais, 

vidro branco ou com baixo teor de ferro, com transmitâncias de τ = 0,89 a 0,91 que, através do 

emprego de coberturas anti-reflexo, podem ser elevadas a 0,94 a 0,96
3
. O vidro deve ainda ser 

temperado para ter uma alta resistência mecânica e térmica. 

As costas podem ser isoladas utilizando muitos materiais diferentes, tais como lã de rocha, lã de 

vidro ou espuma de poliuretano (apenas para temperaturas baixas). A escolha do material deve ter 

em conta aspectos como a desgaseificação, reacções à humidade, resistência à temperatura e ao 

fogo, facilidade de fabrico, tempo de vida expectável e propriedades mecânicas. 

De modo a que o colector cumpra o seu tempo de vida esperado (25 anos), a caixa também deve 

obedecer a requisitos rígidos: tem de ser impermeável à chuva, suficientemente estável para 

tempestades, neve e granizo, e deve ser facilmente integrável no telhado ou nas fachadas. A 

estrutura de fixação do colector está particularmente exposta às cargas dos ventos e da neve. A 

caixa pode ser fabricada a partir de diversos materiais como madeira, alumínio, aço e polímeros. 

Geralmente possui pequenos orifícios para controlar a humidade do ar no interior do colector pois 

esta tem uma grande influência na sua fiabilidade e durabilidade. 

Os colectores solares planos não concentram a radiação incidente antes da absorção e, desta 

forma, aproveitam toda a radiação directa e difusa. A cobertura transparente reduz as perdas 

convectivas através da criação de uma camada de ar com menor convecção entre a placa 

absorsora e o vidro. As perdas radiactivas também são mitigadas na medida em que o vidro é 

transparente aos pequenos comprimentos de onda da radiação solar mas praticamente opaco aos 

grandes comprimentos de onda da radiação emitida pelo absorsor. Os colectores planos têm uma 

área de absorsor elevada e proporcionalmente as maiores perdas de todos os tipos de colectores, 

sendo a sua aplicação limitada a valores de temperatura geralmente inferiores a 80 °C.  

Os colectores de tubos de vácuo são formados por uma série de tubos de vidro que possuem uma 

superfície absorsora no interior e onde se faz vácuo (<10
-2

 Pa) para eliminar as perdas 

convectivas. Podem ser de vidro simples, de vidro duplo, de circulação directa ou com tubos de 

calor (heat pipes) e podem ter, ou não, uma superfície reflectora nas suas costas. Na extremidade 

inferior dos tubos está o getter, uma camada de Bário depositada que absorve algumas moléculas 

de gás que tenham ficado dentro do tubo durante o seu fabrico, permitindo ainda uma inspecção 

visual da perda de vácuo. 

Os dois tipos de colectores referidos têm a vantagem de serem estacionários: não necessitam de 

seguimento do Sol, sendo montados numa posição fixa preferencialmente orientada a Sul com 

uma inclinação óptima dada aproximadamente pelo valor da latitude do local
4
. 

                                                      
3
 ―Vacuum tubes‖, Sun&Wind Energy, 8/2011, p. 91 

4
 Esta é a regra geral para o caso do aquecimento de águas quentes sanitárias. Para outras aplicações pode 

ser importante beneficiar a estação de Verão ou a de Inverno e a inclinação deve ser diferente. 
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Outra classe de colectores são os colectores concentradores com seguimento solar. Estes podem 

ser constituídos por uma cavidade côncava reflectora de forma parabólica (colectores cilindro-

parabólicos) que capta e foca a radiação solar directa numa pequena área absorsora, aumentando 

o fluxo de energia, ou utilizarem várias tiras reflectoras individualmente orientáveis para o mesmo 

efeito (colectores de Fresnel). Desta forma é possível atingir temperaturas da ordem de 150 °C a 

450 °C dependendo do factor de concentração (Weiss e Rommel 2008). Os colectores de 

concentração elevada apenas utilizam a radiação directa e portanto devem ser utilizados em 

regiões onde a fracção da radiação solar directa seja normalmente alta. 

Entre as duas classes estão os colectores do tipo CPC (compound parabolic concentrator) que 

podem ser instalados de forma estacionária e que concentram a radiação solar em factores de 1 a 

2 ou em factores superiores com pequenos ajustes ao longo do ano. Captam a radiação directa 

dentro do seu ângulo de aceitação e ainda uma fracção da radiação difusa. 

1.2. Futuros desenvolvimentos nos colectores solares térmicos 

Os desenvolvimentos esperados neste sector são a melhoria da relação preço/desempenho, 

mantendo os níveis de qualidade, fiabilidade e durabilidade actuais. Isto é particularmente 

importante quando novos materiais são usados para a redução de custos. 

Os colectores solares convencionais são baseados em materiais (ex. cobre) de disponibilidade 

limitada, eventualmente insuficiente para suprir as necessidades do crescimento das instalações 

solares no futuro. Estas questões levam a que novos materiais sejam introduzidos e os polímeros 

parecem ter vantagens em vários aspectos (Farinha Mendes et al. 2009). Os polímeros 

possibilitam uma grande diminuição de custos em função da produção em massa, uma redução no 

peso, liberdade estrutural e funcional no design e potencialmente podem liderar avanços na 

produção de energia eléctrica por via solar térmica. 

Em 2007, os colectores poliméricos tinham uma cota de mercado de 17 % na capacidade 

instalada de aquecimento solar a nível mundial (IEA-SHC Task 43 - Subtask A 2011), quase 

exclusivamente através de colectores sem cobertura para aquecimento de água de piscinas. Esta 

solução é adoptada desde há mais de vinte anos mas existem poucos colectores com cobertura e 

absorsores poliméricos no mercado. Os que existem são essencialmente sistemas a baixa 

pressão (pressão atmosférica), abertos, e utilizam água sem anticongelantes como fluido de 

transferência de calor. 

Os colectores a ar são uma tecnologia promissora para a utilização da energia solar no 

aquecimento ambiente, mas a sua penetração no mercado é ainda reduzida. Um sistema de 

colector a ar pode, por exemplo, ser adequado onde exista a necessidade de aumentar a fracção 

solar no aquecimento de um edifício mas onde a área de telhado seja limitada. A tecnologia 

baseada em colectores a ar tem o potencial de utilizar configurações simples e possivelmente até 

materiais mais baratos. O principal obstáculo a uma maior disseminação destes sistemas parece 

ser a falta de informação e confiança quanto ao seu bom funcionamento (Rommel et al. 2010). É 
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essencial a realização de ensaios laboratoriais mas, por enquanto, não existe uma norma 

internacional comum para o ensaio de colectores a ar
5
. 

Um grande desafio para a indústria do solar é melhorar a integração dos colectores solares e 

painéis solares fotovoltaicos (PV) nos edifícios, fazendo da geração de energia um aspecto 

fundamental da construção de componentes como paredes, telhados e janelas. Para fornecer ao 

sector da construção sistemas prontos a serem usados, alguns window-integrated collectors estão 

a entrar no mercado. Desta forma, os colectores são construídos para absorver e usar a energia 

solar e, ao mesmo tempo, podem ser utilizados como sistemas de sombreamento para um 

controlo de temperatura adicional. Também podem ser utilizados como um padrão interessante no 

design das fachadas. 

Ultimamente tem sido revelado um interesse renovado no desenvolvimento de colectores PV/T, 

que consistem na integração de células solares num absorsor dum colector térmico. Pela 

utilização do calor gerado no PV, o sistema PV/T gera, não só electricidade (apenas uma pequena 

percentagem da radiação solar é convertida em electricidade dependendo do rendimento das 

células fotovoltaicas utilizadas), mas também calor útil, quer para o aquecimento ambiente, quer 

para águas quentes sanitárias. O mercado actual dos colectores PV/T é muito reduzido. No 

entanto, os PV/T têm grandes vantagens na integração nos edifícios e existe um potencial de 

crescimento deste mercado num futuro próximo (Affolter et al. 2005).  

Adicionalmente, várias ―novas‖ tecnologias de colectores – produtos que ainda não atingiram uma 

cota de mercado significativa – estão em desenvolvimento. Nestas incluem-se colectores capazes 

de utilizar o calor de condensação da humidade do ar ambiente (que começam a aparecer em 

alguns sistemas combinados solares/bombas de calor). Esta combinação está a atrair grande 

atenção na Europa e vários novos conceitos de colectores e sistemas são esperados como 

resultado. A Task 44 do Solar Heating and Cooling Programe da IEA é dedicada à combinação de 

colectores solares e bombas de calor. Outros conceitos em evolução incluem colectores com 

isolamento de vácuo, preenchimentos com gás inerte, evacuação completa, e isolamentos usando 

microespumas baseadas em poliisocianatos (mais resistente a altas temperaturas). 

O trabalho actual de desenvolvimento em colectores concentradores de alta temperatura também 

é muito importante. Colectores cilindro-parabólicos e colectores de Fresnel com a concentração da 

radiação solar podem atingir eficiências de cerca de 60 a 70 % a temperaturas entre 150 e 250 °C. 

São assim adequados para novas aplicações tais como centrais térmicas, processos de 

arrefecimento de duplo estágio e aquecimento a alta temperatura para processos industriais. 

1.3. Aplicação na indústria 

Aproximadamente 172 GWth, equivalentes a 246 milhões de metros quadrados de colectores 

solares térmicos, encontravam-se instalados no ano de 2009 em todo o mundo (Weiss e Mauthner 

2011). A aplicação final varia de região para região (Figura 2) mas o seu uso mais alargado são as 

                                                      
5
 O ensaio a colectores a ar está a ser integrado na actual revisão da norma europeia EN 12975. 
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aplicações a baixa temperatura como piscinas, preparação de águas quentes sanitárias e 

aquecimento ambiente no sector residencial.  

 

Figura 2 – Distribuição dos sistemas solares térmicos por aplicação para a totalidade dos colectores 

solares com cobertura em operação no final de 2009 (Weiss e Mauthner 2011) 

O uso da energia solar por empresas comerciais e industriais é actualmente insignificante. 

Aplicações solares em processos industriais apenas existem em pequena escala e são 

fundamentalmente experimentais. No entanto, se se comparar o consumo de energia dos sectores 

da indústria, transportes, habitação e serviços, chega-se à conclusão que a indústria tem o mais 

alto consumo de energia nos países da OCDE com aproximadamente 30 % (Weiss e Rommel 

2008). 

Apenas um terço desta energia está relacionado com a electricidade. Os restantes dois terços têm 

a ver com calor. A maior parte deste calor, necessário para os processos industriais, é inferior a 

250 °C. O nível mais baixo de temperatura (< 80 °C) é facilmente atingido pelos colectores solares 

já no mercado, mas para temperaturas até 250 °C existe ainda pouca experiência e colectores 

adequados. Para estas aplicações é necessário o desenvolvimento de colectores e componentes 

de alto desempenho. Um dos objectivos da Task 33 da IEA-SHC foi desenvolver, melhorar e 

optimizar colectores solares térmicos para o nível de temperatura de 80 °C a 250 °C. Foram 

executados vários programas de desenvolvimento (Weiss e Rommel 2008): 1) colectores de tubos 

de vácuo e colectores planos melhorados com coberturas duplas AR (anti-reflexo) e colectores 

hermeticamente selados com um preenchimento de gás inerte; 2) colectores estacionários (sem 

seguimento) de baixa concentração do tipo CPC; 3) colectores concentradores com seguimento 
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do tipo cilindro-parabólico, Fresnel ou colectores solares de espelhos fixos (Fixed Mirror Solar 

Collectors – FMSC). 

1.4. Mercado de energia solar térmica 

O Solar Heat Worldwide (Weiss e Mauthner 2011) é publicado anualmente e tem como objectivo 

documentar a capacidade instalada de solar térmico nos mais importantes mercados, contabilizar 

a contribuição dos sistemas solares térmicos no fornecimento de energia e as emissões de CO2 

evitadas como resultado do funcionamento desses sistemas. Os colectores documentados são 

colectores sem cobertura, planos com cobertura e de tubos de vácuo com água como meio de 

transferência de energia e também colectores a ar com e sem cobertura. Os dados mais recentes 

reportam-se ao ano de 2009. 

Os 53 países incluídos no estudo representam 4,1 mil milhões de pessoas (cerca de 61 % da 

população mundial). Estima-se que a capacidade instalada nestes países represente 85-90 % do 

mercado solar global. 

A capacidade dos colectores solares térmicos em operação a nível global ascendeu a 172,4 GW th, 

correspondendo a 246,2 milhões de metros quadrados
6
 no final do ano de 2009, sendo os 

colectores solares planos e de tubos de vácuo responsáveis por 151,5 GW th e os colectores sem 

cobertura por 19,7 GWth. Já a capacidade dos colectores a ar representava 1,2 GW th. 

A grande maioria dos colectores em operação está instalada na China (101,5 GWth), Europa (32,5 

GWth) e Estados Unidos e Canadá (15,0 GWth), que juntos abarcam 86,4% do total instalado. 

Em 2009, foi instalada uma capacidade de 36,5 GWth correspondente a 52,1 milhões de metros 

quadrados de novos colectores solares. Isto significa um aumento de 25,3 % na instalação de 

colectores em comparação com 2008. A grande responsável por este crescimento foi a China, 

enquanto na Europa, nos Estados Unidos e noutros mercados importantes, o sector solar térmico 

estagnou devido a problemas económicos. 

Entre 2004 e 2009, a área instalada anualmente de colectores com cobertura quase triplicou. A 

média global do crescimento entre 2000 e 2009 foi de 20,8 %. 

A energia total produzida com base em sistemas solares térmicos de aquecimento de água, em 

funcionamento em 2009 nos 53 países estudados foi de 141,775 GWh (510,338 TJ), o que 

equivale a uma poupança de 14,4 milhões de toneladas de petróleo e a 46,1 milhões de toneladas 

de CO2. De notar que a contribuição da totalidade dos colectores a ar (1,2 GWth) não foi tomada 

em conta pois representa apenas 0,7 % da potência total instalada. 

 

                                                      
6
 De forma a ser comparável com outras fontes de energia, foi fixado o valor de 0,7 kW th/m

2
 para a conversão 

da área de colector em potência de pico. Esta decisão foi tomada numa reunião do IEA SHC Programme em 
Setembro de 2004 em Gleisdorf, Áustria. 
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Figura 3 – Capacidade total em operação em 2010 [GWel] ou [GWth] e energia total produzida [TWhel] 

ou [TWhth] (Weiss e Mauthner 2011) 

A contribuição do aquecimento solar para as necessidades energéticas é a segunda maior, 

quando comparada com outras formas de energias renováveis (retirando as tradicionais hídrica e 

biomassa) apenas atrás da energia eólica. Todavia, este facto é ainda subestimado nas políticas 

energéticas. 

A Figura 4 mostra a distribuição da potência instalada em termos de colectores de tubos vácuo e 

colectores com e sem cobertura nos dez países líderes de mercado no final de 2009. 

 

Figura 4 – Capacidade total de colectores em operação, nos dez principais países no final de 2009 

(Weiss e Mauthner 2011) 

Existem diferenças claras entre os países. A China é o líder na potência instalada, com uma 

esmagadora maioria de utilização de colectores de tubos de vácuo, enquanto os Estados Unidos 

estão na segunda posição com uma vasta instalação de colectores sem cobertura. Apenas na 
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Austrália os colectores sem cobertura representam também uma fracção importante da área 

instalada. Nos restantes países a tecnologia dominante são os colectores planos. 

Em 2009, Portugal tinha uma potência instalada de 385 MW th correspondentes a 550 000 m
2
. 

Destes, 1,5 MWth (2 082 m
2
) eram de colectores sem cobertura, 13,2 MW th (18 839 m

2
) de tubos 

de vácuo e 370,4 MWth (529 079 m
2
) de colectores planos com cobertura. Considerando apenas 

os colectores com cobertura (planos, CPCs e tubos de vácuo), Portugal ocupava o 17º lugar 

quanto à capacidade instalada per capita com 35,8 kWth por 1000 habitantes. Durante o mesmo 

ano foram instalados 1,1 MW th (1 500 m
2
) de colectores sem cobertura, 9,5 MWth (13 500 m

2
) de 

tubos de vácuo e 92,0 MWth (130 000 m
2
) de colectores planos com cobertura, ocupando o 11º 

lugar com 9,4 kWth por 1000 habitantes no segmento dos colectores com cobertura.  

1.5. Garantia de qualidade 

Quando se procuram os colectores disponíveis no mercado é importante tomar em consideração 

não apenas a relação preço/desempenho mas também a durabilidade, fiabilidade e facilidade de 

instalação. 

De forma a promover padrões de qualidade elevados e a assegurar que os fundos públicos são 

bem gastos, a maioria dos países europeus solicita a certificação de produto Solar Keymark como 

um pré-requisito para atribuir subsídios para o utilizador final. Os colectores têm de preencher um 

número importante de requisitos de acordo com a norma europeia EN 12975 (CEN, 2006) para 

obterem este selo de qualidade e são sujeitos aos seguintes ensaios de qualificação: Pressão 

interna do absorsor; Resistência à alta temperatura; Exposição; Choque térmico externo; Choque 

térmico interno; Penetração de chuva; Carga mecânica; Resistência ao congelamento
7
; 

Resistência ao impacto (opcional); e Inspecção final. 

O desempenho térmico dos colectores solares, medido de acordo com a norma EN 12975, pode 

ser caracterizado pelos seguintes parâmetros: 

- Curva de potência e curva de rendimento (parâmetros η0, a1 e a2) 

- Modificador do ângulo de incidência (IAM
8
) 

- Capacidade térmica do colector por unidade de área (ceff) 

A curva de potência de um colector plano refere-se à potência produzida pelo módulo sob uma 

irradiação de 1000 W/m
2
 (como função da diferença de temperatura entre a temperatura média do 

fluido e a temperatura ambiente). Os mesmos parâmetros podem ser utilizados para especificar o 

rendimento de um colector. 

O modificador do ângulo de incidência para um colector solar também é importante pois indica o 

factor em que o rendimento varia (pode diminuir ou aumentar) quando a incidência não é normal à 

superfície de captação. O modificador do ângulo de incidência tem uma influência significativa no 

                                                      
7
 Apenas é realizado quando o fabricante declara que o colector é resistente ao congelamento sem uso de 

fluido anticongelante. 
8
 Sigla para Incidence Angle Modifier que será utilizada ao longo desta dissertação. 
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desempenho dos colectores sem seguimento biaxial na medida e que a direcção da radiação 

incidente muda continuamente durante o dia e durante o ano. 

A capacidade térmica do colector exprime a rapidez com que este reage a alterações das 

condições ambientais e é uma medida da quantidade de energia que fica acumulada nos materiais 

que o constituem. Assim, quanto maior for a capacidade térmica, mais tempo o colector leva a 

repercutir na temperatura de saída o efeito completo de alguma mudança que se dê nas 

condições de operação. 

Na comparação entre a potência gerada por um colector plano e por um colector de tubos de 

vácuo, é importante dar esse valor por módulo ou pela área total. É um erro comum afirmar-se que 

os tubos de vácuo são muito mais eficientes por unidade de área que os colectores planos até nos 

níveis baixos a médios de temperatura utilizados para o aquecimento de águas domésticas. Nesse 

caso, a área referida é a de abertura e a comparação deve ser feita em termos da área real 

necessária para a instalação do colector. 

Os ensaios ao desempenho e à qualidade dos colectores solares têm uma história relativamente 

longa. As normas Europeias actuais foram desenvolvidas com base nas normas ISO e ASHRAE 

criadas antes de 1990. Nos métodos de ensaio mais comuns das normas ISO 9806-1,3 (ISO, 

1994), EN 12975-2 (CEN, 2006) e ASHRAE 93 (ANSI/ASHRAE, 2003) o rendimento térmico do 

colector é determinado sob condições estacionárias. Os colectores concentradores também são 

mencionados nas normas ASHRAE 93-77, ISO 9806-1 e EN 12975-2 mas não são desenvolvidos 

métodos de ensaio específicos. A norma EN 12975-2 permite também o ensaio segundo o método 

quasi-dinâmico, realizado em condições naturais (no exterior) com radiação e temperatura 

ambiente variáveis. O ensaio quasi-dinâmico pode ser aplicado a colectores concentradores com 

seguimento. Apesar disso, a norma não prevê ensaios de qualificação para estes colectores. Nas 

normas referidas existem ainda procedimentos de ensaio para a fiabilidade dos colectores. 

Os laboratórios de ensaio utilizam estes procedimentos e equações características para a 

determinação do desempenho térmico e para a verificação dos requisitos de segurança e 

fiabilidade dos colectores. Com base nos relatórios de ensaio emitidos por laboratórios 

acreditados, estes produtos são certificados por entidades certificadoras. 

Para comparar produtos solares térmicos são necessários procedimentos adequados e validados. 

No entanto, colectores novos e inovadores são continuamente introduzidos no mercado e são 

submetidos às entidades certificadoras. Os procedimentos de ensaio vigentes nem sempre se 

adaptam a estes novos produtos ou permitem que estes sejam avaliados duma maneira razoável 

e consistente. Alguns fabricantes destes produtos inovadores acreditam que, por vezes, estão a 

ser impedidos injustamente de participarem em certos mercados e nos programas de incentivos 

associados. 

Nesta área a nova Task 43 do Solar Heating and Cooling Programme (SHC) da Agência 

Internacional de Energia (AIE) foca-se no desenvolvimento de ensaios avançados para a 

caracterização e certificação de colectores e sistemas solares térmicos. Em termos dos colectores 

(subtask A), pretende adaptar a norma EN 12975 aos novos desenvolvimentos tais como 
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colectores concentradores e colectores com seguimento. Isto tornará o trabalho de 

desenvolvimento mais eficiente a acelerará a introdução de novos produtos no mercado. 

―O objectivo da subtask A é analisar os procedimentos de ensaio e de certificação existentes para, 

colectores de tubos de vácuo e colectores planos de baixas temperaturas, colectores a ar, colectores 

concentradores de médias a altas temperaturas, identificar fraquezas, inconsistências na aplicação e 

omissões significativas.‖
9
 

O projecto europeu QAIST
10

 (Quality Assurance in Solar Heating and Cooling Technology), 

actualmente em curso, patrocinado pelo programa Intelligent Energy Europe liderado pela 

European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF), também tem um grande foco nos aspectos 

da qualidade. O projecto pretende aumentar a competitividade da indústria solar térmica europeia 

e aumentar a confiança dos consumidores através de normas e esquemas de certificação 

melhorados, harmonização dos ensaios e certificação, bem como de uma larga disseminação dos 

conceitos de qualidade pela Europa. 

1.6. O Laboratório de Energia Solar 

O Laboratório de Energia Solar (LES) integrado no Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

(LNEG) é um laboratório acreditado segundo a norma de gestão da qualidade EN ISO/IEC 17025 

desde 2002. Neste momento, encontra-se acreditado para a realização de ensaios a sistemas 

solares de acordo com a norma EN 12976-1,2:2006 (CEN, 2006) e a colectores solares de acordo 

com a norma EN 12975-1,2:2006 (CEN, 2006). No ensaio de desempenho térmico de colectores, 

a acreditação é apenas referente ao ponto 6.1 da norma citada – Colectores solares com 

cobertura em condições estacionárias (incluindo perda de carga). O LES integra a rede Solar 

Keymark, marca de qualidade reconhecida internacionalmente para os produtos solares térmicos e 

ensaia várias dezenas de colectores e sistemas anualmente no seu processo de certificação, 

tendo como clientes a entidade certificadora portuguesa (CERTIF) ou outras entidades 

certificadoras europeias. 

No âmbito do trabalho realizado para esta dissertação pretendeu-se obter a extensão da presente 

acreditação também ao ponto 6.3 da norma EN 12975 – Colectores solares com e sem cobertura 

sob condições quase dinâmicas. Este processo foi iniciado e será concluído na auditoria anual ao 

laboratório a realizar durante o ano de 2012. 

O LES tem uma participação activa nas várias acções da Agência Internacional de Energia 

relacionadas com energia solar e na rede Solar Keymark que inclui laboratórios de ensaio, 

entidades certificadoras e representantes da indústria. No decorrer deste trabalho, participámos no 

levantamento de aspectos da norma de ensaio que necessitam de clarificação ou correcção no 

âmbito do processo de revisão da norma, actualmente em curso no CEN (Comité Europeu de 

Normalização) tendo o LES participado nas reuniões do Grupo de Trabalho 1 da Comissão 

Técnica do CEN (CEN TC 312). O período de discussão da parte 1 da norma deve prolongar-se 

                                                      
9
 http://www.iea-shc.org/task43/subtasks/index.html 

10
 http://www.qaist.org/ 
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até Março de 2012 com aprovação prevista para o final de Abril de 2012. A segunda parte 

(Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 2: Test methods) irá ter um 

inquérito simultâneo entre o CEN e a ISO e será uma revisão da actual ISO 9806 passando a 

designar-se como EN/ISO 9806. 

No projecto QAiST, uma das acções importantes é a realização de um Round Robin de ensaios de 

colectores pelos principais laboratórios europeus. O Round Robin consiste na selecção de vários 

colectores, exactamente da mesma linha de produção, que no primeiro ano são distribuídos e 

ensaiados por todos os laboratórios, e que no segundo ano são enviados para outro laboratório 

para serem reensaiados. Todo o processo é feito de forma anónima sem comunicação entre os 

laboratórios. O LES foi um dos treze laboratórios participantes e em 2010 ensaiou dois colectores, 

um colector plano e um colector de tubos de vácuo, segundo o método estacionário. Em 2011 

foram recebidas as amostras enviadas por um dos outros laboratórios e foram ensaiadas segundo 

o método estacionário e quasi-dinâmico. Nesta dissertação, esses colectores designam-se, por 

FPC 2 e ETC DF. O envio dos resultados dos dois métodos de ensaio vai permitir aferir a 

qualidade quer do ensaio usual no LES (estacionário) quer do novo ensaio implementado (quasi-

dinâmico). 

1.7. Análise do número de dias anuais adequados aos ensaios segundo o 

método estacionário e quasi-dinâmico 

O maior número de dias anuais disponíveis para a realização de ensaios segundo o método quasi-

dinâmico, a par da menor intervenção do operador, é em termos funcionais num laboratório de 

ensaios, o principal argumento para a sua implementação. No caso dos laboratórios localizados 

nas latitudes mais elevadas, o número de dias, ou de horas, em que o ensaio segundo o método 

estacionário é possível é, de facto, muito reduzido. Daí a difusão da instalação de simuladores 

solares e o desenvolvimento de métodos de ensaio que admitam condições meteorológicas 

variáveis. 

A quantificação deste aspecto é feita por vários autores. Emery e Rogers (1984) analisam os 

dados de radiação do ano de 1967 para uma superfície com inclinação de 35 º orientada a Sul e 

localizada numa latitude de 51 º N. Contabilizam o número de horas em que esta excede 600 

W/m
2
 e a radiação difusa é inferior a um terço deste valor e impõem ainda que o ângulo de 

incidência seja inferior a 30 º pois consideram a instalação estacionária dos colectores durante os 

ensaios. Estas limitações levaram a que o resultado obtido fosse de 168 horas anuais para que o 

ensaio estacionário pudesse ser realizado. Para a mesma superfície, mas agora considerando 

valores de radiação superiores a 400 W/m
2
 e ângulos de incidência inferiores a 60 º, obtiveram o 

resultado de 1056 horas, ou seja, seis vezes mais. Neste caso, os autores afirmam que a 

aplicação de um método dinâmico de ensaio possibilita a realização de ensaios no Inverno quando 

as condições estacionárias são praticamente inexistentes. Kratzenberg et al. (2002) fazem um 

estudo semelhante a partir de dados horários para a cidade de Florianópolis (latitude 27 º S 48 º 

W) considerando os limites presentes na norma EN 12975-2 para os ensaios estacionário e quasi-

dinâmico. Os resultados que apresentam são de 373 e 2121 horas por ano para o ensaio 
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estacionário e quasi-dinâmico respectivamente. Novamente cerca de seis vezes mais. Também 

Rojas et al. (2008) determinam o número de dias anuais em que as condições de ensaio da norma 

americana ASHRAE 93 (ensaio estacionário) são cumpridas em quatro localidades nos Estados 

Unidos. Definem um dia de ensaio como aquele em que durante um período mínimo de três horas 

não viola essas condições. Este estudo é mais exacto que os anteriores pois baseia-se em dados 

com uma periodicidade de três minutos. Os autores mostram que existem grandes diferenças no 

número de dias por ano aceitáveis em cada localidade: 95 dias para Sterling (39,0 º N 77,4 º W), 

115 dias para Madison (43,1 º N 89,3 º W), 181 dias para Salt Lake CIty (40,8 º N 112,0 º W) e 228 

dias para Albuquerque (35,0 º N 106,6 º W). Lamentavelmente os autores não estendem os 

cálculos para as condições do ensaio quasi-dinâmico. 

No Laboratório de Energia Solar (38º 46’ N, 9º 11’ W) existe um sistema de aquisição de dados 

que regista continuamente os valores da temperatura ambiente, da radiação solar no plano 

horizontal, da radiação solar difusa e da radiação solar num plano inclinado com ângulos 

relativamente ao plano horizontal de: 45 º (1 Nov. a 28 Fev.), 40 º (1 Mar. a 15 Abr. e 16 Set. a 30 

Out.) e 35 º (16 Abr. a 15 Set.). Estes dados existem, com poucas falhas, desde o ano de 2007 

com períodos de aquisição que variam de um a cinco minutos.  

Partindo destes dados, nomeadamente dos valores de radiação no plano inclinado (mais 

completos), foi possível analisar o impacto potencial da realização de ensaios, segundo o método 

quasi-dinâmico, no número de colectores que seria possível ensaiar anualmente. A metodologia 

desta análise distingue-se das metodologias citadas anteriormente e aplica-se especificamente às 

particularidades dos ensaios de rendimento térmico no LES. Pela experiência, sabemos que para 

cada temperatura de ensaio segundo o método estacionário são necessárias cerca de três horas 

para atingir a temperatura desejada, estabilizar o circuito e realizar o ensaio. Desta forma, mesmo 

num dia de céu limpo, apenas dois níveis de temperatura são normalmente ensaiados. Na análise 

dos dados identificou-se para cada dia se este possuía a) zero, b) um (1/2 dia SS) ou c) dois (dia 

SS) períodos em que a radiação fosse estável. Esta análise foi feita de forma qualitativa e 

baseada na experiência admitindo, por exemplo, que em determinados casos existissem 

pequenos períodos em que a radiação variasse, desde que se seguisse um intervalo estável que 

permitisse a aquisição dos dados dentro das condições impostas pela norma. Definiu-se um dia de 

ensaio quasi-dinâmico (dia QD) como todos os que permitem o ensaio estacionário e ainda todos 

aqueles em que existe variação da radiação solar mas em que esta atinge valores de céu limpo 

durante o período de ensaio. Os dias com energia diária incidente na superfície inclinada inferior a 

10 MJ/m
2
 foram rejeitados mesmo que em alguns dos casos parecessem permitir o ensaio quasi-

dinâmico. 

Na Tabela 1 e na Figura 5 apresentam-se os resultados da análise para os anos completos de 

2007 a 2010 e para o ano de 2011 até ao dia 19 de Julho. 

 



 

13 
 

Tabela 1 – Classificação dos dias de acordo com o tipo de ensaio admitido e número total de 

colectores potencialmente ensaiados por ano 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

erros 35 16 17 6 2 

total dias  330 350 348 359 198 

dias QD 285 298 290 272 159 

dias SS 107 89 89 93 49 

1/2 dias SS 55 43 46 30 25 

colectores QD 57 60 58 54 32 

colectores SS 34 28 28 27 15 

Os erros representam os dias para os quais não existem dados e o número total de dias é a 

subtracção deste valor ao número de dias do ano. 

 

Figura 5 – Classificação dos dias, por ano, de acordo com o tipo de ensaio admitido 

Observa-se que o número de dias em que é possível realizar o ensaio quasi-dinâmico é cerca do 

dobro do número de dias adequados ao ensaio estacionário. Adicionalmente conclui-se que o 

ensaio quasi-dinâmico pode ser executado em mais de 75 % dos dias do ano. 

Um ensaio completo a um colector segundo o método estacionário ocupa normalmente quatro 

dias: três, para a determinação da capacidade térmica e cinco níveis de temperatura, e outro dia 

para a caracterização do modificador do ângulo de incidência. A norma seguida apenas impõe o 

ensaio a quatro níveis de temperatura, mas no LES é adoptado o procedimento de ensaiar o 

colector com cinco temperaturas de entrada distintas. 

No caso do ensaio segundo o método quasi-dinâmico, o intervalo de tempo para um ensaio 

completo é de cinco dias, divididos por quatro níveis de temperatura com uma temperatura por dia 

e um dia com uma inclinação do colector diferente para a determinação do modificador do ângulo 

na direcção longitudinal do colector. 
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As duas últimas linhas da Tabela 1 reflectem a aplicação destes critérios e resultam no número 

total de colectores que teria sido possível ensaiar em cada ano considerado, de acordo com os 

dois métodos. Na Figura 6 apresenta-se esse resultado. 

 

Figura 6 – Número total de colectores potencialmente ensaiados por ano 

Concluímos assim que pela aplicação do método quasi-dinâmico a capacidade de ensaio de 

colectores no LES, por circuito de ensaio, passaria para aproximadamente o dobro. 

Por outro lado, os dados podem também ser interpretados numa perspectiva da distribuição dos 

ensaios ao longo dos meses do ano. A caracterização de cada mês é feita pela média dos valores 

relativos a esse mês de cada ano e apresenta-se na Tabela 2. 

Tabela 2 – Classificação dos dias de acordo com o tipo de ensaio admitido e número total de 

colectores potencialmente ensaiados por mês por circuito de ensaio 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

erros 3 2 0 0 0 1 1 0 1 2 3 5 

total dias  28 26 31 30 31 29 30 31 29 29 28 26 

dias QD 15 17 27 27 28 28 29 30 28 26 19 14 

dias SS 2 5 7 6 7 10 16 18 10 7 7 1 

1/2 dias SS 3 1 3 4 3 5 5 5 5 2 1 6 

colectores QD 3 3 5 5 6 6 6 6 6 5 4 3 

colectores SS 1 1 2 2 2 3 5 5 3 2 2 1 

Na Figura 7 observa-se a distribuição ao longo do ano dos dias de ensaio disponíveis para cada 

tipo de ensaio. 
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Figura 7 – Classificação dos dias de acordo com o tipo de ensaio admitido por mês 

Tal como seria de esperar, nos meses de Inverno o número de dias disponíveis para os ensaios é 

muito menor que nos meses de Verão, mas mesmo em Dezembro e Janeiro metade dos dias são 

adequados ao ensaio quasi-dinâmico, ao contrário do ensaio estacionário que é praticamente 

impossível de realizar. De Março a Outubro o ensaio quasi-dinâmico pode ser realizado em mais 

de 85% dos dias. 

 

Figura 8 – Número total de colectores potencialmente ensaiados por mês 

Quanto ao número de colectores (Figura 8) confirma-se que aplicando o método estacionário 

apenas poderia ser ensaiado um colector nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro e que pela 

aplicação do método quasi-dinâmico esse valor triplica. Apenas nos meses de Julho e Agosto o 

número de colectores potencialmente ensaiados pelos dois métodos se aproxima. 

Como o circuito hidráulico e a instrumentação experimental são comuns aos dois métodos de 

ensaio, é possível ter uma utilização muito mais efectiva aplicando o método quasi-dinâmico ou 

tendo os dois métodos disponíveis como alternativa e escolhendo o tipo de ensaio de acordo com 

as condições meteorológicas do momento. 
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Por fim, é importante apontar duas fraquezas da metodologia simplificada adoptada para esta 

análise. A primeira é a não ter sido feito um cruzamento com dados de precipitação, pois embora 

os dias de chuva coincidam com dias de baixa radiação, é possível que dias em que tenham 

ocorrido aguaceiros tenham sido dados como bons para o ensaio quasi-dinâmico. A segunda 

prende-se com o facto de um dos dias de ensaio do método quasi-dinâmico ter de ser um dia de 

céu limpo e que só nesse momento o ensaio do colector fica completo. Por razões práticas, após 

se ter instalado um colector para ensaio, este não é retirado enquanto o ensaio não estiver 

completo, e assim, numa determinada instalação, podem perder-se dias de ensaio quasi-dinâmico 

à espera de um dia de céu limpo. 
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2. Revisão bibliográfica dos modelos transientes 

A compreensão do comportamento transiente de um colector solar é importante para se conhecer 

o seu desempenho durante a fase inicial de aquecimento, as variações de temperatura nos dias 

com nuvens intermitentes, as necessidades do uso de sistemas de aquecimento auxiliares e para 

o estudo dinâmico de sistemas que tenham colectores solares como componentes, como por 

exemplo, sistemas de frio solar. Estas preocupações levaram a que desde o final dos anos 70 até 

ao presente muitos modelos fossem desenvolvidos. 

A revisão bibliográfica que se segue não pretende ser exaustiva, pois não é o objectivo central 

deste trabalho, e tem como objectivo mostrar o interesse que o tópico levantou, e que levou muitos 

investigadores a proporem variados modelos com diferentes objectivos e apoiados em diversas 

metodologias, durante as últimas décadas. 

2.1. Modelos orientados para a simulação de um colector 

Uma parte dos modelos tem como objectivo a simulação do comportamento de um colector 

específico, sendo estes normalmente baseados nas propriedades termofísicas dos materiais que 

compõem o colector e nas trocas de energia que se dão no mesmo por radiação, convecção e 

condução, utilizando coeficientes de transmissão de calor e correlações existentes na literatura. 

Recorrem a ensaios intrusivos pois colocam instrumentação no interior dos colectores. Estes 

modelos são úteis para o conhecimento dos factores que têm impacto no desempenho dos 

colectores e que devem ser tomados em conta no desenvolvimento de qualquer tipo de modelo. 

Algumas das primeiras abordagens ao tema foram feitas por Klein (1974)
11

, Wijeysundera 

(1976)
12

, Hahne (1978)
13

 e de Ron (1980) que estudaram o comportamento de colectores com 

variações em degrau da radiação. Wijeysundera (1978) compara o seu modelo com o de Klein, 

aplicado a colectores a ar. O modelo de Klein reduz a capacidade térmica global do colector a uma 

capacidade equivalente referida à temperatura do absorsor e Wijeysundera considera duas 

regiões (sendo a primeira composta por absorsor e fluido e a segunda por uma única cobertura 

equivalente) e compara estas aproximações com o modelo exacto (com as várias coberturas) 

cujos cálculos são complexos e onde apenas existe solução analítica para uma cobertura. 

Wijeysundera considera casos com várias coberturas e espessuras de coberturas e conclui que a 

aproximação de Klein é razoável para uma cobertura (melhores resultados com menores 

capacidades térmicas) e que a sua aproximação obtém melhores resultados para duas ou três 

coberturas. De Ron (1980) utiliza um simulador solar e resolve o modelo no domínio da frequência 

pois sujeita o colector a mudanças de radiação discretas. Considera o fluido, a placa absorsora e o 

                                                      
11

 Klein, S. A., Duffle J. A., Beckman, W. A., 1974. Transient considerations of flat-plate solar collectors. 
ASME Journal of Engineering for Power 96A, 109-113. 
12

 Wijeysundera, N. E., 1976. Response time of solar collectors. Solar Energy 18(1), 65. 
13

 Hahne, E., Fisch, N., Arafa, A., 1978. The flat plate solar collectors: its steady-state and transient-state 
behavior. Solar Energy: International Progress, Vol. 1, p. 159. Pergamon Press, Oxford. 
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vidro independentemente, e divide o colector em segmentos no sentido do fluido. Finalmente 

obtém os coeficientes de transferência de calor entre os vários elementos. 

Com vista ao estudo do comportamento de colectores planos sujeitos a rápidas variações da 

intensidade da radiação, Saito et al. (1984) analisam a radiação solar para perceber o tipo de 

flutuações que ocorrem. De seguida, utilizam um banco artificial com radiação variável. Ensaiam 

dois colectores planos com cobertura com medidas de temperatura em diversos pontos do vidro e 

do absorsor. A temperatura de entrada e o caudal são mantidos constantes. No seu estudo 

consideram três capacidades (fluido, absorsor e vidro) sendo a distribuição de temperatura nestes 

componentes unidimensional, e tomam em linha de conta as trocas radiactivas entre a cobertura e 

o absorsor. Após validarem o modelo experimentalmente, estudam o impacto dos vários 

parâmetros físicos, capacidade do fluido (muito importante, pois mais fluido no colector implica 

maior tempo de resposta), caudal, vento (importante nas perdas) e capacidade do absorsor. 

Outras tipologias de colectores foram também estudadas. Bansal e A. K. Sharma (1984) 

debruçam-se sobre um colector tubular com vácuo (2 tubos coaxiais). Referem que os autores que 

trabalharam com tubos (Umarov, 1978 e Baimatov, 1979) apenas tecem considerações para o 

caso estacionário e desenvolvem a teoria para o comportamento transiente em dois casos: um, 

sem circulação e outro, com circulação. Calculam o balanço energético para uma secção 

infinitesimal e aplicam a transformada de Laplace para a resolução. Chakrverty et al. (1987) 

apontam as vantagens dos colectores do tipo CPC para aplicações a média temperatura. Os CPC 

podem ser instalados de forma estacionária e captam a radiação directa e parte da radiação 

difusa. Os autores estudam o desempenho de um CPC sujeito a radiação e temperatura ambiente 

variáveis, desprezando a transferência de calor ao longo do tubo e considerando as propriedades 

dos materiais independentes da temperatura. Utilizam séries de Fourier para a intensidade da 

radiação e para a temperatura ambiente e aplicam a transformada de Laplace. De referir que estes 

autores realizam os cálculos para dias típicos de Verão e de Inverno mas ambos de céu limpo. 

Uma alternativa à definição de uma secção infinitesimal no sentido do escoamento é a divisão 

desse comprimento (do colector) num certo número de intervalos em série, tratando-os como 

elementos finitos. O balanço de energia, assim como a temperatura, são definidos para a posição 

central do intervalo. Este procedimento é adoptado por Zhao et al. (1988) que desenvolvem um 

modelo que validam com dois colectores a ar, embora afirmem que este modelo é também válido 

para colectores de líquidos. Zhao et al. consideram uma transferência de calor bidimensional, ou 

seja, com o intervalo seguinte no sentido do fluido e com a superfície seguinte no sentido 

perpendicular ao sentido do fluido, e assumem ainda que não há redução da temperatura no 

absorsor e cobertura no sentido perpendicular. Os autores desprezam a massa da cobertura e 

isolamento posterior e resolvem o sistema de equações por eliminação de Gauss. Os coeficientes 

de transferência de calor são retirados da literatura. 

Nesta mesma linha de modelos, essencialmente construídos para efeitos de simulação, importa 

referir dois exemplos mais recentes. Cadafalch (2009) aponta que os modelos existentes não 

admitem mudanças de fase e que as transferências de calor por radiação entre os componentes 
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são complicadas. Afirma que com a evolução dos computadores é agora possível fazer cálculos 

para os fenómenos mais complexos num tempo razoável. O autor apresenta um modelo 

unidimensional transiente, encarando o colector plano como uma pilha de componentes, baseado 

em volumes de controlo (desde meio de uma camada até meio da camada seguinte) e teorias 

computacionais de transferência de calor. Desta forma, é possível estudar várias coberturas, 

isolamentos transparentes, materiais de mudança de fase (PCMs), separação de ar, 

revestimentos, isolamentos opacos e depósitos de acumulação. As entradas do modelo são a 

configuração e as propriedades termofísicas dos materiais e as transferências de calor dão-se por 

convecção, radiação e condução no sentido perpendicular ao escoamento. Cadafalch considera 

ainda a dependência das propriedades dos materiais na temperatura e faz um pré tratamento da 

radiação difusa e directa em função da dependência angular da função de aceitação. O segundo 

exemplo é dado por Rodríguez-Hidalgo et al. (2011b) que apresentam um estudo do 

comportamento transiente de um campo de colectores planos em condições de funcionamento 

real. Os autores efectuam medidas de temperaturas do vidro, absorsor e caixa durante um ano, 

com intervalos de tempo de dez minutos, a um dos colectores desse campo. Discutem a 

transformação da radiação global medida na horizontal nas várias componentes incidentes no 

colector e consideram detalhadamente as várias transferências de calor que ocorrem no colector 

por condução, convecção e radiação e as capacidades térmicas dos componentes que o 

constituem. A partir das medidas de temperatura, determinam correlações para os coeficientes de 

transferência de calor. Numa segunda fase do estudo Rodríguez-Hidalgo et al. (2011a) referem 

que a curva de rendimento é sensível às condições de operação e estudam a importância dos 

vários parâmetros na correcção do modelo estacionário. Os autores efectuam uma análise de 

sensibilidade aos seguintes parâmetros: envelhecimento, perdas térmicas com a velocidade do 

vento, ângulos de incidência, perdas radiactivas e inércia térmica. 

2.2. Modelos orientados para o ensaio de colectores 

Outra parte dos modelos tem como finalidade servir de base ao desenvolvimento de métodos de 

ensaio para obtenção dos parâmetros característicos do colector através de meios não intrusivos, 

isto é, sem instrumentação colocada no interior do colector como medidas da temperatura do 

absorsor, das coberturas e do isolamento. No final dos anos 70, o ensaio normalizado de 

colectores seguia a norma ASHRAE 93, baseada na equação de Hottel-Whillier-Bliss (HWB) 

(Duffie e Beckman 2006), que impõe condições de estacionariedade. O reduzido número de dias 

em que estas condições são cumpridas no Reino Unido levou a que Rogers (1981)
14

 e Emery e 

Rogers (1984)  desenvolvessem um método de ensaio transiente que deu origem à norma 

Britânica BS 6757. No entanto, na validação dos modelos e métodos de ensaio ao longo das 

décadas de 80 e 90, a referência para a avaliação da qualidade dos parâmetros característicos 

dos colectores obtidos foi quase sempre pela comparação com o modelo estacionário de acordo 

com a norma ASHRAE 93. 
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O modelo de HWB é estacionário, não considera a capacidade térmica dos elementos que 

constituem o colector, requer ensaios em que a radiação incidente, o caudal, a temperatura 

ambiente e a temperatura de entrada sejam constantes e exige ainda vários níveis de temperatura 

de entrada, o que resulta em ensaios demorados e em resultados pouco robustos (Frid 1990). 

Uma possibilidade de contornar o problema é a utilização de bancos de ensaio artificiais com 

simuladores solares com o inconveniente do custo. Outra hipótese é a determinação do 

rendimento óptico, através de ensaios no exterior sob condições naturais e das perdas térmicas no 

interior, através de ensaios sem simulador solar, tal como veio a ser definido na norma alemã (DIN 

4757). Os modelos dinâmicos simplificam os procedimentos experimentais mas necessitam de 

modelos matemáticos mais complexos. 

Existem na literatura diversos métodos de ensaio e modelos transientes que podem ser 

classificados em três grupos gerais: um nodo, multinodo e função de resposta.  

A abordagem mais simples são os modelos com um nodo que acrescentam ao modelo 

estacionário um parâmetro para a capacidade térmica referido normalmente à temperatura média 

do fluido. Uma equação de balanço térmico é escrita para esse nodo, e para a obtenção da 

temperatura de saída é assumido um perfil de temperatura no colector normalmente linear. Podem 

incluir dependências em grandezas como a velocidade do vento ou o ângulo de incidência.  

O modelo apresentado por Perers (1993) baseia-se no HWB mas introduz uma capacidade 

térmica (um nodo) através da derivada da temperatura média do fluido no tempo, tal como 

Aranovitch (1977)
15

, mas relativamente a este inclui adicionalmente a dependência do coeficiente 

de perdas na temperatura e na velocidade do vento e a radiação de grande comprimento de onda. 

Um aspecto muito importante deste modelo é o de separar a radiação incidente nas suas 

componentes, directa e difusa, com os modificadores do ângulo de incidência respectivos. 

Considera passos de tempo de uma hora mas afirma que se podem utilizar valores menores 

desde que sejam várias vezes superiores ao tempo que o fluido permanece no colector. Permite 

bases de dados com falhas porque grava o valor médio de 
   

  
 no intervalo considerado. O modelo 

é ajustado aos resultados experimentais através da minimização do erro na potência e os 

parâmetros característicos do colector são identificados por Regressão Linear Multivariável. Este 

modelo aceita dados experimentais de todo o dia e também alguns períodos de noite. O caudal e 

a temperatura de entrada têm de ser constantes e são requeridos ensaios a vários níveis de 

temperatura. Mais tarde, Perers (1997) apresenta uma extensão do modelo onde certas variáveis 

podem ser discretizadas em intervalos o que permite tratar, por exemplo, colectores com IAM 

especiais já que no artigo de 1993 o modificador do ângulo de incidência da radiação directa era 

necessariamente uma função pré definida. Este modelo está na génese do Ensaio Quasi-

Dinâmico da norma europeia EN 12975. O modelo foi aplicado a várias tipologias de colectores, 

planos com e sem cobertura, cilindro-parabólicos, CPCs e ETCs (Perers 1997, Fischer et al. 2006, 

Horta et al. 2008, Zambolin e Del Col 2010). 
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Nos modelos multinodo definem-se M nodos perpendiculares à direcção do fluido, 

correspondentes às várias camadas do colector e N nodos na direcção do fluido que resultam num 

sistema de M x N equações diferenciais ordinárias. Por vezes, os modelos de 1 x N nodos são 

classificados como modelos de um nodo por considerarem apenas uma capacidade térmica no 

sentido perpendicular ao deslocamento do fluido. 

Kamminga (1985) apresenta um método de ensaio e tratamento de dados utilizando uma 

transformação finita de Fourier do conjunto de equações diferenciais que representam o modelo 

matemático do colector que resulta numa relação no domínio da frequência. Com uma escolha 

apropriada da variável de Fourier e do intervalo de tempo obtém um conjunto de equações 

algébricas que relacionam a energia útil, a radiação e as perdas térmicas. Os parâmetros 

característicos são obtidos pelo método dos mínimos quadrados. Considera um modelo de três 

nodos (cobertura, absorsor e fluido) e de dois nodos (fluído e absorsor) e despreza as perdas 

pelos lados e costas do colector e a radiação absorvida pela cobertura. Durante os ensaios o 

colector é periodicamente orientado para o Sol.  

Um exemplo de um modelo de 1 x N nodos é o proposto por Muschaweck e Spirkl (1993). 

Enquanto a maioria dos modelos existentes apenas admite variações na temperatura ambiente e 

na radiação, o método apresentado permite também variações na temperatura de entrada e no 

caudal. O método consiste na definição de N nodos ao longo da direcção do fluido com equações 

de balanço de energia que são resolvidas para cada passo de tempo, permitindo simular o atraso 

na resposta de um colector real. O método de identificação de parâmetros é genérico e pode ser 

utilizado para vários modelos (InSitu, 1995). Neste caso, foi validado para um colector plano com 

cobertura dupla utilizando um modelo simples de três parâmetros que não inclui modificador de 

ângulo de incidência, velocidade do vento e dependências das perdas na temperatura. 

O método de identificação de parâmetros de Spirkl e Muchaweck é também aplicado por Bosanac 

et al. (1994) a um colector plano de vácuo. O autor aponta a vantagem, em termos de custo para 

um laboratório de ensaio, de a temperatura de entrada poder variar. Inclui no modelo a 

dependência linear do coeficiente de perdas com a velocidade do vento e com a temperatura e os 

modificadores de ângulo de incidência para a radiação directa e difusa. Realiza vários ensaios e 

os parâmetros identificados para conjuntos de dados diferentes mostram bom acordo. 

Um modelo importante que não foi apresentado na literatura foi desenvolvido por Isakson e 

Eriksson (1994) para o componente do software TRNSYS, Type 52, designado por MFC (matched 

flow collector). É um modelo plug flow que inclui a capacidade térmica do colector e do fluido, o 

tempo de transporte do fluido através do colector, a dependência na temperatura do coeficiente de 

perdas e os ângulos de incidência das componentes da radiação solar. Este modelo permite 

passos de tempo de um minuto a uma hora com bons resultados. O valor do coeficiente de perdas 

é local pois é calculado com base na temperatura local T(x,t) (tipicamente aumenta ao longo do 

colector). Parte de uma equação diferencial parcial, despreza o gradiente de temperatura 

perpendicular e a condução paralela ao fluido e, dadas as condições fronteira e iniciais, resolve a 

equação analiticamente. Baseia-se numa propagação de um perfil de temperatura no sentido do 
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escoamento tendo a capacidade térmica o papel de atrasar essa propagação. Os autores 

propõem a imagem de uma fila de ―thermal plugs‖ a propagar-se no colector. Cada ―thermal plug‖ 

é criado na entrada do colector, em cada passo de tempo propaga-se com uma determinada 

velocidade e a sua temperatura desenvolve-se através de trocas de calor com o que o rodeia. 

Normalmente fracções de dois ―thermal plugs‖ chegam à saída em cada passo de tempo de 

simulação. No caso de não haver caudal, o método de cálculo da solução é ligeiramente alterado. 

O modelo pode incluir perdas pelos topos e costas do colector devidas a velocidade do vento e a 

trocas radiactivas com o céu. Tem um modo que permite seis componentes da radiação, cada 

uma com o seu modificador de ângulo. 

As equações da generalidade dos modelos existentes permitem o tratamento de caudais variáveis, 

mas a maioria dos métodos de resolução exigem que os caudais sejam constantes. Hilmer et al. 

(1999) apresentam um método numérico melhorado para resolver o sistema de equações 

diferenciais parciais de 1ª ordem, que permite também não-uniformidades espaciais da radiação 

solar e dos coeficientes de transmissão de calor. O método é validado para um colector sem 

cobertura de 800 m
2
 e para vários modelos com diferentes números de nodos no sentido 

perpendicular ao fluido. Este estudo pode ser uma referência importante para a análise de campos 

de colectores. 

Com o objectivo de reduzir o tempo de ensaio, Fischer e Müller-Steinhagen (2009) propõe um 

modelo do colector com dois nodos: duas temperaturas e duas capacidades (absorsor e fluído) e 

um coeficiente de transferência de calor (UA) entre eles. Assim, é possível utilizar dados com 

potência negativa desde que UA seja independente da direcção do fluxo. Os autores determinam 

uma diferença de 4% na curva de potência relativamente a um nodo e afirmam que este valor tem 

a mesma magnitude que se obtém com dois ensaios independentes utilizando o mesmo método 

aplicado ao mesmo colector. 

Quanto aos procedimentos, um tipo importante são os métodos de impulso ou de função de 

resposta, em que as características dinâmicas são determinadas através de uma alteração em 

degrau de uma variável e que se aplicam a modelos de um nodo ou multinodo. 

Uma referência incontornável é o método de ensaio de colectores, desenvolvido por Emery e 

Rogers (1984), em ambiente natural que admite condições meteorológicas muito variáveis ou 

quase estacionárias. Neste modelo de um nodo com uma capacidade térmica global, a radiação 

difusa e directa são medidas separadamente e a temperatura de entrada e caudal são mantidos 

constantes. O comportamento transiente é definido através duma função de resposta do colector 

onde a saída num dado período depende do que acontece nesse período e também nos 

anteriores através de coeficientes que são característicos do colector. Neste artigo é apresentado 

o estudo de três colectores planos segundo o método estacionário e segundo o método transiente. 

Na comparação entre os métodos é referido que o coeficiente de perdas pode ser afectado pela 

existência de nuvens no céu, o que acontece no caso transiente. 

Uma abordagem diferente é adoptada por Wang et al. (1987) que partem de uma equação 

diferencial de 2ª ordem para a potência. Os autores integram a equação através de uma função de 
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resposta e uma constante de tempo a determinar experimentalmente e mostram que o modelo 

estacionário pode ser obtido a partir do modelo dinâmico. Utilizam um ―filtro digital recursivo‖ para 

obter a radiação, diferença de temperatura e rendimento efectivos, que consiste numa integração 

para transformar os comportamentos instáveis numa forma estável. Incluem a variação da 

transmitância da cobertura com o ângulo de incidência, utilizam temperatura de entrada e caudal 

constantes e aplicam o modelo a um colector plano com cobertura. É feito um ensaio em que o 

colector é sombreado para se obter a resposta que é ajustada a uma curva do segundo grau. São 

apresentados vários resultados que demonstram a aplicação do método e mostram que se podem 

obter os parâmetros estacionários mesmo com radiação muito variável. 

O método de Emery e Rogers (1984) é criticado por Prapas et al. (1988) em dois aspectos. Em 

primeiro lugar, a função de resposta é obtida indirectamente pelo melhor ajuste aos dados 

experimentais quando deveria ser uma característica inerente ao colector e, em segundo lugar, é 

utilizado o factor de remoção de calor FR que apenas está definido para o regime estacionário e 

que, portanto, não é de uso apropriado sob condições transientes. O modelo alternativo 

apresentado é baseado na função de resposta real. Desenvolvem a função de resposta e o tempo 

de resposta a partir de um elemento diferencial do colector no sentido do fluido considerando uma 

capacidade térmica, e utilizam a transformada de Laplace para resolver a equação para uma 

variação em degrau da radiação. Provam que o comportamento local do colector durante uma fase 

transiente não é uniforme porque zonas diferentes respondem de maneira difereciada e atingem a 

estabilidade em momentos distintos. Aplicam o modelo a um concentrador parabólico de baixa 

concentração. O ensaio experimental consiste em duas variações em degrau para o aquecimento 

e arrefecimento do colector. 

Uma variação ao método de Prapas et al. foi desenvolvida por Amer e Nayak (1999) num modelo 

que designaram por New Dynamic Model (NDM) (Amer et al. 1999). As suas principais 

características são as de que toda a massa é considerada num nodo referido à temperatura média 

do fluido; o coeficiente de perdas é global e linear com a diferença de temperatura; a transferência 

de calor é unidimensional; e como não inclui modificadores de ângulo restringe os ensaios em 

torno do meio-dia solar. O valor do coeficiente de perdas e da capacidade térmica são 

independentes da temperatura e o caudal deve ser constante e uniformemente distribuído. O 

balanço de energia é escrito para uma secção infinitesimal e é utilizada a transformada de Laplace 

e um tempo característico correspondente ao tempo levado pelo colector a atingir 95% do valor de 

temperatura que atingiria após uma mudança abrupta. Amer et al. recorrem ao algoritmo de 

Marquardt para minimizar o resíduo da diferença na temperatura de saída. É necessário efectuar 

dois ensaios, sendo o primeiro a determinação do tempo de resposta onde o caudal e a 

temperatura de entrada são constantes e o colector é tapado após atingir a estabilidade, e o 

segundo, a determinação do desempenho térmico, onde apenas o caudal é mantido constante e a 

variabilidade é forçada através de dispositivos opacos ou semitransparentes colocados e retirados 

da frente do colector. São ensaiados quatro colectores planos e os autores afirmam que apenas 

um dia de ensaios é suficiente. 
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Convém agora referenciar alguns autores que fazem a revisão de diversos modelos, comparando-

os entre si. Frid (1990), para além de um modelo matematicamente complexo de dois ou três 

nodos baseado na função de resposta, faz uma revisão dos principais aspectos dos modelos 

existentes na altura. Schnieders (1997) compara as vantagens e desvantagens dos modelos 

estacionários e dinâmicos. Apresenta alguns modelos existentes de vários tipos: modelo de três 

ou dois nodos (Kamminga 1985), modelo MFC "matched flow collector" (Isakson e Eriksson 1994), 

modelo DSC "dynamic solar collector" (Muschaweck e Spirkl 1993), modelos de um nodo (Perers 

1993) e (Henning 1994)
16

 e um modelo estacionário. É ensaiado um colector de tubos de vácuo 

sob condições transientes com orientação manual de forma a evitar a influência do modificador de 

ângulo.  

Também Nayak e Amer (2000) analisam diversos métodos transientes de ensaio existentes. Pela 

revisão da literatura, os autores chegaram à conclusão de que os diversos métodos são 

comparados com o método estacionário da norma ASHRAE mas que muito poucos são 

comparados entre si. Assim, propõem-se fazer um estudo teórico e experimental detalhado a nove 

métodos transientes ficando o método estacionário como referência. Debruçam-se sobre os 

trabalhos de Rogers (1981)
14

, Saunier e Chungpaibulpatana (1983)
17

, Wang et al. (1987), 

Chungpaibulpatana e Exell (1988
18

, 1990a
19

, 1990b
20

), Perers (1993), Muschaweck e Spirkl 

(1993), Wijeysundera (1996)
21

, (Amer et al. 1999) e um método simplificado dos mesmos autores. 

São comparados, de forma muito completa, os aspectos teóricos e os procedimentos 

experimentais dos vários métodos. São ensaiados dois colectores planos segundo as indicações 

específicas de cada método. Por fim, calculam a sensibilidade dos métodos à incerteza nas 

medidas. 

Cabe ainda uma menção ao trabalho de alguns autores que não foram referidos no presente 

capítulo. G.R. Matter (1982)
22

 aborda a resposta transiente dos colectores solares, Meaburn e 

Hughes (1993) tratam do controlo e das características de ressonância de campos de colectores e 

Oliva et al. (1991) desenvolvem um modelo detalhado de um colector solar através de elementos 

                                                      
16

 Henning, H. M., 1994. In Regenerierung von Adsorbentien mit solar erzeugter Prozesswaerme, pp. 45–54, 
VDI-Verlag, Duesseldorf. 
17

 Saunier, G.Y., Chungpaibulpatana, S., 1983. A new inexpensive dynamic method of testing to determine 
solar thermal performance. Szokolay, S.V., editor. Solar World Congress 1983, vol. 2. Perth: Pergamon Press, 
910–6. 
18

 Chungpaibulpatana, S., Exell, R. H. B., 1988. The effect of using a one node heat capacitance model for 
determining solar collector performance parameters by transient test methods. Solar and Wind Technology 5, 
411–421. 
19

 Chungpaibulpatana S., Exell, R. H. B., 1990a. Transient method for testing flat-plate solar collectors. 
Sayigh, A. A. M., editor. Proceedings of Energy and the Environment into the 1990s, Vol. 2, pp. 699–703, 
Pergamon Press, New York. 
20

 Chungpaibulpatana, S., Exell, R. H. B., 1990b. A transient method to determine the performance of solar 
collectors with very large fluid heat capacities. Int. J. Ambient Energy 11, 83–98. 
21

 Wijeysundera, N. E., Hawlader, M. N. A., Foong, K. Y., 1996. Estimation of collector performance 
parameters from daily system tests. Trans. ASME J. Solar Energy Eng. 118, 30–36. 
22

 Matter Jr. G. R., 1982. Transient response of solar collectors. Trans. ASME J. Solar Energy Eng. 104, 165–
172. 



 

25 
 

finitos. Os trabalhos de Munroe (1983)
23

, Hawlader e Wijeysundera (1987)
24

, Sourproun (1992)
25

 e 

Zeroual (1994)
26

 versam também sobre o ensaio de colectores. 
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3. Método quasi-dinâmico 

A norma EN 12975 admite dois métodos de ensaio alternativos, o método estacionário e o método 

quasi-dinâmico, baseados em modelos e metodologias de ensaio distintas mas que no final podem 

ser comparados entre si. Neste capítulo parte-se do modelo estacionário como base para a 

apresentação do modelo quasi-dinâmico e das diferenças e semelhanças entre os dois.  

O modificador de ângulo de incidência é um parâmetro que requer atenção especial pela sua 

importância na modelação de colectores e pela complexidade que traz ao ensaio. Na secção 3.2 

são dadas as definições fundamentais para a sua compreensão. 

De acordo com o ensaio de rendimento térmico de colectores segundo o método quasi-dinâmico, 

descrito na secção 6.3 da norma EN 12975-2:2006, diversas regras e pressupostos devem ser 

cumpridos. As diversas grandezas a medir, as condições de validade dos ensaios e a metodologia 

de ensaio compõem o restante do capítulo. 

3.1. Método estacionário e método quasi-dinâmico 

O método estacionário, há muito estabelecido, implica que todas as variáveis importantes para a 

caracterização térmica de um colector têm de se manter constantes ao longo do período de 

ensaio. A radiação solar incidente no colector, a temperatura ambiente, a temperatura do fluido de 

transferência de calor utilizado no ensaio à entrada e o caudal não devem variar mais do que 

certos limites definidos pela secção 6.1 da norma EN 12975-2:2006 (ver Tabela 3 na pág. 32). 

Também a percentagem de radiação difusa e a velocidade do vento estão limitadas. A potência 

útil fornecida por um colector solar, segundo a equação de balanço térmico do modelo 

estacionário, para uma incidência normal da radiação solar, é dada pela equação (1). 

  ̇

 
       (     )    (     )

  (1) 

Onde    é o rendimento do colector para a radiação global incidente na direcção normal quando 

as perdas são nulas (rendimento óptico),    e    descrevem as perdas térmicas e a dependência 

das perdas térmicas com a temperatura respectivamente e    
      

 
 é a temperatura média do 

fluido no interior do colector. 

Para a obtenção da curva de rendimento, a incidência da radiação solar deve ser normal ao 

colector, pelo que este ângulo também não pode variar ao longo do ensaio. A utilização de 

dispositivos de seguimento do Sol permite a realização de ensaios, nestas condições, 

independentemente da posição do Sol (hora do dia). 

Existem ainda procedimentos experimentais para a obtenção da dependência angular do 

rendimento óptico, designada por modificador do ângulo de incidência   ( ), e da capacidade 

térmica efectiva      do colector. A capacidade térmica indica a energia que fica retida nos 

componentes do colector e pode também ser calculada a partir das propriedades dos materiais 
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que o constituem. A equação mais completa que a informação obtida num ensaio de acordo com o 

método estacionário permite escrever é a equação (2). 

  ̇

 
     ( )    (     )    (     )

      

d  
d 

 (2) 

Neste modelo não existe nenhum termo correctivo para a radiação difusa que normalmente é 

necessário nos programas de simulação de comportamento a longo prazo. Isto deve-se ao facto 

de ser um modelo de céu limpo com percentagem de radiação difusa baixa. A norma não admite 

nenhum método para a correcção de condições não estacionárias, pelo que o termo da 

capacidade térmica não é utilizado no modelo e este é usualmente escrito como uma função do 

rendimento (para uma incidência normal), como mostra a equação (3). 

 
  

 ̇

  
     ( )    

(     )

 
   

(     )
 

 
 (3) 

Definindo-se uma ―temperatura reduzida‖ por    
(     )

 
 a equação do rendimento do colector é 

dada pela equação (4). 

       ( )     
        

 (4) 

Esta é a curva que é ajustada aos dados experimentais (obtidos para   ( )   ) parametrizada 

por uma radiação global de 1000 W/m
2
 e os três parâmetros,   ,    e   , aparecem no certificado 

do colector. 

O método de ensaio quasi-dinâmico decorre do método estacionário acrescentando algumas 

correcções a este modelo que permitem uma descrição transiente e mais detalhada do 

comportamento do colector. A radiação solar passa a ser considerada nas suas duas 

componentes – directa e difusa – com modificadores de ângulo correspondentes. A dependência 

na velocidade do vento é modelada por dois termos correctivos, o efeito do vento no rendimento 

óptico e a sua influência nas perdas térmicas. A última correcção descreve a dependência das 

perdas em função da radiação de grande comprimento de onda incidente e emitida pelo colector. 

A potência útil fornecida por um colector é, segundo o modelo quasi-dinâmico, dada pela equação 

(5). 

  ̇

 
   (  )     ( )     (  )               (     )    (     )

 

    (     )    (      
 )    

d  
d 

 

(5) 

Em que os parâmetros têm os seguintes significados: 

    coeficiente de perdas térmicas a (     )          W m
-2 

K
-1

 

    dependência na temperatura do coeficiente de perdas térmicas    W m
-2 

K
-2

 

    dependência na velocidade do vento do coeficiente de perdas térmicas   J m
-3 

K
-1

 

    dependência na temperatura do céu do coeficiente de perdas térmicas   W m
-2 

K
-1
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    capacidade térmica efectiva           J m
-2 

K
-1

 

    dependência na velocidade do vento do rendimento com perdas térmicas nulas  s m
-1

 

   ( ) modificador do ângulo de incidência para a radiação directa     --- 

     modificador do ângulo de incidência para a radiação difusa     --- 

3.2. Modificador do ângulo de incidência 

O ângulo de incidência θ é definido como o ângulo entre a direcção dos raios solares e a normal 

ao colector. 

 

Figura 9 – Definição do ângulo de incidência (NEGST, 2007) 

Para se contabilizar a alteração no desempenho térmico de um colector devida ao ângulo de 

incidência, introduz-se o modificador do ângulo de incidência, definido pela fracção entre o 

rendimento óptico para um dado ângulo e o rendimento que existiria se essa incidência fosse 

segundo a direcção normal, equação (6). 

 
  ( )  

  ( )

  (   )
 (6) 

No modelo estacionário, equação (2), multiplica-se o modificador de ângulo pela radiação global. 

O modelo apenas é válido quando a percentagem de radiação difusa é inferior a 30% da global. 

No modelo quasi-dinâmico, equação (5), a decomposição da radiação nas suas componentes 

directa e difusa permite a definição de dois modificadores do ângulo distintos, sendo o da radiação 

difusa     uma constante e o da radiação directa    ( ) uma função do ângulo de incidência.  

De acordo com o seu comportamento em relação ao ângulo de incidência, é possível distinguir 

três classes de colectores: isotrópicos, biaxiais e multi-axiais. 
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Figura 10 – Definição dos planos e das direcções transversais e longitudinais do colector (NEGST, 

2007) 

Na Figura 10 está definido um sistema de eixos tridimensional a partir do plano do colector e da 

sua direcção normal. O eixo longitudinal tem o sentido Sul-Norte (base e topo do colector) e o eixo 

transversal o sentido Este-Oeste (direita e esquerda)
27

. Os planos transversais e longitudinais são 

definidos pela direcção correspondente e pela perpendicular ao plano do colector. O ângulo de 

incidência longitudinal    é o ângulo formado entre a direcção normal ao colector e a projecção, no 

plano longitudinal, da direcção que define a posição do Sol neste sistema de eixos. Da mesma 

forma se obtém o ângulo de incidência transversal    pela projecção no plano transversal. A 

relação trigonométrica entre  ,    e    é dada pela equação (7). 

                     (7) 

Para um colector isotrópico, isto é, em que as características construtivas não impõem uma 

distinção do comportamento do colector com a direcção, o rendimento é independente da direcção 

da radiação incidente, o que acontece na maioria dos colectores planos. Deste modo, o 

comportamento do colector pode ser modelado através de um modificador do ângulo apenas em 

função do ângulo de incidência,     ( ). 

Os colectores biaxiais respondem de maneira diferente à radiação paralela ao eixo longitudinal 

(Sul-Norte) e à radiação paralela ao eixo transversal (Este-Oeste). No entanto, possuem simetria 

em relação ao plano transversal e longitudinal. Os exemplos mais comuns deste tipo de simetria 

são os colectores de tubos de vácuo, CPCs e colectores cilindro-parabólicos. 

A modelação deste tipo de comportamento faz-se através de um modificador do ângulo que seja 

simultaneamente função dos ângulos de incidência longitudinal e transversal,     (     ). 

                                                      
27

 As direcções apresentadas são o caso mais comum aplicado aos colectores com tubos ou cavidades na 
direcção Sul-Norte. Se estes colectores forem rodados num ângulo de 90 º as direcções transversal e 
longitudinal passam a ser Sul-Norte e Este-Oeste respectivamente. 
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Nos colectores multi-axiais não existe simetria no plano longitudinal, transversal ou em ambos, 

como acontece, por exemplo, em colectores de tubos de vácuo cujos absorsores fazem um 

determinado ângulo com o plano do colector. Neste caso, a função que define o modificador do 

ângulo tem de ter em consideração todas as direcções relevantes para o ângulo de incidência.  

O modelo mais simples para o modificador de ângulo de incidência, aplicável aos colectores com 

comportamento isotrópico, é dado pela equação (8) com o parâmetro    ajustado aos dados 

experimentais. 

 
  ( )      (

 

    
  ) (8) 

Porém, este modelo não se aplica a todos os colectores isotrópicos (por exemplo colectores 

planos com isolamento transparente (TIM)). Assim, a metodologia geral, aplicável a todos os tipos 

de colectores, consiste em preencher uma tabela com pontos experimentais para diversos ângulos 

e interpolar o valor pretendido através dos valores adjacentes. O número de pontos necessário 

depende da complexidade do modificador de ângulo.  

Para colectores com geometria biaxial o modificador do ângulo pode ser dividido em duas 

componentes, longitudinal e transversal, sendo válida a aproximação da equação (9) (McIntire 

1982).  

   (     )    (       )   (       ) (9) 

É também possível considerar que a equação (8) é válida para uma direcção e caracterizar a outra 

direcção através da função discreta para os intervalos dos ângulos. Esta abordagem também é 

extensível a colectores com modificados do ângulo multi-axial. 

3.3. Grandezas a medir 

Previamente ao ensaio o colector deve ser sujeito a um pré-acondicionamento durante um período 

mínimo de 5 horas com uma radiação solar superior a 700 W/m
2
. Deve também ser medida a área 

de abertura e, após a instalação, antecedendo cada período de ensaio, determinados o azimute e 

a inclinação do colector. De seguida apresenta-se a lista das grandezas a medir durante o ensaio: 

- Ângulo de incidência da radiação directa (pode ser calculado através da hora e geometria solar); 

- Radiação global, directa e de grande comprimento de onda, no plano do colector; 

- Caudal e capacidade térmica do fluido de ensaio (calculada a partir da temperatura); 

- Temperatura ambiente e do fluido de ensaio na entrada e na saída do colector; 

- Velocidade do ar. 

O sistema de aquisição de dados deve permitir que as grandezas acima sejam adquiridas a uma 

taxa de 1 a 6 segundos. De seguida, devem ser calculadas as médias de cada variável para 

intervalos de 5 a 10 minutos e associados ao instante temporal central do intervalo, de forma a ser 

calculado o ângulo de incidência da radiação solar correspondente a esse ponto experimental. 
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A potência útil fornecida pelo colector  ̇   ̇  (      ) e a derivada temporal da temperatura 

média, definida na equação (10), devem também ser calculadas e incluídas no ficheiro de registo 

dos resultados. 

 d  
d 

 
  (   )    ( )

                      
 (10) 

Uma descrição mais detalhada do sistema de aquisição de dados (instrumentação e software) 

será dada no capítulo 5. 

3.4. Condições de ensaio 

As condições de ensaio e os desvios permitidos em relação à média, para as diversas variáveis 

medidas durante o ensaio quasi-dinâmico são apresentados na Tabela 3. Para efeitos de 

comparação apresentam-se também os valores para o ensaio segundo o método estacionário. 

Tabela 3 – Condições de ensaio e desvios máximos admitidos 

Variável Método estacionário Método quasi-dinâmico 

 Valor Desvio Valor Desvio 

Radiação solar global G [W/m
2
] > 700 ± 50 - - 

Ângulo de incidência da radiação θ [º] < 20 - - - 

Fracção difusa Gd/G [%] < 30 - - - 

Temperatura ambiente Ta [K] - ± 1,5 - - 

Velocidade do vento u [m/s] 2 < u < 4 - 1 < u < 4 - 

Temperatura de entrada Tin [K] - ± 0,1 - ± 1 

Caudal  ̇ [kg/s m
2
] 0,02 ± 1% 0,02 ± 1% 

O limite apontado, na tabela anterior, para a radiação global é apenas aplicado no ensaio de 

rendimento térmico, pois no ensaio do modificador do ângulo esse limite é de 300 W/m
2
. Alguns 

autores (Fischer et al. 2004) apontam um limite para a radiação global no método quasi-dinâmico 

de 300 < G < 1100 W/m
2
, mas este valor não se encontra na norma. Quanto ao ângulo de 

incidência admitido ser até 20 º apenas é aceitável para colectores planos, pois para outras 

tipologias este valor pode ter de ser muito menor. A variação de caudais entre ensaios distintos 

deve ainda ser inferior a 10 % nos dois métodos de ensaio.  

Os constrangimentos experimentais dos dois métodos não são muito distintos, pelo que é possível 

seleccionar intervalos de dados obtidos no ensaio quasi-dinâmico e tratá-los segundo o método 

estacionário, desde que cumpram as condições apresentadas na tabela acima para esse ensaio. 

A norma exclui os dados experimentais em que a diferença de temperatura entre a entrada e a 

saída do colector seja inferior a 1,0 K devido às incertezas da instrumentação associadas. No 

ensaio quasi-dinâmico, tal como no ensaio estacionário, deve ainda existir um período de quatro 
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vezes a constante de tempo do colector, ou quinze minutos no caso de esta ser desconhecida, 

com a temperatura de entrada já no valor pretendido, onde não deverão ser consideradas 

medições, para garantir que o estado inicial do colector não influencia os resultados obtidos. 

3.5. Metodologia de ensaio 

A aquisição de um conjunto completo de dados de ensaio deverá prolongar-se por quatro a cinco 

dias, embora na realidade, o número total de dias dependa sempre das condições meteorológicas 

que devem garantir uma variabilidade que cubra as condições de operação normais do colector e 

que assegure a independência dos parâmetros a calcular. 

Devem ser obtidos conjuntos de dados que cumpram as condições descritas na secção anterior 

para, pelo menos, quatro temperaturas de fluido à entrada em intervalos regulares na gama de 

funcionamento do colector.  

Cada sequência de ensaio deve estender-se por pelo menos três horas. A temperatura mais baixa 

deve ser escolhida de maneira a que a temperatura média no colector esteja no intervalo de ± 3 K 

relativamente à temperatura ambiente perto do meio-dia solar para uma correcta determinação do 

rendimento óptico do colector. Esta sequência deve ser executada num dia de céu limpo e deve 

incluir valores do ângulo de incidência superiores a 60 º e também valores para os quais a 

diferença do modificador de ângulo de incidência relativamente a uma incidência normal não seja 

superior a 2 %. 

Uma das sequências de ensaio deverá estar sujeita a condições de céu variáveis, com períodos 

de nuvens e de céu limpo para a correcta determinação da capacidade térmica. Nesta sequência 

de ensaio, o valor de 
d  

d 
 deve ser superior a 0,005 K/s. Poderá ser a uma temperatura de entrada 

elevada ou próxima da ambiente. 

Está também previsto um ensaio opcional da dependência relativa ao ângulo de inclinação para o 

qual se introduz mais um dia de ensaio com o colector colocado com a inclinação pretendida e que 

se realiza com a temperatura de entrada no nível mais elevado. 

A temperatura de entrada tem de ser suficientemente elevada para que nunca exista condensação 

no absorsor devida à presença de vapor de água no ar. 

De seguida apresentam-se os diagramas que constam na norma EN 12975-2 e que ilustram as 

relações importantes entre condições exteriores de ensaio, incluindo as gamas dinâmicas que se 

devem encontrar nos dados experimentais de modo a assegurar o desacoplamento dos 

parâmetros do colector aquando da sua determinação. Estes diagramas devem ser representados 

no relatório de ensaios para aferir a qualidade dos dados. 
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A Figura 11 demonstra se foram adquiridos dados suficientes nos vários patamares de 

temperatura de entrada. Estes dados permitem a identificação do rendimento óptico   (  )   e 

das perdas térmicas. 

  

Na Figura 12 é possível verificar se existem dados suficientes para valores de ângulo de 

incidência da radiação directa elevados e próximos de zero de forma a se identificar    ( ) e na 

Figura 13 valores elevados de radiação difusa para a identificação de    . Na Figura 14 

representa-se a dispersão da velocidade do vento. 

O modelo quasi-dinâmico pode ser aplicado à grande maioria dos colectores actualmente 

existentes no mercado, com a excepção dos ICS (Integral Collector Storage)
28

, pois nestes o 

tempo de permanência do fluido no seu interior é muito superior aos intervalos de tempo utilizados 

nos ensaios. Tipicamente são feitas as médias para períodos de cinco a dez minutos e considera-

se que esses valores médios são representativos do estado do colector no momento central desse 

intervalo. Quando o tempo de permanência do fluido é da ordem de grandeza desse intervalo ou 

superior já não é possível considerar que a diferença das temperaturas de entrada e saída 

reflectem a energia captada nesse período e o cálculo da correcção devida à capacidade térmica 

do colector proposta no modelo é demasiado inexacta. 

                                                      
28

 Este tipo de colectores é ensaiado como sistema de acordo com a norma EN 12976. 

G 

tm – ta 

θi Oeste 0 Este θi 

Gb 

Figura 11 – tm–ta versus G Figura 12 – Gb versus θi 

G 

Gd 

G 

u 

Figura 13 – Gd versus G Figura 14 – u versus G 



 

35 
 

4. Tratamento de dados 

No ensaio segundo o método quasi-dinâmico, o colector solar é instalado numa posição fixa e 

assim permanece ao longo de cada sequência de ensaio. Essa posição é definida por um azimute 

(ângulo que a projecção horizontal da normal do colector faz com a direcção Sul) e por um ângulo 

de inclinação
29

. Com o movimento aparente do Sol, os ângulos de incidência e de projecção nos 

planos transversais e longitudinais, descritos no capítulo 3, vão variando. Para se saberem esses 

ângulos a cada instante é necessário desenvolver equações que definam a posição do Sol 

relativamente ao colector, o que é conseguido através das relações apresentadas na secção 4.1. 

Estas relações foram implementadas no programa de aquisição de dados, tal como os cálculos da 

radiação directa e difusa no plano do colector (4.1.3) e as correlações para a massa volúmica 

(4.1.4) e capacidade térmica da água (4.1.5).  

O método de identificação de parâmetros adoptado neste trabalho foi a Regressão Linear 

Multivariável (MLR) que, acompanhada do cálculo das incertezas, compõe as secções 4.2, 4.3 e 

4.4 deste capítulo. 

4.1. Equações a utilizar no programa de aquisição de dados 

4.1.1. Hora e declinação Solar 

A diferença entre hora solar e hora legal é dada, em função da longitude do meridiano do 

observador e do dia do ano, pela designada equação do tempo (Duffie e Beckman 2006). 

Começa-se por definir o parâmetro   que consiste na divisão da circunferência pelo número de 

dias do ano. Para o dia do ano   o valor de   é dado em graus pela equação (11). 

 
  (   )

   

   
 (11) 

Tabela 4 – Valor de   para o dia   de cada mês 

Mês   para o dia   do mês Mês   para o dia   do mês 

Janeiro i Julho 181 + i 

Fevereiro 31 + i Agosto 212 + i 

Março 59 + i Setembro 243 + i 

Abril 90 + i Outubro 273 + i 

Maio 120 + i Novembro 304 + i 

Junho 151 + i Dezembro 334 + i 

 

                                                      
29

 Também é possível existir uma rotação em torno do eixo definido pela normal ao colector (McIntire e Reed 
1983), mas as equações que se seguem não prevêem essa opção, ou seja, obrigam a que o colector tenha o 
seu eixo transversal paralelo ao solo. 
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A equação do tempo (equação (12)) é uma equação empírica que retorna a diferença   em 

minutos entre a hora solar e a hora legal de Inverno para um observador sobre o meridiano de 

referência de Greenwich (longitude nula). 

        (                                                 

            ) [minutos] 
(12) 

Para um observador fora do meridiano de referência, é necessário saber a sua longitude      e a 

longitude do meridiano a que se refere a hora legal    . A diferença em minutos entre a hora solar 

e a hora legal é então dada pela equação (13). 

                                   (        )    [minutos] (13) 

Para o LES (        )         . 

A declinação solar pode também escrever-se através de uma relação empírica expressa pela 

equação (14). 

                                                                  

                           [graus] 
(14) 

4.1.2. Cálculo dos ângulos de incidência e decomposição angular 

As variáveis utilizadas nesta secção e o seu significado resumem-se de seguida. 

Dia do ano        Azimute do colector    

Latitude        Hora solar (hr)     (0 ao meio dia solar) 

Declinação solar       Ângulo horário     
    

  
  

Inclinação do colector   

A Latitude do LES é 38,71 °. 

A dedução da equação do co-seno do ângulo de incidência pode ser encontrada na literatura de 

referência (Rabl 1985). 

                                                            

                               (15) 

De acordo com Rabl, os vectores que definem a normal ao colector e a direcção do Sol são dados, 

respectivamente, pela equação (16) e pela equação (17). Neste sistema de eixos ortogonal a 

coordenada x aponta para Norte, a coordenada y para Este e a coordenada z para o zénite. 

  ⃗  
  (                        ) (16) 

  ⃗  
  (                                                      ) (17) 
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Um vector horizontal (definida como direcção transversal) no plano do colector é: 

  ⃗  
  (            ) (18) 

Assim, a direcção longitudinal fica definida pela ortogonalidade ao plano definido pela normal ao 

colector e pela direcção transversal: 

  ⃗  
   ⃗  

   ⃗  
  (                         ) (19) 

Todos os vectores são unitários. A partir deles podemos definir os ângulos que a direcção do Sol 

faz com a normal ao colector nos planos transversal e longitudinal. As tangentes dos ângulos 

transversal e longitudinal são dadas pelas equações (20) e (21). 

 
      

 ⃗  
   ⃗  

 

 ⃗  
   ⃗  

  
                                          

    
 (20) 

 
      

 ⃗  
   ⃗  

 

 ⃗  
   ⃗  

  
                                                

    

 
                                     

    
 

(21) 

Em termos do código do programa de aquisição de dados, apenas o ângulo horário (ω) varia ao 

longo de uma aquisição e apenas este tem de ser calculado a cada instante. Assim, são 

calculados uma única vez os seguintes factores: 

                    

                   

               

               

               

           

               

               

                

 

               

               

                   

                   

 

As equações (15), (20) e (21) ficam então: 

      (   )                (22) 

 
      

             

    
 (23) 

 
      

(   )               

    
 (24) 

Os ângulos são obtidos a partir destas tangentes e devem ser apresentados em graus. 

Para uma confirmação das equações acima pode utilizar-se a seguinte relação, já expressa na 

equação (7): 
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                     (25) 

4.1.3. Cálculo da radiação directa e difusa 

A radiação directa é medida num plano normal à radiação solar e posteriormente projectada na 

direcção normal ao colector: 

             (26) 

A radiação difusa obtém-se pela diferença entre a radiação global e a radiação directa: 

         (27) 

4.1.4. Cálculo da massa volúmica da água 

A massa volúmica da água é utilizada para a transformação do caudal volúmico em caudal 

mássico e é dada pela correlação da equação (28) (Eckert e Drake 1972). 

                                                            (28) 

Onde T, em graus Celsius, é medida junto do medidor de caudal. 

4.1.5. Cálculo do calor específico da água 

O calor específico da água é utilizado para o cálculo da potência transferida pelo colector e é dada 

pela correlação da equação (29) (Eckert e Drake 1972). 

                                                             

                      
(29) 

Onde T, em graus Celsius, é a temperatura média no colector. 

4.2. Identificação de parâmetros 

  ̇

 
   (  )     ( )     (  )               (     )    (     )

 

    (     )    (      
 )    

d  
d 

 

(30) 

A identificação dos parâmetros característicos do colector passa por ajustar os coeficientes do 

modelo, que aqui se repete na equação (30), que melhor reproduzem os resultados experimentais, 

ou seja, minimizar o erro entre a potência calculada pelo modelo e a potência determinada 

experimentalmente. Relativamente ao método estacionário, escrito como função para o 

rendimento, o método quasi-dinâmico apresenta a vantagem de poder ser implementado 

directamente num programa de simulação para o cálculo da potência fornecida, sendo também 

mais preciso para valores da temperatura reduzida mais elevados (Perers 1993, Fischer et al. 

2004). 
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A ferramenta matemática mais utilizada para a resolução deste problema é a Regressão Linear 

Multivariável (Perers 1993, Fischer et al. 2006) também referida na norma EN 12975-2, embora 

tenham também sido obtidos bons resultados com a identificação dinâmica de parâmetros (Fischer 

et al. 2006, Muschaweck e Spirkl 1993). Linear apenas quer dizer que a equação é escrita como 

uma soma de funções pesadas pelos parâmetros a determinar. Estas funções podem ser não 

lineares. Uma das principais vantagens desta ferramenta é a de permitir uma ordenação de dados 

sem quaisquer restrições. 

Para colectores sem cobertura é obrigatória a determinação de todos os parâmetros do modelo. 

Para os outros tipos de colectores os parâmetros c3, c4 e c6 são facultativos e normalmente utiliza-

se o critério (T-ratio) da razão entre o valor do parâmetro e o seu desvio padrão, resultante da 

regressão, ser maior que 2. 

A abordagem à determinação do modificador de ângulo pode ser mais ou menos complexa de 

acordo com o tipo de colector. Quando o colector pode ser descrito através da equação (8) o 

modelo continua a ser uma combinação linear de funções e o valor de b0 é determinado durante a 

regressão. No caso de não existir uma função elementar que descreva o modificador de ângulo o 

tratamento a adoptar foi proposto por (Perers 1997) e faz uso das chamadas ―dummy variables‖ 

(Weisberg 2005).  

O termo da equação (30) relativo ao modificador de ângulo da radiação directa,    ( ), tem de ser 

separado em diversas classes de ângulos, ou seja, passa a ser um valor a ajustar que representa 

o modificador de ângulo para um determinado intervalo de θ, equação (31). Nos casos mais 

comuns, em que os colectores têm uma simetria biaxial, definem-se classes para os ângulos 

transversais     e longitudinais    . Podem ser, por exemplo, intervalos de 5 ⁰. 

 

  (  )    (  )  (  )  

        
→       (  )  ∑       

     

   

∑       

     

   

   (31) 

Onde, para um dado ponto experimental,     e     tomam o valor de 1 na classe correspondente 

aos ângulos medidos e 0 nas restantes classes. Por definição temos também que           

pois representam uma incidência normal (Rönnelid et al. 1997). 

Este método pode ser aplicado da mesma forma para uma discretização da dependência das 

perdas térmicas do colector com a temperatura (Perers 1997) embora geralmente se considere 

que os termos linear e quadrático são suficientemente representativos. 

A resolução da regressão é simultânea com o cálculo das incertezas (secção 4.3) pelo que apenas 

será apresentada na secção 4.4. 

4.3. Cálculo de incertezas 

O resultado de uma medição de qualquer grandeza física deve vir acompanhado de um valor 

quantitativo que indique a qualidade da medida, para que quem a utilize tenha a informação da 

sua confiabilidade. Este valor permite uma comparação entre vários resultados da mesma 
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medição ou relativamente a valores de referência. Assim, é necessária a implementação de 

métodos que permitam avaliar e exprimir a incerteza de uma medida. Mesmo quando todas as 

possíveis fontes de erro (de que se possa ter conhecimento) foram devidamente investigadas e os 

seus efeitos corrigidos, permanece uma incerteza acerca da correcção com que a medição 

representa o valor real da grandeza em estudo. 

A abordagem ao cálculo da incerteza descrita nesta secção segue aquela que é definida no GUM 

– Guide to the expression of uncertainty in measurement (JCGM, 2008) de acordo com as 

concepções desenvolvidas e adoptadas pelas principais instituições internacionais de metrologia. 

Este documento é também a referência para a norma EN 12975-2:2006 no que concerne ao 

cálculo de incertezas resumido no seu anexo K. Não é objectivo desta secção expor 

detalhadamente todos os pormenores técnicos e conceptuais presentes no GUM, nomeadamente 

o abandono de noções como erro de medida, propagação de erros, incertezas aleatórias e 

sistemáticas, etc, mas sim focar os aspectos essenciais que no final se concretizam no método de 

cálculo das incertezas no ensaio de colectores. Será adoptada a nomenclatura definida pela 

versão portuguesa do VIM – Vocabulário Internacional de Metrologia (IPQ, 2008) onde pode ser 

encontrada a definição formal dos conceitos aqui utilizados. 

A incerteza no resultado de uma medição é composta por diversas componentes que podem ser 

agrupadas em duas categorias (Tipo A e Tipo B) de acordo com a forma como o seu valor 

numérico é estimado o que não quer dizer que exista uma diferença na sua natureza pois ambas 

têm na sua génese distribuições de probabilidade. Fazem parte da categoria A aquelas que são 

calculadas através de métodos estatísticos e são caracterizadas pelas suas variâncias estimadas 

  
  (ou desvios padrão estimados   ), número de graus de liberdade    e covariâncias. Da categoria 

B fazem parte aquelas que são estimadas através de quaisquer outros métodos e são 

caracterizadas pelas grandezas   
  consideradas aproximações da sua variância que se assume 

existir.  

Uma incerteza-padrão do Tipo A é assim obtida a partir de uma função de densidade de 

probabilidade construída com base numa distribuição de frequência observada, enquanto uma 

incerteza-padrão do Tipo B é obtida a partir de uma função de densidade de probabilidade 

assumindo que um certo evento irá ocorrer com um certo grau de certeza (probabilidade 

subjectiva). As duas abordagens empregam interpretações da probabilidade devidamente 

fundamentadas. 

Quando a incerteza-padrão da medida de uma grandeza é obtida a partir de resultados de 

medições de outras grandezas designa-se por incerteza-padrão combinada    e resulta da raiz 

quadrada positiva da combinação de todas as variâncias e covariâncias das componentes através 

da lei de propagação da incerteza. 

Para algumas aplicações específicas a incerteza é apresentada na forma de incerteza expandida 

 , obtida pela multiplicação da incerteza-padrão combinada por um factor de expansão  . O 

propósito de   é definir um intervalo em torno do resultado da medição que se espera abranger 

uma grande parcela da distribuição de valores que podem ser atribuídos à medida. A escolha do 
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valor de  , normalmente 2 ou 3, é feita em função do nível de confiança pretendido para o 

intervalo. 

Frequentemente uma grandeza física   não pode ser medida directamente e é calculada a partir 

de outras grandezas    através de uma relação funcional  . 

    (          ) (32) 

As grandezas   ,   ,...,    podem ser divididas em duas categorias:  

- grandezas que são directamente determinadas durante o processo de medição (por exemplo, por 

uma única observação, por repetidas observações ou baseadas na experiência e que podem 

envolver correcções às leituras instrumentais e correcções devidas à influência de condições tais 

como a temperatura ambiente, a pressão e a humidade). 

- grandezas cujos valores e incertezas provêem de fontes externas (como sejam as grandezas 

associadas a padrões de medida calibrados, os materiais de referência certificados e os dados de 

referência obtidos de manuais). 

Define-se como    e   os estimadores do valor esperado das grandeza    e  . Assim, para o 

resultado de uma medição, podemos escrever: 

    (          ) (33) 

4.3.1. Determinação de incertezas do Tipo A 

Na maior parte dos casos, o melhor estimador do valor esperado   , de uma grandeza   (variável 

aleatória) para a qual se fazem   observações independentes    sob as mesmas condições 

experimentais, é a média aritmética  ̅. 

 
 ̅  

 

 
∑   

 

   

 (34) 

A variância experimental das observações   ( ) considera-se o estimador do valor esperado da 

variância    da distribuição de probabilidades da grandeza   e caracteriza a dispressão dos 

valores    à volta da sua média. 

 
  ( )  

 

   
∑(    ̅) 

 

   

 (35) 

O melhor estimador para a variância da média   ( ̅)  
  

 
 é dado pela equação (36) e qualifica a 

qualidade com que  ̅ estima o valor esperado    da grandeza   e pode ser utilizado como uma 

medida da incerteza de  ̅. 

 
  ( ̅)  

  ( )

 
 (36) 
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Assim, para uma grandeza    determinada através de   observações independentes     , a 

incerteza-padrão  (  ) do seu estimador      ̅ é  (  )   (  ̅) por vezes designada incerteza-

padrão do Tipo A. 

4.3.2. Determinação de incertezas do Tipo B 

Quando o estimador    da grandeza    não pode ser calculado através de repetidas observações, 

a sua incerteza-padrão estimada  (  ), também designada por incerteza-padrão do Tipo B, é 

determinada por uma avaliação científica baseada em toda a informação disponível sobre a 

variabilidade de   . Podem fazer parte das fontes de informação: dados de medições anteriores; 

conhecimento sobre o comportamento e as propriedades dos materiais e instrumentação; 

especificações do fabricante; informação presente em calibrações ou outros certificados; 

incertezas retiradas de livros de referência. Vários exemplos práticos, para vários tipos de 

distribuições de probabilidade assumidos para   , podem ser encontrados nas secções 4.3 e 4.4 

do GUM. 

4.3.3. Determinação da incerteza-padrão combinada/Lei de propagação da incerteza 

A incerteza-padrão de   é obtida pela combinação apropriada das incertezas-padrão dos 

estimadores    das variáveis de que depende. Se as variáveis    não estiverem correlacionadas, 

esta incerteza-padrão combinada   ( ) é a raiz quadrada da variância combinada   
 ( ) dada pela 

equação (37). 

 

  
 ( )  ∑(

  

   

|
     

)

  

   

  (  ) (37) 

Os valores de  
  

   
|
     

 também designados coeficientes de sensibilidade, podem ser 

determinados experimentalmente observando a variação em   devida a uma variação de    

mantendo as restantes grandezas constantes. 

No caso de existirem correlações importantes estas têm de ser contabilizadas e a equação (38) é 

acrescentada, onde  (     )   (     ) é a covariância estimada. 

 

  
 ( )  ∑(

  

   

|
     

)

  

   

  (  )   ∑ ∑
  

   

  

   

|
     
     

 

     

   

   

 (     ) (38) 

As equações (37) e (38) derivam da expansão em série de Taylor da função   tomando os termos 

de primeira ordem e designam-se por Lei da Propagação da Incerteza. Quando   é 

significativamente não linear, termos de ordem superior da expansão podem ser adicionados. 

Muitas vezes a incerteza de uma medida resulta de uma combinação de uma incerteza do Tipo B, 

associada à calibração da instrumentação, e uma incerteza do Tipo A associada à flutuação das 

medidas (GUM 5.1.5). Neste caso        com os valores esperados de    ̅ e      e com 

 ( )   ( ̅) e  (  )   . Pela aplicação da equação (37) obtém-se então   
 ( )    ( )    (  ) 
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que no Anexo K da EN 12975 é referida como a lei geral de combinação de incertezas mas que na 

verdade é a aplicação da Lei da Propagação da Incerteza. (Esta equação é referida na norma 

como lei da propagação de erros o que é obviamente uma gralha.) 

4.4. Regressão Linear Multivariável 

O problema que se coloca é o de ajustar um conjunto de N pontos experimentais (  ̅   ) a um 

dado modelo que pode ser escrito como uma combinação linear de M funções arbitrárias   ( ̅) 

que podem ser elas próprias altamente não lineares. 

 
 ( ̅)  ∑   

 

   

  ( ̅) (39) 

O objectivo do ajuste é a minimização da função de mérito   . 

 
   ∑ [

   ∑     
 
   (  ̅)

  

]

  

   

 (40) 

Onde    é a incerteza, na forma de um desvio padrão do ponto experimental i. Quando o seu valor 

é desconhecido, considera-se que a incerteza é constante e pode fazer-se      (método dos 

mínimos quadrados (LS)). Num caso real a incerteza varia entre os pontos experimentais e o valor 

de    não é constante passando este método a designar-se por mínimos quadrados pesado 

(WLS).  

A solução pode ser encontrada em Press et al. (1994). Seja A uma matriz N x M de componentes 

   , b um vector de N componentes    e a um vector das M componentes a ajustar. 

 
    

  (  )

  

 (41) 

    
  

  

 (42) 

O mínimo da equação (40) ocorre quando as derivadas de    em ordem as coeficientes    se 

anulam. A equação normal do problema dos mínimos quadrados pode então ser escrita. 

 (    )        (43) 

É possível mostrar que os elementos da diagonal da matriz   (    )   são as variâncias dos 

parâmetros    e que os elementos não diagonais são as covariâncias entre os parâmetros. 

4.5. Cálculo de incertezas no ensaio de colectores 

No caso da identificação dos parâmetros dos modelos do ensaio de colectores solares, as 

incertezas    são desconhecidas e dependem elas próprias dos parâmetros do ajuste. 
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Explicitamente   
  é a variância da diferença    ∑     

 
   (  ̅) onde pela aplicação das equações 

(37) obtemos a equação (44). 

 
  

    (  )  ∑   
 

 

   

  (  (  ̅)) (44) 

Assim, a equação (40) é não linear e a equação (43) tem de ser resolvida numericamente, por 

exemplo pelo método de Levenberg-Marquardt. 

De acordo com o anexo K da Norma EN 12975 é aceitável utilizar o método dos mínimos 

quadrados para a obtenção de um primeiro conjunto de parâmetros    a partir dos quais se 

calculam as incertezas   , a matriz A e o vector b. De seguida, pela aplicação da equação normal, 

equação (43), obtêm-se os novos parâmetros, com as respectivas incertezas e co-variâncias, que 

não devem diferir muito dos anteriores. 

O anexo K tem como fundamento os trabalhos de Mathioulakis et al. (1999), Müller-Schöll e Frei 

(2000) e Sabatelli et al. (2002). No entanto, estes autores apenas aplicam o cálculo de incertezas 

ao caso estacionário apesar de Müller-Schöll e Frei referirem que este pode ser aplicado ao 

ensaio quasi-dinâmico. Kratzenberg et al. (2006) compara o método dos mínimos os quadrados 

(LS) com o método dos mínimos quadrados pesado (WLS) para o ensaio quasi-dinâmico e conclui 

que o WLS apresenta melhores resultados. Escreve a equação do modelo quasi-dinâmico como 

uma função do rendimento e obtém os parâmetros do modelo e as respectivas incertezas. Os 

resultados apresentados estão de acordo com o esperado, com excepção da capacidade térmica 

do colector para a qual é associada uma incerteza expandida, num intervalo de confiança de 95 

%, de cerca de 400 %. Este valor necessitaria de explicação. 

Para a determinação da incerteza associada aos parâmetros de ensaio foi decidido, após uma 

comparação interlaboratorial para o cálculo de incertezas do ensaio estacionário, coordenada pelo 

ITW (Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik) no âmbito do projecto Solar Keymark II, que 

deveriam ser adoptados os valores presentes na Tabela 5 (LES 2007). Estes valores têm como 

pressuposto a incerteza máxima indicada pela norma e uma distribuição triangular. 

Tabela 5 – Incertezas máximas e padrão adoptadas no projecto Solar Keymark II para o cálculo das 

incertezas dos ensaios ao desempenho de colectores solares 

Grandeza Incerteza máxima Incerteza padrão 

Área [m
2
] 0,3 % 0,1 % 

Radiação [W/m
2
] 2,45 % 1 % 

Caudal [kg/s] 1 % 0,4 % 

Temperatura de entrada [°C] 0,1 0,04 

Temperatura de saída [°C] 0,1 0,04 

Diferença de temperatura [°C] 0,05 0,02 

Temperatura ambiente [°C] 0,5 0,2 
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5. Banco de ensaio e sistema de aquisição de dados 

5.1. Circuito hidráulico 

A finalidade do circuito hidráulico é controlar a temperatura de entrada e o caudal no colector, 

independentemente da variação das condições ambientais exteriores. Inicialmente foi adaptado 

um circuito hidráulico que se encontrava desactivado no LES, mas veio a verificar-se que este não 

permitia uma estabilização do caudal a temperaturas elevadas que cumprisse os requisitos 

impostos pela norma. Assim, o ensaio quasi-dinâmico foi implementado aproveitando o mesmo 

circuito que é utilizado para os ensaios de acordo com o método estacionário. Desta forma passa 

a ser possível optimizar a utilização deste circuito sendo realizados alternativamente ensaios 

estacionários ou quasi-dinâmicos, de acordo com as condições meteorológicas. Além disso, 

tornou-se mais simples fazer a comparação entre os dois métodos de ensaio aplicados ao mesmo 

colector.  

A Figura 15 mostra uma vista geral do circuito hidráulico no interior do laboratório e a Figura 17 o 

diagrama esquemático. 

 

Figura 15 – Vista geral do circuito hidráulico 

O circuito permite o ensaio de dois colectores em simultâneo desde que ao mesmo nível de 

temperatura de entrada. No lado esquerdo do esquema está representada a bifurcação do circuito 

para os dois colectores, com os respectivos medidores de caudal electromagnéticos e válvulas de 

regulação. A montante dos medidores de caudal é medida a temperatura do fluido de ensaio 

(água) para a conversão do caudal volumétrico em caudal mássico. O fluido que retorna dos 
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colectores é inicialmente arrefecido, num permutador de placas, até uma temperatura 5 °C abaixo 

da temperatura de ensaio. Este processo é gerido por um controlador PID que actua uma válvula 

de três vias que permite ir buscar mais ou menos água ao depósito de refrigeração. A temperatura 

deste depósito é também controlada tipicamente 15 °C abaixo da temperatura de ensaio, pela 

introdução ou não de água da rede. Esta é uma das limitações deste circuito pois não existe uma 

fonte de frio ―activa‖ estando limitado à temperatura da água da rede. Depois de arrefecido, o 

fluido de ensaio é aquecido, até à temperatura de ensaio, numa caldeira de 20 litros de 

capacidade e 7,5 kW de potência. Uma fracção do fluido é recirculado para se obter uma boa 

homogeneização. 

  

Figura 16 – Quadro eléctrico e sistemas PID de controlo 

A pressão no circuito é imposta por um depósito associado a um compressor que possibilita o 

funcionamento a temperaturas superiores a 100 °C sem haver ebulição. Neste caso, o limite de 

temperatura é definido pelas características dos equipamentos com temperaturas máximas de 130 

°C para os medidores de caudal e de 110 °C para a bomba de circulação. Existe ainda um grupo 

de filtragem e tratamento (com sal) da água que entra no circuito. 

Nos pontos onde se prevê a acumulação de bolsas de ar estão instalados purgadores de ar 

automáticos. A tubagem, na secção de ensaio, é em tubo de cobre, isolada termicamente e possui 

protecção mecânica.  
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Figura 17 – Diagrama esquemático do circuito hidráulico 
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5.2. Banco de ensaios no exterior 

Os colectores em ensaio são instalados num banco de ensaios no exterior do LES, Figura 18. Este 

dispositivo permite variar o azimute num ângulo de aproximadamente ± 60 º e elevar os colectores 

de uma inclinação de aproximadamente 75 º a 15 º. A ligação ao circuito hidráulico é feita através 

de tubagens de borracha com trança de aço, isoladas termicamente e com uma protecção flexível. 

 

Figura 18 – Banco de ensaios no exterior 

A inclinação do colector é determinada utilizando um medidor de ângulos de inclinação (Figura 20) 

e a medida do azimute faz-se através da escala graduada existente no banco de ensaio onde o 

ângulo 0º está assinalado (Figura 21). 

O fluxo de ar na superfície dos colectores é garantido pela utilização de ventiladores centrífugos 

com regulação de frequência (Figura 19). 

 

Figura 19 – Ventilador 

 

 

Figura 20 – Sensor para medida 

da inclinação 

 

Figura 21 – Escala graduada 

para medida do azimute 

5.3. Instrumentação e calibrações 

No âmbito da acreditação do LES e da actividade de certificação que desenvolve existem regras 

precisas sobre toda a instrumentação utilizada e respectivas calibrações. 

As sondas de temperatura de líquidos (Figura 22) são de platina, Classe A, do tipo PT100, com 

leitura a quatro fios e com bainha em aço inox. A sua calibração é feita anualmente no LES, num 

banho termostático, por comparação com uma sonda de referência calibrada bienalmente no IPQ. 

As sondas de temperatura ambiente são do mesmo tipo mas com a bainha perfurada. São 
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também calibradas internamente numa estufa. As gamas de temperatura na calibração são de -10 

°C a 150 °C e de 0 °C a 50 °C respectivamente. As incertezas padrão obtidas são inferiores a 0,06 

°C e incluem a incerteza do multímetro majorada pela degradação a um ano que corresponde ao 

período de calibração do mesmo. 

A sonda de temperatura ambiente (Figura 23) para o ensaio de colectores é instalada no interior 

de um escudo radiativo (Figura 24) com ventilação natural. 

 

Figura 22 – Sonda PT100 para medida de 

temperatura de líquidos 

 

Figura 23 – Sonda PT100 para medida da 

temperatura ambiente 

Os medidores de caudal são do tipo electromagnético. A sua calibração é feita anualmente no 

LES, por comparação com um medidor de caudal de referência calibrado anualmente na EPAL. A 

gama de caudais de calibração é de 0 a 5 l/min e obtêm-se incertezas padrão inferiores 0,01 l/min. 

Os anemómetros (Figura 25) são calibrados no túnel de vento do LNEG com periodicidade bienal. 

Foram utilizados anemómetros de copos com conversores de impulsos em tensão. A incerteza 

padrão associada é de 0,1 m/s. 

 

Figura 24 – Escudo radiativo para o sensor da 

temperatura ambiente 

 

Figura 25 – Anemómetro de copos para medida 

da velocidade do ar 

Os piranómetros são também calibrados anualmente no LES, por comparação com um 

piranómetro de referência calibrado externamente na Kipp&Zonen em Delft. A incerteza padrão 

máxima obtida na calibração é inferior a 1,5 %. 
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No início deste trabalho a radiação difusa era obtida através de um piranómetro instalado no plano 

do colector que possuía um anel de sombreamento. A radiação directa era então determinada pela 

diferença entre a radiação global e a radiação difusa, mas o anel de sombreamento obriga a um 

cálculo da radiação difusa que é cortada. No decorrer deste projecto o LES teve a possibilidade de 

adquirir um pireliómetro (Figura 27) com sistema de seguimento. Assim, a radiação directa passou 

a ser lida directamente e a radiação difusa calculada. O pireliómetro tem uma calibração de fábrica 

de Janeiro de 2011 com uma incerteza padrão de 1,1%. 

Na actividade regular do LES, a medida da radiação de grande comprimento de onda não é 

necessária para nenhum tipo de ensaio, pelo que a calibração do pirgeómetro não estava prevista. 

O pirgeómetro instalado (Figura 26) tem uma calibração com data de 2001 e apesar de ter estado 

sem utilização e bem acondicionado não é possível garantir que a sua calibração seja ainda 

válida. Dado não ser possível fazer a calibração de pirgeómetros em Portugal, esta será efectuada 

numa próxima oportunidade junto do fabricante (Kipp&Zonen) ou no World Radiation Centre em 

Davos. No entanto, os valores obtidos durante alguns testes a este equipamento estão de acordo 

com o que a literatura prevê e considerou-se que a sua utilização era aceitável para este trabalho. 

 

Figura 26 – Pirgeómetro (em cima) e piranómetro 

(em baixo) no banco de ensaios 

 

Figura 27 – Pireliómetro e sistema de seguimento 

5.4. Sistema de aquisição de dados  

O sistema de aquisição de dados é composto por um computador Pentium IV a 2,66 GHz com 128 

MB de memória RAM, um multímetro Agilent 34970A calibrado anualmente no IPQ e uma placa de 

aquisição Agilent 34901A com vinte canais onde os vários sensores se encontram ligados. É de 

referir que cada sonda de temperatura ocupa dois canais por ser lida a resistência a quatro fios, tal 

como o pirgeómetro com uma leitura de resistência a dois fios e uma leitura de tensão. Os 

restantes sensores ocupam apenas um canal cada com leituras de valores de tensão. O 

multímetro e o PC comunicam por GPIB. 
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Figura 28 – Sistema de aquisição de dados composto por computador e multímetro 

Foi desenvolvido e devidamente validado um programa de aquisição e pré-tratamento de dados 

em linguagem C# designado por BEN2CDin
30

 que implementa as equações apresentadas na 

secção 4.1. A instrução de utilização elaborada para este software encontra-se no Anexo II e 

descreve em detalhe a estrutura do programa e o seu modo de utilização.  

Para cada dia de ensaio, o utilizador deve introduzir os dados relativos à orientação do colector, 

inclinação e azimute, a área, a periodicidade com que as leituras de todos os canais devem ser 

efectuadas (tipicamente 3 s) e a duração dos intervalos para os quais os dados são condensados 

num valor médio (tipicamente 5 min). A partir dum ficheiro onde se encontram todos os parâmetros 

de calibração, as leituras em resistência ou tensão são convertidas nas grandezas físicas 

correspondentes, de acordo com as curvas de calibração de cada sensor. A partir destas 

grandezas físicas e do instante horário são ainda determinadas algumas grandezas derivadas, de 

acordo com as equações apresentadas nos capítulos anteriores. São calculados os ângulos de 

incidência, a radiação directa medida pelo pireliómetro é projectada na direcção perpendicular ao 

colector, a radiação difusa é obtida pela diferença entre a global e a directa e o caudal volúmico é 

convertido em caudal mássico. A variação da temperatura média do fluido no colector no tempo, a 

potência que este fornece e a temperatura reduzida são igualmente calculadas pelo programa. 

Todos estes dados são continuamente apresentados ao utilizador para que este possa monitorizar 

a evolução do ensaio. Para cada ensaio são obtidos dois ficheiros. O primeiro contém todos os 

dados primários em resistência ou tensão obtidos em todos os varrimentos efectuados pelo 

multímetro aos canais dos sensores. O segundo guarda os valores das médias das grandezas 

físicas e das grandezas calculadas para cada intervalo. 

  

                                                      
30

 O desenvolvimento deste software foi feito com a colaboração do Doutor João Carlos Rodrigues da 
UESEO (Unidade de Energia Solar Eólica e dos Oceanos) do LNEG. 
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6. Apresentação e discussão dos resultados 
experimentais 

No decorrer deste trabalho foram ensaiados cinco colectores segundo os métodos estacionário e 

quasi-dinâmico, ao longo de 43 dias, de Junho a Setembro (Tabela 6). As diferentes tipologias de 

colectores trazem desafios diferentes aos ensaios e ao tratamento de dados. Para cobrir estes 

aspectos da forma mais completa possível foram ensaiados dois colectores planos (FPC 1 e 

FPC2), um colector de tubos de vácuo de circulação directa com reflector (ETC DF), um colector 

de tubos de vácuo com tubos de calor (ETC HP) e um colector do tipo CPC. 

Tabela 6 – Períodos dos ensaios realizados aos colectores segundo o método estacionário e o 

método quasi-dinâmico 

 Ensaio estacionário Ensaio quasi-dinâmico 

 Início Fim Início Fim 

FPC 1 23.06.2011 28.06.2011 06.07.2011 20.07.2011 

FPC 2  29.07.2011 07.08.2011 03.09.2011 07.09.2011 

ETC DF 28.07.2011 07.08.2011 02.08.2011 30.08.2011 

ETC HP 09.09.2011 13.09.2011 16.09.2011 22.09.2011 

CPC 09.09.2011 13.09.2011 11.09.2011 21.09.2011 

No ensaio quasi-dinâmico adoptou-se uma taxa de aquisição de três segundos, um intervalo de 

integração de cinco minutos e uma discretização angular de 5 graus no tratamento de dados dos 

modificadores de ângulo para os quais a equação (8) não é aplicável. A equação (8) aplicou-se 

globalmente aos colectores planos e à direcção longitudinal dos colectores de tubos de vácuo e 

CPC. 

O método de ensaio estacionário, como foi referido na secção 3.1, segue a secção 6.1 da norma 

EN 12975-2, é realizado no LES há vários anos e foi aplicado pelo autor a algumas dezenas de 

colectores. É composto por três ensaios distintos, rendimento térmico, modificador do ângulo de 

incidência e constante de tempo (capacidade térmica). Não será analisada em detalhe nesta 

dissertação a execução dos ensaios e o tratamento dos dados, apenas quando for importante 

como contraposição ao método quasi-dinâmico. Os parâmetros obtidos servirão de referência e de 

validação do novo método implementado. Na secção 6.1 é descrita a metodologia de comparação 

dos parâmetros resultantes dos ensaios realizados segundo o método estacionário e quasi-

dinâmico. Na secção 6.2 são apresentados os resultados obtidos pela aplicação do método quasi-

dinâmico e nas secções 6.3 e 6.4 a comparação com os resultados do método estacionário. Na 

secção 6.6 são discutidos os resultados com especial relevo para as questões levantadas pela 

modelação da capacidade térmica 6.6.3 e do modificador de ângulo dos colectores 6.6.4.  
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6.1. Comparação entre os parâmetros obtidos pelo método estacionário e 

pelo método quasi-dinâmico 

A comparação entre os parâmetros obtidos pelo ensaio quasi-dinâmico e pelo ensaio estacionário, 

de acordo com o ponto 6.3.4.8.4 da norma EN 12975-2, deve ser feita através das curvas de 

potência dos colectores como função da diferença entre a temperatura média do fluido e a 

temperatura ambiente. Recordam-se, de seguida, as equações da potência para o modelo 

estacionário e quasi-dinâmico. 

  ̇

 
     ( )    (     )    (     )

      

d  
d 

 (45) 

  ̇

 
   (  )      ( )                 (      

 )  (      )(     )

   (     )
    

d  
d 

 

(46) 

Quando se apresentam as curvas de potência, estas devem ser parametrizadas por uma radiação 

global no plano do colector de 1000 W/m
2
. No ponto da norma referido, é ainda indicado que se 

deve assumir uma fracção de 15 % de radiação difusa, considerar o funcionamento estacionário 

(
   

  
  ) e atribuir o valor de 15 º ao ângulo de incidência. O caso de o modificador de ângulo ser 

biaxial não está previsto e a forma mais correcta é decompô-lo em 10,7 º em cada direcção 

    (  )      (    )      (    ). Este ângulo é imposto para ajustar a curva de potência às 

condições próximas do meio dia solar e surge dum contexto onde o ensaio estacionário é 

realizado sem seguimento, com o colector estático, sendo os pontos experimentais adquiridos 

entre -20 º < θ < 20 º ou historicamente -30 º < θ < 30 º. Quando o ensaio é efectuado com 

seguimento solar, como no caso do LES, todos os pontos experimentais são adquiridos para 

ângulos de incidência muito menores. Segundo o procedimento adoptado no LES, a orientação do 

colector é feita com intervalos de dez minutos o que implica que no máximo o ângulo de incidência 

é de 2,5 º. Assim, não faz sentido utilizar o valor de 15 º e será utilizado o valor de 0 º, ou seja, 

considera-se a incidência normal. Quando os parâmetros c3, c4 e c6 são significativos e têm 

valores positivos devem ser incluídos no modelo e para efeitos da comparação das curvas de 

potência tomam-se os valores de u = 3 m/s e (EL-σT
4
) = -100 W/m

2
. O valor de 3 m/s imposto pela 

norma também não corresponde à situação de ensaio pois a medida da velocidade do ar, feita no 

topo do colector, é menor que 3 m/s, mesmo que este valor seja atingido no ponto médio. Como o 

ensaio estacionário é realizado nas mesmas condições que o quasi-dinâmico, o valor adoptado 

para u corresponde à média da velocidade do ar medida durante o ensaio estacionário. 

A equação (46) fica então: 

  ̇

 
   (  )     ( )        (  )               ̅̅ ̅̅         (     )

   (     )
        ̅̅ ̅̅  (     )         

(47) 
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Na maior parte dos colectores com cobertura, os parâmetros c4 e c6 são desprezados mas serão 

mantidos nas equações seguintes para representarem o caso geral. Através da comparação das 

equações (45) e (46), para uma incidência normal da radiação solar podemos escrever o 

rendimento óptico, os parâmetros a1 e a2 e a capacidade térmica, como: 

 
   

  (  )                    (      
 )

 
 (48) 

    (      ) (49) 

       (50) 

         (51) 

Da mesma forma, é possível obter a transformação do modificador do ângulo: 

 
  ( )  

  (  )      ( )                 (      
 )

   
 (52) 

A aplicação dos valores apropriados para a comparação dos métodos resulta nas seguintes 

equações de transformação, simplificadas para os casos mais comuns sem c4 e c6: 

      (  )                 (53) 

    (        ̅̅ ̅̅ ) (54) 

       (55) 

         (56) 

 
  ( )  

   ( )            

            
 (57) 

6.2. Apresentação dos resultados experimentais 

A análise dos resultados experimentais principia pela verificação da qualidade dos dados obtidos 

através dos diagramas introduzidos na secção 3.5. Nas Figuras 29, 30, 31 e 32 representam-se os 

diagramas para o colector FPC 1. Os valores da radiação directa para ângulos elevados 

correspondem a dias de ensaio diferentes e os valores muito altos de radiação global a momentos 

em que o Sol se encontra descoberto mas com nuvens próximas. Os diagramas de todos os 

colectores ensaiados encontram-se no Anexo I e cumprem as condições recomentadas pela 

norma em termos de ângulos de incidência, níveis de temperatura e variabilidade da radiação 

solar. A velocidade do ar por vezes excede o limite de 4 m/s mas foi uma opção nesta tese não 

retirar esses valores com a finalidade de testar o modelo na sua completa extensão. Esta limitação 

é imposta essencialmente para cumprir as condições do ensaio estacionário e poderem retirar-se 

dados estacionários das séries de dados do ensaio quasi-dinâmico.  
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Figura 29 – Dados experimentais da radiação 

directa em função do ângulo de incidência 

 

Figura 30 – Dados experimentais da radiação 

difusa em função da radiação global 

 

Figura 31 – Dados experimentais da diferença 

entre a temperatura média do fluido e a 

temperatura ambiente em função da radiação 

global 

 

Figura 32 – Dados experimentais da velocidade 

do ar no topo do colector em função da radiação 

global 

A identificação dos parâmetros da equação (46) foi executada por Regressão Linear Multivariável 

pela minimização da diferença entre a potência experimental e a potência modelada. Este 

procedimento foi implementado no Microsoft Excel 2010 através da função Linest
31

 e as incertezas 

atribuídas a cada parâmetro são obtidas das incertezas estatísticas dos parâmetros da regressão. 

No caso dos colectores planos, é possível escrever uma equação linear em termos de parâmetros 

a identificar empregando a equação (8) para a modelação do modificador do ângulo. Nos 

restantes casos (colectores com simetria biaxial) foi utilizada a equação (8) na direcção 

longitudinal e classes de ângulos de 5 º na direcção transversal. Neste caso não é possível 

escrever uma equação linear e a metodologia seguida foi a de impor um valor de b0 e executar 

normalmente a MLR e depois minimizar o erro padrão da potência estimada pela variação de b0. A 

identificação de parâmetros é inicialmente feita com o modelo completo e de seguida repetida 

retirando os parâmetros que não têm significância (razão entre o valor do parâmetro e o desvio 

padrão do parâmetro inferior a 2). Nas Tabela 7, Tabela 8 e Tabela 9 são apresentados os valores 

obtidos para os parâmetros significativos do modelo quasi-dinâmico e as respectivas incertezas. 

Em nenhum caso o parâmetro c6 demonstrou ter significado. 

                                                      
31

 Esta função corresponde a um ajuste MLR não pesado como descrito na secção 4.4. 
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Foram realizados dois tratamentos de dados – designados por (1) e (2) – para o colector CPC que 

diferem na inclusão, ou não, do parâmetro c4. A justificação deste facto será dada na discussão 

dos resultados.  

Tabela 7 – Parâmetros do modelo quasi-dinâmico identificados para os colectores ensaiados 

Colector   (  )   [-]     [-]    [W/(m²K)]    [W/(m²K²)]    [Jm
-3
K

-1
]    [Wm

-2
K

-1
]    [kJ/(m²K)] 

FPC 1 0,735  0,002 0,86  0,01 3,8  0,2 0,015  0,002 0,05  0,02 - 9,6  0,3 

FPC 2 0,724  0,001 0,91  0,01 3,1  0,1 0,012  0,001 0,33  0,04 - 7,8  0,1 

ETC DF 0,617  0,003 1,01  0,01 0,9  0,1 0,006  0,002 - - 30,9  0,6 

ETC HP 0,646  0,009 1,28  0,03 2,8  0,4 0,003  0,005 - - 65,2  2,4 

CPC (1) 0,697  0,005 0,97  0,01 3,7  0,1 0,008  0,002 0,18  0,04 0,43  0,04 8,7  0,5 

CPC (2) 0,656  0,004 0,95  0,01 3,3  0,1 0,013  0,002 0,18  0,04 - 7,9  0,5 

 

Tabela 8 – Parâmetro b0 do modificador do ângulo global (colectores planos) ou longitudinal 

(colectores de tubos de vácuo e CPC) da radiação directa identificado para os colectores ensaiados 

Colector     global [-]     longitudinal [-] 

FPC 1 0,231  0,006 - 

FPC 2 0,307  0,004 - 

ETC DF - 0,215  N.A. 

ETC HP - 0,175  N.A. 

CPC (1) - 0,439  N.A. 

CPC (2) - 0,267  N.A. 

 

Tabela 9 – Valores do modificador do ângulo transversal da radiação directa, por classe de ângulo 

(em graus), para os colectores com simetria biaxial (tubos de vácuo e CPC) ensaiados 

5–10 

[-] 

10–15 

[-] 

15–20 

[-] 

20–25 

[-] 

25–30 

[-] 

30–35 

[-] 

35–40 

[-] 

40–45 

[-] 

45–50 

[-] 

50–55 

[-] 

55–60 

[-] 

60–65 

[-] 

65–70 

[-] 

70–75 

[-] 

75–80 

[-] 

ETC DF 

1,01 

 0,01 

1,01 

 0,01 

1,02 

 0,01 

1,03 

 0,01 

1,03 

 0,01 

1,04 

 0,01 

1,04 

 0,01 

1,02 

 0,01 

1,02 

 0,01 

1,04 

 0,01 

1,11 

 0,02 

1,19 

 0,02 

- - - 

ETC HP 

1,00 

 0,01 

1,01 

 0,01 

1,06 

 0,01 

1,09 

 0,01 

1,16 

 0,02 

1,22 

 0,02 

1,31 

 0,02 

1,43 

 0,02 

1,55 

 0,02 

1,57 

 0,03 

1,58 

 0,04 

1,58 

 0,05 

1,42 

 0,07 

1,60 

 0,10 

1,39 

 0,20 

CPC (1) 

0,99 

 0,01 

0,98 

 0,01 

0,97 

 0,01 

0,96 

 0,01 

0,96 

 0,01 

0,97 

 0,01 

0,95 

 0,01 

0,91 

 0,01 

0,85 

 0,01 

0,79 

 0,01 

0,73 

 0,02 

0,63 

 0,02 

0,52 

 0,03 

0,49 

 0,05 

0,53 

 0,08 

CPC (2) 

0,99 

 0,01 

0,98 

 0,01 

0,96 

 0,01 

0,95 

 0,01 

0,95 

 0,01 

0,95 

 0,01 

0,92 

 0,01 

0,87 

 0,01 

0,79 

 0,01 

0,73 

 0,01 

0,64 

 0,01 

0,51 

 0,02 

0,33 

 0,03 

0,18 

 0,04 

0,04 

 0,07 
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Na Figura 33 apresenta-se a potência por unidade de área medida experimentalmente e a 

calculada através do modelo para o colector FPC 1 durante todo o ensaio. No Anexo I podem ser 

encontrados os gráficos correspondentes aos outros colectores ensaiados 

 

Figura 33 – Potência experimental e modelada para o colector FPC 1 

6.3. Resultados da comparação entre o modelo estacionário e quasi-

dinâmico 

A comparação entre os dois métodos de ensaio é feita reduzindo os parâmetros do modelo quasi-

dinâmico a parâmetros equivalentes aos do modelo estacionário através de condições 

representativas do ensaio estacionário de acordo com a metodologia descrita na secção 6.1. 

Foram consideradas as seguintes condições: G = 1000 W/m
2
; Gd = 0,15 G; θ = 0 º; u = umédio e (EL-

σT
4
) = -100 W/m

2
. 

Na Tabela 10 apresentam-se os parâmetros obtidos pelo ensaio estacionário e pela conversão 

dos parâmetros obtidos no ensaio quasi-dinâmico. Os valores dos modificadores do ângulo para a 

radiação global são comparados na Tabela 11, onde foram considerados os valores de ângulo 

requeridos pela norma, ou seja, 50 º para os colectores isotrópicos e para a direcção longitudinal 

dos colectores biaxiais e 20 º, 40 º e 60 º para a direcção transversal. 

Tabela 10 – Comparação dos resultados dos ensaios realizados de acordo com o método estacionário 

e com o método quasi-dinâmico 

Colector Método    [-]    [W/(m²K)]    [W/(m²K²)]      [kJ/(m²K)] 

FPC 1 estacionário 0,734  0,002 4,6  0,2 0,008  0,003 8,3  0,1 

 quasi-dinâmico 0,720  0,002 3,9  0,2 0,015  0,002 9,6  0,3 

FPC 2 estacionário 0,719  0,003 3,8  0,2 0,012  0,003 6,6  0,1 

 quasi-dinâmico 0,715  0,001 3,9  0,1 0,012  0,001 7,8  0,1 

ETC DF estacionário 0,625  0,003 1,1  0,2 0,003  0,002 37,6  0,9 

 quasi-dinâmico 0,618  0,003 0,9  0,1 0,006  0,002 30,9  0,6 

ETC HP estacionário 0,669  0,002 1,8  0,2 0,015  0,002 101,2  2,5 

 quasi-dinâmico 0,673  0,001 2,8  0,4 0,003  0,005 65,2  2,4 

CPC estacionário 0,650  0,002 3,5  0,2 0,010  0,003 7,5  0,1 

(1) quasi-dinâmico 0,651  0,007 3,9  0,1 0,008  0,002 8,7  0,5 

(2) quasi-dinâmico 0,651  0,007 3,4  0,1 0,013  0,002 7,9  0,5 
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Tabela 11 – Comparação dos modificadores do ângulo de incidência obtidos pelos ensaios realizados 

de acordo com o método estacionário e com o método quasi-dinâmico 

Colector Método IAM (50 º) IAM (50 º) 

Longitudinal 

IAM (20 º) 

Transversal 

IAM (40 º) 

Transversal 

IAM (60 º) 

Transversal 

FPC 1 estacionário 0,91  0,01 - - - - 

 quasi-dinâmico 0,89  0,01 - - - - 

FPC 2 estacionário 0,85  0,01 - - - - 

 quasi-dinâmico 0,85  0,01 - - - - 

ETC DF estacionário - 0,88  0,01 1,02  0,01 1,02  0,01 1,10  0,01 

 quasi-dinâmico - 0,90  N.A. 1,02  0,01 1,03  0,01 1,12  0,01 

ETC HP estacionário - N.A  N.A. 1,07  0,01 1,33  0,01 1,45  0,01 

 quasi-dinâmico - 0,92  N.A. 1,06  0,01 1,30  0,01 1,47  0,03 

CPC estacionário - 0,89  0,01 0,95  0,01 0,93  0,01 0,60  0,01 

(1) quasi-dinâmico - 0,78  N.A. 0,97  0,01 0,94  0,01 0,70  0,01 

(2) quasi-dinâmico - 0,87  N.A. 0,96  0,01 0,91  0,01 0,64  0,01 

6.4. Curvas de potência dos colectores ensaiados 

Os resultados dos ensaios são, de acordo com a norma EN 12975-2, expressos por uma curva de 

potência fornecida por um colector, parametrizada por um valor de radiação de 1000 W/m
2
. Nesta 

secção são apresentadas as curvas, obtidas pelos parâmetros do ensaio estacionário e do ensaio 

quasi-dinâmico, para todos os colectores ensaiados. São também traçadas as curvas a mais ou 

menos um desvio padrão da curva de potência do ensaio estacionário tendo em conta as 

incertezas experimentais da instrumentação e estatísticas. 

 

Figura 34 – Curva de potência do colector FPC 1 (G=1000 W/m
2
) 
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Figura 35 – Curva de potência do colector FPC 2 (G=1000 W/m
2
) 

 

Figura 36 – Curva de potência do colector ETC DF (G=1000 W/m
2
) 

 

Figura 37 – Curva de potência do colector ETC HP (G=1000 W/m
2
) 
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Figura 38 – Curva de potência do colector CPC (1) (G=1000 W/m
2
) 

 

Figura 39 – Curva de potência do colector CPC (2) (G=1000 W/m
2
) 

6.5. Aplicação do cálculo de incertezas 

O método dos mínimos quadrados pesado (WLS) para o cálculo da incerteza do ensaio quasi-

dinâmico foi aplicado ao colector FPC 2 de acordo com as regras descritas na secção 4.4 e com 

os valores de incerteza experimentais apresentados na secção 4.5. A incerteza na medida dos 

ângulos de incidência não foi contabilizada. Os resultados obtidos apresentam-se na Tabela 12 e 

são comparados com os do método dos mínimos quadrados simples (LS).  

Neste caso, não se observaram diferenças significativas. No entanto, este cálculo deverá ser 

estendido aos restantes colectores e será utilizado nos ensaios realizados no âmbito da 

acreditação. Como foi referido, no caso dos colectores com modificador de ângulo biaxial, a 

equação a ajustar deixa de ser uma combinação linear de funções e esta metodologia de cálculo 

das incertezas terá de ser adaptada. 
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Tabela 12 – Comparação entre os resultados da Regressão Linear Multivariável pelos métodos dos 

mínimos quadrados (LS) e mínimos quadrados pesados (WLS), para o colector FPC 2 

Parâmetro MLR (LS) MLR (WLS) 

  (  )   [-] 0,724 ± 0,001 0,721 ± 0,002 

    global [-] 0,307 ± 0,004 0,301 ± 0,005 

    [-] 0,92 ± 0,01 0,93 ± 0,01 

   [W/(m²K)] 3,1 ± 0,1 3,2 ± 0,1 

   [W/(m²K²)] 0,011 ± 0,001 0,010 ± 0,002 

   [Jm
-3

K
-1

] 0,34 ± 0,04 0,31 ± 0,05 

   [kJ/(m²K)] 7,8 ± 0,1 7,9 ± 0,2 

6.6. Discussão dos resultados 

6.6.1. Ensaio segundo o método quasi-dinâmico 

Os ensaios laboratoriais dos cinco colectores, segundo o método quasi-dinâmico, realizaram-se de 

acordo com o esperado e a qualidade dos dados experimentais ficou provada na medida em que 

estes permitiram uma identificação de parâmetros sem ambiguidades. Associados ao modelo, 

possibilitaram uma representação muito aproximada do comportamento real dos colectores, quer 

em condições de céu limpo, quer em condições de grande variabilidade da radiação solar (ver 

Figura 33 e Anexo I). Numa primeira abordagem, podemos concluir que o ajuste do modelo é 

melhor nos colectores com menor capacidade térmica, FPC 1 (9,6 kJm
-2

K
-1

), FPC 2 (7,8 kJm
-2

K
-1

) 

e CPC (8,7 kJm
-2

K
-1

) do que nos colectores com grande capacidade térmica, ETC DF (30,6 kJm
-

2
K

-1
) e ETC HP (65,2 kJm

-2
K

-1
). Os erros padrão da potência estimada são dados pela Tabela 13. 

A discussão sobre a modelação da capacidade térmica será aprofundada na secção 6.6.3. 

Tabela 13 – Coeficientes de correlação e erros padrão da potência estimada  

 FPC 1 FPC 2 ETC DF ETC HP CPC (1) CPC (2) 

r
2
 0,999 1,000 0,999 0,996 0,999 0,999 

σq (W/m
2
) 12,1 8,6 14,1 34,4 12,0 12,8 

A relevância dos parâmetros do modelo e a decisão de estes serem ou não incluídos foi tomada 

de acordo com a regra imposta pela norma de o valor do parâmetro a dividir pelo desvio padrão 

ser maior que 2. Em nenhum caso o parâmetro c6, que representa uma diminuição do rendimento 

óptico com a velocidade do ar, teve significado. O parâmetro c3, também associado à velocidade 

do ar, pelo aumento das perdas térmicas para o ambiente, tem significância para os colectores 

planos e para o colector CPC e não tem no caso dos colectores de tubos de vácuo. Este é um 

resultado esperado pois o papel do vácuo é exactamente o de criar uma barreira ao transporte de 

energia por convecção que em termos práticos evita o aquecimento da cobertura, como acontece 

nos colectores planos ou CPC, diminuindo por sua vez as trocas com o ambiente. De qualquer 

forma, os ensaios foram realizados com geradores de vento artificiais que impõem um 

escoamento mínimo à superfície dos colectores. A variabilidade desta grandeza dá-se pela 

variação da velocidade do vento exterior e pode não ser suficiente para se considerar a 
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modelação do comportamento do colector relativamente a ela. O objectivo até seria ter um caudal 

de ar constante no sentido da normalização entre ensaios. Em conclusão, este parâmetro não 

deve ser encarado como um parâmetro da modelação do colector, mas sim como uma correcção 

às condições experimentais. Alternativamente teriam de se realizar vários ensaios, com 

velocidades do ar objectivamente diferentes, como é efectuado nos ensaios a colectores sem 

cobertura pelo método estacionário, e assim garantir uma variabilidade suficiente que permita, de 

facto, modelar o comportamento do colector. 

O modificador do ângulo da radiação directa tem a forma esperada para as várias tipologias de 

colectores. Nos colectores planos foi ajustado à equação (8) e obtiveram-se valores de b0 dentro 

do esperado. Nos colectores de tubos de vácuo foi considerada uma separação biaxial e 

alcançaram-se comportamentos em ambas as direcções em consonância com o que é usual. Para 

o colector CPC o valor de b0 era claramente errado e estava correlacionado com o do parâmetro 

c4. Segundo os resultados da regressão, o parâmetro c4 era muito mais significativo que as 

restantes perdas, o que pode ser explicado pelo facto de os valores medidos pelo pirgeómetro, no 

dia em que a inclinação do colector é maior (14.09.2011), serem superiores aos restantes dias (o 

pirgeómetro vê o solo à sua frente que terá maior emissão IV que o céu). Esta situação mostra o 

perigo que advém da primeira abordagem à identificação de parâmetros ser executada com o 

modelo completo. Neste caso tiveram de ser recalculados, excluindo o parâmetro c4 apesar de ter 

significância estatística. Algumas questões relacionadas com a determinação dos modificadores 

de ângulo são detalhadas na secção 6.6.4. 

O modificador do ângulo da radiação difusa mostrou ter significância em todos os casos, o que 

prova a importância da decomposição da radiação global incidente nas componentes directa e 

difusa. Os valores obtidos foram dentro do esperado, inferiores à unidade para os colectores 

planos e CPC e superiores para os colectores de tubos de vácuo. 

Quanto aos parâmetros c1 e c2 apenas merece ser assinalado o caso do colector ETC HP onde c2 

tem um valor inferior à sua incerteza padrão e que a norma obriga a que seja apresentado 

(mesmo no caso de ser negativo), ao contrário do que é dito para o ensaio estacionário. Numa 

revisão da norma este aspecto deve ser corrigido e a regra adoptada no ensaio estacionário 

deverá ser transposta para o ensaio quasi-dinâmico. 

6.6.2. Comparação entre os métodos estacionário e quasi-dinâmico 

A comparação das curvas de potência, obtidas a partir dos parâmetros do ensaio estacionário e 

dos parâmetros calculados com base no ensaio quasi-dinâmico, valida o modelo quasi-dinâmico e 

demonstra a sua correcta implementação. Nas Figuras 34, 35, 36, 37 e 38 a curva do modelo 

quasi-dinâmico situa-se, na maior parte dos casos, no intervalo definido pela curva do modelo 

estacionário a mais ou menos de um desvio padrão. As diferenças que se observam estão dentro 

dos valores citados pela literatura (Fischer et al. 2004, Rojas et al. 2008, Fischer e Müller-

Steinhagen 2009) e são da ordem das que se obtêm quando se realizam ensaios independentes 

ao mesmo colector. 



 

64 
 

Outro aspecto referenciado na literatura (Perers 1997) é a correlação entre os parâmetros de 

perdas, ou seja, entre o coeficiente de perdas e a dependência desse coeficiente na temperatura. 

Os casos mais claros onde existe uma ―compensação‖ são os do colector FPC 1 com parâmetros 

do ensaio quasi-dinâmico de 3,9 e 0,015 e estacionário de 4,6 e 0,008 e do colector ETC HP com 

2,8 e 0,003 para 1,8 e 0,015. Neste último colector, a curva de potência a partir do ensaio 

estacionário é mais parabólica do que é usual para um colector de tubos de vácuo e pode explicar-

se por razões ligadas ao ensaio estacionário: a temperatura máxima de ensaio não é muito 

elevada – neste caso Tm ~ 100 °C ou seja aproximadamente (tm-ta) = 70, o que impede uma boa 

definição da curva para temperaturas superiores e basta um grupo de pontos a uma temperatura 

intermédia estar um pouco superior à linha que une as temperaturas adjacentes para aumentar o 

comportamento parabólico. É de relembrar que o ajuste da curva de rendimento do modelo 

estacionário é em função da temperatura reduzida T* = (tm-ta)/G obtida com uma radiação de cerca 

de 1000 W/m
2
, enquanto o ensaio quasi-dinâmico admite níveis de radiação muito inferiores que 

seriam equivalentes a temperaturas reduzidas muito superiores. 

A determinação da capacidade térmica efectiva dos colectores pelos dois modelos acaba por 

revelar as maiores diferenças. Este cálculo sempre foi uma questão sensível (Prapas et al. 1988). 

A norma EN 12975 permite uma determinação experimental, como é feita no LES, ou teórica a 

partir de uma soma ponderada dos pesos dos materiais que constituem os vários componentes do 

colector. Estes dois métodos resultam, muitas vezes, em valores substancialmente diferentes. Os 

valores obtidos neste trabalho vêm confirmar esse facto. Embora não se possam tirar conclusões 

inquestionáveis com um número reduzido de colectores ensaiados, observou-se que quando as 

capacidades térmicas são baixas (casos dos colectores FPC 1, FPC 2 e CPC com 9,6, 7,8 e 8,7) o 

ensaio quasi-dinâmico sobrevaloriza este valor relativamente ao ensaio estacionário (com 8,3, 6,6 

e 7,5 respectivamente). Quando as capacidades térmicas são elevadas (como no caso de 

colectores de tubos de vácuo e particularmente com tubos de calor) a tendência é exactamente a 

oposta. O colector ETC DF obteve uma capacidade térmica de 30,6 no ensaio quasi-dinâmico e de 

37,6 no ensaio estacionário. Para o colector ETC HP as capacidades térmicas calculadas são de 

65,2 e 101,2 respectivamente. As dificuldades levantadas pelos valores elevados da capacidade 

térmica serão analisadas na secção 6.6.3. 

Os resultados obtidos para os modificadores do ângulo de incidência são concordantes, com 

excepção do primeiro tratamento de dados do colector CPC pelas razões já apontadas. Nas 

Tabela 10 e Tabela 11 observam-se as correcções esperadas aos resultados, principalmente no 

parâmetro b0 longitudinal e consequentemente no IAM longitudinal (50 °). 

6.6.3. Modelação da capacidade térmica 

A grande simplicidade do modelo quasi-dinâmico resulta de conseguir modelar um colector sujeito 

a condições variáveis não sendo, de facto, um modelo dinâmico. No intervalo definido para o 

cálculo dos valores médios das várias grandezas supõe-se que a potência fornecida pelo colector 

é independente do que aconteceu nos momentos anteriores a esse intervalo. Alguns colectores 

têm capacidades térmicas elevadas ou muito elevadas, como se pode ver nos colectores de tubos 
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de vácuo ETC DF (30,6 kJm
-2

K
-1

) e ETC HP (65,2 kJm
-2

K
-1

). Nestes casos, o tempo que o colector 

leva a reagir e a adaptar-se a uma nova condição de radiação é muito grande e pode ultrapassar o 

período do intervalo de integração. Desta forma, o modelo não consegue representar de modo 

preciso o comportamento do colector. A sensibilidade do modelo a variações da temperatura 

média é também significativamente aumentada devido ao parâmetro      
d  

d 
 e a potência 

modelada oscila em torno da potência experimental. Vejamos a seguinte situação que 

vulgarmente acontece: a temperatura de entrada não é exactamente constante e num dado 

intervalo de cinco minutos varia 0,2 °C. Numa condição de radiação constante, essa variação é 

seguida pela temperatura de saída e, portanto, a temperatura média do fluido aumenta ou diminui 

aproximadamente 0,2 °C. Considerando a capacidade térmica do colector ETC HP, o modelo vai 

fazer uma correcção de 43 W que não são representativos de nenhuma alteração das condições 

de operação do colector e vai resultar no efeito oscilante que é possível observar na Figura 40. O 

mesmo cálculo para o colector FPC 1, com ceff = 9,6 kJm
-2

K
-1

, resulta numa correcção do modelo 

de 6 W que tem muito menor impacto. 

 

Figura 40 – Potência experimental e modelada para o colector ETC HP 

Estas duas situações podem ser mitigadas, mas não eliminadas, pela utilização do intervalo 

máximo de integração de dez minutos permitido pela norma. Para o colector ETC HP foram 

condensados os dados experimentais em intervalos de dez minutos e executado um novo 

processo de tratamento de dados. O gráfico da potência experimental e modelada é apresentado 

na Figura 41. 

 

Figura 41 – Potência experimental e modelada para o colector ETC HP (intervalos de 10 minutos) 

No método de ensaio estacionário, a capacidade térmica do colector é determinada através de um 

ensaio experimental específico onde se deixa o colector estabilizar em condição de não radiação 

que, de forma abrupta, é alterada para existir radiação constante no colector. A temperatura de 

saída vai aumentar até atingir de novo a estabilização. Calculando a energia incidente nesse 

período, a energia retirada pelo fluido e as perdas térmicas e ópticas, obtém-se a energia retida 

nos materiais constituintes do colector e calcula-se a sua capacidade térmica. É de esperar que 

um ensaio assim conduzido seja mais exacto na determinação da capacidade térmica do que a 

identificação de um parâmetro, entre vários, no modelo quasi-dinâmico, mas, como foi referido, a 
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repetição do ensaio resulta em valores obtidos diferentes. Também a exactidão da identificação do 

momento em que o colector é sujeito a radiação é muito importante, pois cada segundo representa 

um erro de 1000 J/m
2
. 

Pela análise dos resultados do ensaio quasi-dinâmico, verifica-se que a capacidade térmica dos 

colectores é correctamente identificada para os colectores planos e o CPC sendo, no entanto, um 

pouco sobrestimada (Tabela 14). Já nos colectores de tubos de vácuo a diferença é maior e em 

sentido contrário. Devido ao baixo valor das capacidades térmicas dos FPCs e CPC o erro de 

determinação tem um menor impacto nos resultados do modelo do que no caso dos colectores de 

tubos de vácuo. Como foi referido, as constantes de tempo elevadas, associadas à grande 

capacidade térmica destes colectores, provocam uma falha no modelo. Pela utilização de períodos 

de integração de dez minutos a melhoria do modelo reflecte-se também numa maior concordância 

dos parâmetros da capacidade térmica entre os ensaios estacionário e quasi-dinâmico. 

Tabela 14 – Comparação dos valores da capacidade térmica dos colectores obtidos pelos ensaios 

realizados de acordo com o método estacionário e com o método quasi-dinâmico 

Colector ceff quasi-dinâmico [kJm
-2

K
-1

] ceff estacionário [kJm
-2

K
-1

] 

FPC 1 9,6 8,3 

FPC 2 7,8 6,6 

CPC 7,9 7,5 

ETC DF 30,6 37,6 

ETC DF (médias 10 min) 33,8 37,6 

ETC HP 65,2 101,2 

ETC HP (médias 10 min) 75,5 101,2 

O colector ETC HP, mesmo com o período de dez minutos, continua a ser o caso com uma 

diferença maior, o que não é surpreendente se tivermos em conta que a constante de tempo 

calculada para este colector é de 573 segundos, ou seja, demora quase dez minutos a atingir 63,2 

% do valor da temperatura de saída que atingiria no novo ponto de estabilidade. Este colector 

encontra-se fora dos limites em que a o ponto 6.3 da norma EN 12975 deveria ser aplicado, tal 

como os colectores do tipo ICS estão excluídos. 

6.6.4. Modelação do modificador do ângulo de incidência 

A capacidade térmica elevada de alguns colectores influencia também o ensaio para a 

determinação do modificador de ângulo de incidência na direcção transversal. Na direcção 

longitudinal, em qualquer altura do ano, a evolução do ângulo de incidência ao longo do tempo dá-

se de forma lenta. Já na direcção transversal é muitas vezes de cerca de 2,5 º em cada dez 

minutos. Os grandes ângulos de incidência são determinados no início ou no final do dia quando a 

radiação solar se encontra naturalmente a aumentar ou diminuir, mesmo que medida na direcção 

perpendicular. Quando um colector tem uma capacidade térmica elevada, o estado do colector 

num dado intervalo não é caracterizado pela radiação nesse intervalo, como foi visto 

anteriormente. Na situação de grandes ângulos de incidência e com a radiação a variar, o impacto 

na determinação do modificador do ângulo é tal que este é subvalorizado no início da manhã e 

sobrevalorizado ao fim da tarde. Este efeito é comum aos métodos de ensaio estacionário e quasi-
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dinâmico, como se mostra para o colector ETC HP na Figura 42. Os valores do gráfico são obtidos 

utilizando os dados experimentais e os parâmetros determinados e invertendo a equação do 

modelo em ordem ao modificador do ângulo transversal da radiação directa. São ainda 

apresentados os valores do IAM obtidos pela Regressão Linear Multivariável para os vários 

intervalos de ângulo considerados. Os valores relativos ao ensaio estacionário são obtidos pela 

inversão da equação (57). 

 

Figura 42 – Modificador do ângulo de incidência transversal da radiação directa do colector ETC HP 

(médias de 10 minutos) 

Como se considera uma simetria relativamente ao plano longitudinal, os valores finais 

representam uma média dos dados dos períodos da manhã e da tarde, quer no caso do ensaio 

estacionário, quer no quasi-dinâmico. Assim, uma regra fundamental no ensaio deste tipo de 

colectores é a de adquirir dados experimentais aproximadamente simétricos em relação ao meio 

dia solar. 

Na Figura 42 está ainda representada uma curva correspondente à equação 
 

    
. Esta curva é 

interessante nos colectores de tubos de vácuo sem reflector, pois estes, por serem tubos 

cilíndricos (com absorsores cilíndricos), durante grande parte do dia apresentam a mesma área de 

abertura à radiação solar no plano perpendicular à direcção Terra-Sol. A equação 
 

    
 apenas 

repõe a radiação incidente no plano do colector no valor que tem nesse plano perpendicular (Tang 

et al. 2009). Esta questão, puramente geométrica, permitiria não serem obrigatórios os ensaios 

com os ângulos de 20 º e 40 º, segundo o método estacionário, para este tipo de colectores.  

Na Figura 43, relativa ao colector ETC DF, mostra-se, mais uma vez, o impacto que a capacidade 

térmica tem na determinação do modificador do ângulo de incidência nos ensaios estacionário e 

quasi-dinâmico e também a importância de adquirir dados experimentais antes e depois do meio-

dia solar, de forma a não beneficiar o período da tarde ou da manhã. 
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Figura 43 – Modificador do ângulo de incidência transversal da radiação directa do colector ETC DF 

A  Figura 44 pretende mostrar a concordância entre os valores do IAM obtidos pelo ensaio 

estacionário e quasi-dinâmico e tem a característica interessante de o ensaio ter sido realizado 

muito próximo do equinócio, o que permitiu caracterizar todo a largura da curva. O colector é um 

CPC, com concentração de 1,12x, ângulo de aceitação de 56,4 º antes da truncatura e 76 º depois 

de truncado (Carvalho et al. 1995). Estes ângulos estão traçados como linhas no gráfico da Figura 

44 e estão de acordo com os dados experimentais. 

 

Figura 44 – Modificador do ângulo de incidência transversal da radiação directa do colector CPC 
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7. Conclusões 

O propósito inicial deste trabalho, e o seu objectivo central, era desenvolver a metodologia de 

ensaio de colectores solares térmicos de acordo com o ponto 6.3 da norma EN 12975-2:2006 – 

Colectores solares com e sem cobertura sob condições quase dinâmicas – com a finalidade de 

estender a acreditação do Laboratório de Energia Solar (LES) também a este tipo de ensaio. A 

extensão da acreditação, pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC), obtém-se pela 

demonstração de evidências que provam que existe a capacidade do laboratório para a realização 

dos ensaios. Essas evidências são o envio de resultados experimentais devidamente tratados, de 

relatórios de ensaio reais, das instruções de trabalho internas do laboratório que regulam a 

realização dos ensaios e, por fim, uma auditoria técnica presencial onde o ensaio em situação real 

tem de ser demonstrado. Este objectivo foi atingido. Toda a documentação referida foi produzida 

no âmbito desta tese, tendo sido enviada ao IPAC e na próxima auditoria anual ao laboratório, em 

2012, o processo do pedido de acreditação ficará concluído. 

A participação no projecto QAiST (Quality Assurance in Solar Heating and Cooling Technology) 

liderado pela European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) é também relevante pois uma 

das principais acções do projecto é um Round Robin de colectores onde participam os mais 

importantes laboratórios de ensaio da Europa. No segundo ano do Round Robin, 2011, o LES 

pôde participar, não apenas com os resultados dos ensaios segundo o método estacionário, mas 

também com os resultados dos ensaios segundo o método quasi-dinâmico, apresentados nesta 

tese aos colectores designados por FPC 2 e ETC DF. Esta avaliação será importante para se 

aferir da qualidade dos procedimentos implementados. 

Intimamente ligada ao projecto QAiST está a Task 43: Solar Rating and Certification Procedures, 

do programa Solar Heating and Cooling (SHC) da Agência Internacional de Energia (AIE). Os 

resultados desta tese inserem-se na subtask A, dedicada a colectores, onde é feito o 

levantamento das questões técnicas, em aberto, relacionadas com certificação e ensaios, que têm 

de ser discutidas no âmbito da revisão da norma de ensaio e na sua adaptação ao ensaio de 

novas tipologias de colectores. A revisão da norma EN 12975, pelo Comité Europeu de 

Normalização (CEN) encontra-se a decorrer, estando na fase de discussão e tendo o LES 

participado nas reuniões do Grupo de Trabalho 1 da Comissão Técnica do CEN (CEN TC 312). 

A vantagem do ensaio quasi-dinâmico sobre o estacionário, em termos de dias disponíveis para o 

ensaio foi investigada a partir de dados meteorológicos recolhidos pelo LES e que existem quase 

ininterruptamente desde 2007 até ao presente. Concluiu-se que será possível ensaiar 

aproximadamente o dobro dos colectores anualmente, com especial relevância dos meses de 

Outono e Inverno quando o número de colectores praticamente triplica. Para um laboratório de 

ensaio, onde os circuitos de ensaio são em número limitado, este é um aspecto importante, quer 

na capacidade anual total, quer na distribuição do trabalho ao longo do ano. 

A revisão bibliográfica permitiu perceber como o problema da modelação de colectores sob 

condições transiente foi abordado historicamente e no presente, tanto numa perspectiva da 
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simulação de um colector específico, como nos ensaios para a determinação dos parâmetros 

característicos que regem o comportamento térmico e óptico dos colectores. Ficaram claras as 

razões que levaram a que o modelo proposto por Perers (1993 e 1997) fosse o ―escolhido‖ para 

integrar a norma de ensaio: a sua simplicidade de utilização (os dados experimentais podem não 

ser contínuos no tempo) e o facto de ser o mais completo em termos dos fenómenos que modela 

sem necessitar das características termofísicas dos materiais constituintes do colector. 

A implementação experimental do método de ensaio quasi-dinâmico foi executada seguindo 

atentamente as indicações e requisitos da norma de ensaio e consistiu no aproveitamento do 

mesmo circuito hidráulico onde se realizam os ensaios pelo método estacionário no LES, tendo 

sido instalada alguma nova instrumentação, nomeadamente, mais um anemómetro, um 

pirgeómetro para a leitura da radiação de grande comprimento de onda e principalmente um 

pireliómetro com sistema de seguimento para a leitura da radiação solar directa. Foi necessário 

desenvolver de raiz um programa de aquisição e pré-tratamento de dados que, para além de 

recolher as grandezas eléctricas dos sensores (tensão e resistência) à taxa de aquisição 

pretendida, as transforma nas grandezas físicas correspondentes, calcula os ângulos de 

incidência em função da hora do dia e da posição do colector e calcula as médias para os 

intervalos pretendidos. São ainda determinadas algumas grandezas derivadas (caudal mássico, 

potência e temperatura reduzida) e os dados discretizados por classes pré-definidas de ângulos 

de incidência. Este software foi apropriadamente validado e foi elaborada uma instrução de 

utilização do mesmo. 

Na posse das ferramentas necessárias foi então levado a cabo um trabalho experimental intensivo 

que consistiu no ensaio de cinco colectores, segundo os dois métodos de ensaio, ao longo de 43 

dias válidos. Foram propositadamente escolhidos colectores de tipologias diferentes, dois 

colectores planos, um colector de tubos de vácuo de circulação directa com reflector, um colector 

de tubos de vácuo com tubos de calor e um colector CPC (compound parabolic concentrator), pois 

as questões experimentais, de análise e de tratamento de dados, que levantam são muito 

diferentes.  

Os dados experimentais dos ensaios foram devidamente tratados e os parâmetros característicos 

do modelo quasi-dinâmico do colector foram identificados através de Regressão Linear 

Multivariável (MLR), tendo-se obtido sempre bons ajustes com um resíduo máximo da regressão 

de 34 W/m
2
 para o colector ETC HP, mas inferior a 15 W/m

2
 para os restantes. Simultaneamente 

foi investigada a metodologia de tratamento das incertezas experimentais. O método dos mínimos 

quadrados pesado foi aplicado ao colector FPC 2 e os resultados foram muito próximos aos 

obtidos pelos mínimos quadrados não pesado. 

A metodologia descrita na norma para a comparação dos métodos quasi-dinâmico e estacionário 

impõe uma condição de 15 º para o ângulo de incidência e de 3 m/s para a velocidade do ar, o que 



 

71 
 

não corresponde às condições dos ensaios estacionários realizados
32

. Estes valores foram 

devidamente corrigidos. 

De seguida, foram obtidos os parâmetros de comparação entre os resultados dos dois métodos de 

ensaio tendo-se observado um bom acordo. As curvas de potência dos colectores foram traçadas 

e a curva do ensaio quasi-dinâmico encontra-se, na grande maioria dos casos, dentro do intervalo 

definido pela curva do ensaio estacionário a mais ou menos um desvio padrão. 

Durante a análise dos resultados identificaram-se alguns problemas para os quais foram dadas 

algumas sugestões em termos do texto da norma, da metodologia e da análise de resultados. Os 

principais aspectos são: a) a significância estatística associada a um parâmetro na MLR nem 

sempre representa um significado real e é necessário perceber se não existe uma correlação 

experimental muito forte entre parâmetros. Nesse caso um dos parâmetros deve ser abandonado; 

b) quando o parâmetro associado à dependência das perdas térmicas na temperatura c2 não tem 

significância deveria ser rejeitado, tal como acontece no ensaio estacionário com o parâmetro a2; 

c) deveria existir um limite à capacidade térmica efectiva de um colector, pois quando a sua 

constante de tempo é muito elevada a aplicação do modelo quasi-dinâmico para a modelação de 

c5 falha, mesmo utilizando-se o limite superior do intervalo para a integração (dez minutos); d) nos 

colectores com capacidades térmicas elevadas, o ensaio do modificador do ângulo de incidência 

tem obrigatoriamente de ser executado adquirindo pontos experimentais simétricos relativamente 

ao meio-dia solar. 

O ensaio ao colector CPC, realizado próximo do equinócio, possibilitou uma caracterização 

completa do modificador de ângulo transversal que foi comparada com os ângulos de corte 

teóricos baseados no design da cavidade, tendo-se obtido resultados coerentes. 

Tendo ficado provada a capacidade experimental do LES para a realização do ensaio de 

colectores de acordo com o método quasi-dinâmico, devem seguir-se alguns desenvolvimentos 

técnicos. A adaptação do programa de aquisição para possibilitar o ensaio simultâneo de dois 

colectores está praticamente concluída. Além disso, está prevista a substituição dos geradores de 

vento centrífugos por geradores de vento axiais, controlados por variadores de frequência, que 

irão permitir uma maior homogeneidade do escoamento sobre o colector e um estudo mais preciso 

do impacto da velocidade do vento no desempenho dos colectores. Desta forma, abre-se também 

o caminho para a realização de ensaios a colectores sem cobertura (incluídos no ponto 6.3 da 

norma EN 12975). 

Prevê-se que venha a ser solicitada proximamente a realização de ensaios a colectores PVT, a 

que se aplicará este método de ensaio alargando as tipologias diferentes ensaiadas. Anuncia-se 

um aumento do número deste tipo de colectores num futuro próximo. 

O método desenvolvido será ainda aplicado na realização de um estudo da dependência do 

rendimento de um colector CPC no ângulo de inclinação, associado a um modelo dos fenómenos 

                                                      
32

 A velocidade do ar é medida por um anemómetro de copos no topo do colector e é necessariamente 
inferior à média no espaço sobre o colector. Como o colector é orientado com uma periodicidade de dez 
minutos, o ângulo de incidência encontra-se entre 0 º e 2,5 º. 
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ópticos e térmicos que se dão no interior da cavidade (Horta, P., 2011). A parte experimental deste 

estudo consiste em ensaios ao longo do ano, de forma a ter incidências normais com inclinações 

diferentes. O ensaio de colectores seguindo diferentes métodos de ensaio, associados a outros 

modelos referidos na revisão bibliográfica, podem também ser realizados. Particularmente a 

aplicação do modelo de dois nodos, com ensaio de perdas nocturno, descrita por Fischer e Müller-

Steinhagen (2009), pode ser testada imediatamente. 

A maioria dos dados experimentais foi obtida de forma contínua com intervalos de três segundos, 

o que possibilita o emprego de métodos de identificação de parâmetros e modelos alternativos 

como o DSC (Muschaweck e Spirkl 1993) ou o ―plug flow ―(Isakson e Eriksson 1994) que podem 

ser utilizados nos colectores para os quais o método quasi-dinâmico parece falhar. 

A análise do comportamento térmico a longo prazo com base nos resultados obtidos e o estudo da 

influência dos IAM nesse cálculo são aspectos importantes, que se integram no projecto QAiST 

onde se encontra em desenvolvimento um programa de cálculo para esse fim, com o objectivo de 

ser adoptado de forma generalizada por todos os laboratórios de ensaio e que esperamos testar 

nos próximos meses. 
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Anexo I 

Tabela AI 1 – Dias de ensaio, temperaturas de ensaio e ângulos de inclinação para o colector FPC 1 

Data Temperatura de ensaio (°C) Ângulo de inclinação (º) Tipo de dia 

06.07.2011 50 18,4 Parcialmente nublado 

07.07.2011 75 18,3 Parcialmente nublado / Limpo 

08.07.2011 100 18,3 Parcialmente nublado 

13.07.2011 Ambiente 18,4 Céu limpo 

19.07.2011 Ambiente 71,0 Céu limpo 

20.07.2011 100 18,3 Céu limpo 

 

 

Figura AI 1 – Radiação directa em função do 

ângulo de incidência, colector FPC 1 

 

Figura AI 2 – Radiação difusa em função da 

radiação global, colector FPC 1 

 

Figura AI 3 – Diferença entre a temperatura média 

do fluido e a temperatura ambiente em função da 

radiação global, colector FPC 1 

 

Figura AI 4 – Velocidade do ar no topo do 

colector em função da radiação global, colector 

FPC 1 

 

 

Figura AI 5 – Potência experimental e modelada para o colector FPC 1 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 20 40 60 80

D
ir

e
c
t 

s
o

la
r 

ir
ra

d
ia

n
c
e
 G

b
 

[w
/m

2
] 

Incidence angle [⁰] 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 500 1000 1500

D
if

fu
s
e
 s

o
la

r 
ir

ra
d

ia
n

c
e
 G

d
 

[w
/m

2
] 

Hemispherical irradiance G [W/m2] 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 500 1000 1500

tm
-t

a
 [

K
] 

Hemispherical irradiance G [W/m2] 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 500 1000 1500

A
ir

 v
e
lo

c
it

y
 u

 [
m

/s
] 

Hemispherical irradiance G [W/m2] 

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

P
o

tê
n

ci
a 

p
o

r 
u

n
id

ad
e

 d
e

 á
re

a 
d

e
 c

o
le

ct
o

r 
W

/m
2

Q/A experimental Q/A modelado



 

80 
 

Tabela AI 2 – Dias de ensaio, temperaturas de ensaio e ângulos de inclinação para o colector FPC 2 

Data Temperatura de ensaio (°C) Ângulo de inclinação (º) Tipo de dia 

03.09.2011 50 30,9 Parcialmente nublado 

04.09.2011 75 31,0 Parcialmente nublado 

05.09.2011 100 31,2 Céu limpo 

06.09.2011 Ambiente 30,9 Céu limpo 

07.09.2011 Ambiente 71,7 Céu limpo 

 

 

Figura AI 6 – Radiação directa em função do 

ângulo de incidência, colector FPC 2 

 

Figura AI 7 – Radiação difusa em função da 

radiação global, colector FPC 2 

 

Figura AI 8 – Diferença entre a temperatura média 

do fluido e a temperatura ambiente em função da 

radiação global, colector FPC 2 

 

Figura AI 9 – Velocidade do ar no topo do colector 

em função da radiação global, colector FPC 2 

 

 

Figura AI 10 – Potência experimental e modelada para o colector FPC 2 
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Tabela AI 3 – Dias de ensaio, temperaturas de ensaio e ângulos de inclinação para o colector ETC DF 

Data Temperatura de ensaio (°C) Ângulo de inclinação (º) Tipo de dia 

02.08.2011 50 18,1 Parcialmente nublado / Limpo 

05.08.2011 75 20,9 Parcialmente nublado / Limpo 

09.08.2011 Ambiente 21,3 Céu limpo 

10.08.2011 Ambiente 71,9 Parcialmente nublado / Limpo 

11.08.2011 100 21,9 Parcialmente nublado / Limpo 

12.08.2011 75 21,3 Parcialmente nublado 

30.08.2011 Ambiente 27,8 Parcialmente nublado 

 

 

Figura AI 11 – Radiação directa em função do 

ângulo de incidência, colector ETC DF 

 

Figura AI 12 – Radiação difusa em função da 

radiação global, colector ETC DF 

 

Figura AI 13 – Diferença entre a temperatura média 

do fluido e a temperatura ambiente em função da 

radiação global, colector ETC DF 

 

Figura AI 14 – Velocidade do ar no topo do 

colector em função da radiação global, colector 

ETC DF 

 

 

Figura AI 15 – Potência experimental e modelada para o colector ETC DF 
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Tabela AI 4 – Dias de ensaio, temperaturas de ensaio e ângulos de inclinação para o colector ETC HP 

Data Temperatura de ensaio (°C) Ângulo de inclinação (º) Tipo de dia 

16.09.2011 50 35,4 Parcialmente nublado 

17.09.2011 Ambiente 75,4 Céu limpo 

18.09.2011 75 36,3 Parcialmente nublado 

19.09.2011 Ambiente 35,8 Céu limpo 

22.09.2011 100 37,6 Parcialmente nublado 

 

 

Figura AI 16 – Radiação directa em função do 

ângulo de incidência, colector ETC HP 

 

Figura AI 17 – Radiação difusa em função da 

radiação global, colector ETC HP 

 

Figura AI 18 – Diferença entre a temperatura média 

do fluido e a temperatura ambiente em função da 

radiação global, colector ETC HP 

 

Figura AI 19 – Velocidade do ar no topo do 

colector em função da radiação global, colector 

ETC HP 

 

 

Figura AI 20 – Potência experimental e modelada para o colector ETC HP 
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Tabela AI 5 – Dias de ensaio, temperaturas de ensaio e ângulos de inclinação para o colector CPC 

Data Temperatura de ensaio (°C) Ângulo de inclinação (º) Tipo de dia 

11.09.2011 50 33,0 Parcialmente nublado 

14.09.2011 Ambiente 74,7 Céu limpo 

15.09.2011 75 33,8 Parcialmente nublado / Limpo 

20.09.2011 Ambiente 37,7 Céu limpo 

21.09.2011 100 37,8 Céu limpo 

 

 

Figura AI 21 – Radiação directa em função do 

ângulo de incidência, colector CPC 

 

Figura AI 22 – Radiação difusa em função da 

radiação global, colector CPC 

 

Figura AI 23 – Diferença entre a temperatura média 

do fluido e a temperatura ambiente em função da 

radiação global, colector CPC 

 

Figura AI 24 – Velocidade do ar no topo do 

colector em função da radiação global, colector 

CPC 

 

 

Figura AI 25 – Potência experimental e modelada para o colector CPC (1) 
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Figura AI 26 – Potência experimental e modelada para o colector CPC (2) 
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Anexo II 
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