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RESUMO 

 

O avanço das pesquisas sobre o aproveitamento da energia solar tem possibilitado uma série de 

aplicações práticas. Uma dessas formas tem como objetivo o aquecimento de água com uso da 

radiação solar. Nessa perspectiva, o trabalho em questão visa o desenvolvimento de um sistema 

de controle para aquecimento de água. Tal sistema conta com o uso de energia solar associado 

a um sistema resistivo auxiliar. Esse desenvolvimento promove, além de economia de energia 

se comparado a sistemas apenas resistivo, vantagens ambientais por fazer o uso de uma fonte 

de energia limpa, renovável e abundante. Nesse contexto, avaliou-se o emprego de dois sistemas 

de controle, o On-Off e o proporcional integral (PI) para o gerenciamento da resistência auxiliar. 

Em relação ao aquecimento solar, foi empregado uma placa de tubo evacuado atuando em um 

modo de circulação por termossifão. O fluido aquecido pela radiação solar é armazenado em 

um boiler, aonde se encontra a resistência auxiliar que funciona de modo a aumentar a 

capacidade dinâmica do aquecedor. Uma vez definido o sistema térmico, obteve-se o modelo 

dinâmico a parâmetros concentrados a partir das equações do comportamento físico. O sistema 

de controle em malha fechada foi projetado e simulado através do MATLAB, PSIM e Proteus. 

Os resultados de simulação e implementação indicam que os sistemas de controle com a 

resistência são eficientes em termos da rastreabilidade da referência, satisfazendo a demanda 

por aquecimento, além de minimizarem o tempo necessário para que alcance à temperatura 

desejada. Dessa forma o sistema é capaz de manter o fluido na temperatura de setpoint mesmo 

com baixos índices de radiação solar sobre o coletor. 

  

Palavras-chave: Aquecimento solar. Sistema de controle. Aquecimento de água. Radiação 

Solar. Controlador PI. Controlador On-Off. 
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ABSTRACT 

 

 

The research advances on the use of solar energy has enabled a several number of practical 

applications. One of those forms aims at heating water using solar radiation. From this 

perspective, the work in question aims at the development of a control system for water heating. 

Such system relies on the use of solar energy associated with an auxiliary resistive system. This 

development promotes, in addition to energy savings when compared to only resistive systems, 

advantages by making the use of a clean, renewable and abundant energy source. In this context, 

the use of two control systems, the On-Off and the proportional-integral (PI) for auxiliary 

resistance management. In relation to solar heating, an evacuated tube collector has been used 

to act under a mode of circulation by termosiphon. The fluid heated by solar radiation is stored 

in a boiler, where the auxiliary resistance works in order to increase the capacity and dynamics 

of the heater. Once the thermal system was defined, the dynamic model was obtained to 

concentrated parameters from the equations of physical behavior. The closed-loop control 

system was designed and simulated through MATLAB, PSIM and Proteus. The simulation and 

implementation results indicate that the control systems with the resistance are efficient in terms 

of the traceability of the reference, satisfying the demand for heating, besides minimizing the 

time required for it to reach the desired temperature. In this way the system is able to keep the 

fluid at setpoint temperature even with low solar radiation indexes on the collector. 

 

Keywords: Solar heating. Control system. Water heating. Solar radiation. Control PI. Control  

On-Off.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a demanda de energia no 

Brasil vai crescer 3,6% ao ano até 2029, o que corresponde a um acréscimo de 2900 MW médios 

anualmente (EPE, 2019). Com esta demanda é inegável a necessidade de se realizar 

investimentos para garantir a oferta.  

Ao passo em que as tecnologias vêm evoluindo e o mercado tornando-se cada vez mais 

competitivo, a população desenvolveu uma conduta de consumo mais consciente, que induz a 

necessidade de se trabalhar com fontes de energia limpa, buscando reverter a dependência das 

fontes não renováveis como é o caso do petróleo, gás natural, carvão mineral e energia nuclear. 

Dados do EPE (2016) mostram que a matriz energética global é composta por mais de 

80% de fontes fósseis, sendo elas, carvão, gás natural, petróleo e derivados. Por outro lado, as 

fontes de energia renováveis correspondem a apenas 1,6%. Em posse destes dados encontra-se 

a necessidade da pesquisa e desenvolvimento na área de energias renováveis. Um exemplo é a 

utilização da radiação solar, que além de ser uma fonte gratuita, renovável é inesgotável.  

Cada metro quadrado de coletor solar instalado em determinado imóvel e usado durante 

um ano equivale à redução de 56 metros quadrados de área inundada por uma hidrelétrica. 

Dentre as utilizações, pode-se citar a substituição de chuveiros elétricos por sistemas de 

aquecimento solar de água representaria uma redução significativa na demanda e consumo por 

energia elétrica em horários de pico (ABRAVA, 2020). 

Somente com a utilização de sistemas de aquecimento solar de água para uso residencial, 

poderia ser gerada uma economia de 30% a até 50% no consumo mensal de energia elétrica. 

Apenas no Brasil, no ano de 2007, foi possível amortizar aproximadamente 620GWh de energia 

elétrica com apenas 1,48% de suas residências possuindo estes sistemas, ou seja, há inclusive 

benefícios para as concessionárias de energia que podem reduzir a demanda de energia elétrica 

em horário de pico (ABRAVA, 2008).  

Neste contexto, os rendimentos de energia térmica global de todos os sistemas termais 

instalados em 2019 correspondem a uma economia de 41,9 milhões de toneladas de petróleo e 

135,1 milhões de toneladas de CO2, demonstrando a importância de se pesquisar e incentivar o 

uso de energias renováveis SHC-IEA (2020). 

A Organização das Nações Unidas (ONU), visando o desenvolvimento da humanidade 

fixou 17 objetivos para serem atingidos até no ano de 2030 (ONU, 2020). Dentre eles, a 

proposta de pesquisa em questão, visa contribuir com a produção de energia limpa e acessível 

por meio do aumento da participação de energias renováveis na matriz energética global, bem 
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como o consumo e produção responsáveis, que visa alcançar uma gestão sustentável e o uso 

eficiente dos recursos naturais. 

Entretanto, o alto custo de instalação deste tipo de geração de energia, ainda é um dos 

fatores que tornam esta tecnologia inacessível para grande maioria da população. Apesar disso, 

as pesquisas têm se voltado para o desenvolvimento de sistemas de controle de baixo custo, 

visando uma maior adesão da população, explorando a utilização da radiação solar, 

contribuindo de forma positiva para o desenvolvimento sustentável. 

Sob essa perspectiva, espera-se que o desenvolvimento de um controle aplicado a um 

sistema integrado de aquecimento solar e complementar resistivo, neste trabalho, seja capaz de 

contribuir como uma solução de tecnologia desenvolvida e implementada a fim de satisfazer a 

demanda por aquecimento da água, que atenda a faixa de consumo para o qual foi 

dimensionado, com a ação em conjunta de uma fonte limpa e renovável. 

 

 Objetivos 

 

O objetivo geral do trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de controle 

térmico de água por meio da associação de um sistema de aquecimento solar e complementar 

resistivo. 

Para alcançar o objetivo geral, propõem-se os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar as principais topologias dos equipamentos e dispositivos de controle; 

 Definir e analisar uma topologia de aquecimento solar; 

 Projetar o dispositivo de aquecimento e seu sistema de controle realimentado; 

 Validar computacionalmente o projeto do dispositivo; 

 Desenvolver um protótipo do sistema de aquecimento solar de água e complementar 

resistivo; 

 Avaliar sua funcionalidade a partir da comparação de resultados de simulação e 

experimentais; 

 Quantificar os custos envolvidos para sua produção.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

Com o intuito de prover a fundamentação teórica para os resultados deste trabalho, são 

apresentadas neste capítulo, considerações sobre os sistemas de aquecimento solar de água, bem 

como os elementos que os compõe precedidos de uma breve explicação sobre eles. Em seguida, 

é exposto aspectos sobre o sistema de aquecimento complementar e os métodos de controle 

empregados. 

 

 Sistemas de Aquecimento Solar: História e Desenvolvimentos 

 

A primeira experiência documentada que registra o uso da energia solar para aquecer a 

água data de 1767, retratando o experimento em que o suíço Horace Bénédict de Saussure 

observou que, um ambiente fechado com vidro se tornava cada vez mais quente à medida que 

o sol passava a incidir sobre sua superfície. Para analisar melhor o que acontecia, Horace propôs 

a criação de uma estufa composta pela sobreposição de cinco caixas de vidro de diferentes 

tamanhos, nomeada por “caixa quente”. A estufa foi posicionada perpendicularmente ao sol, e 

exposta sobre uma mesa preta a fim de obter um maior aproveitamento possível da radiação 

solar. Com o experimento, Horace pode constatar que quanto mais interna era a camada da 

caixa, maior era também a sua temperatura, chegando a registrar no experimento uma 

temperatura máxima de 87 ºC (PERLIN; BUTTI, 1980).  

Anos mais tarde, em 1882, Samuel Pierpont Langley, publicou um novo experimento em 

que relatava estar em uma montanha, em uma altitude com condições de temperatura 

suficientemente baixa a ponto de congelar a água, e, ao utilizar uma caixa quente de cobre com 

duas camadas de vidro, para aquecimento da água, conseguiu aquece-la de forma tão eficiente, 

que ultrapassou o seu ponto de ebulição (PERLIN; BUTTI, 1980). 

Então, no ano de 1891, Clarence Kemp patenteou o primeiro sistema de aquecimento 

solar de água comercial conhecido por “Climax”. O sistema de aquecimento contava com o uso 

de três tanques cilíndricos de cobre que ficavam dentro de uma caixa de madeira, com 

isolamento térmico e vidro na parte superior para fazer o aquecimento da água (SEBRAE, 

2012). No entanto, a criação de Clarence Kemp perdia muito calor durante o período da noite, 

o que abriu brecha para que mais tarde, em 1909, William J. Bailey desenvolvesse um projeto 

denominado “Dia e Noite” que avançou nesse sentido, sendo capaz de manter sua temperatura 

por um período de tempo maior, devido à divisão do sistema entre o reservatório e o coletor, 

assemelhando-se aos sistemas utilizados nos tempos atuais. (HENRY, 2014).   
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Sendo assim, após 1990, os sistemas de aquecimento solar de água tiveram uma melhora 

de rendimento e qualidade, implicando na disseminação de sua utilização, e incentivo para 

novos avanços e pesquisas voltadas a essas tecnologias (SEBRAE, 2012). Destacam-se aqui 

alguns dos trabalhos relacionados ao estudo de sistemas que envolvem a utilização de 

aquecimento solar e propostas correlacionadas ao estudo proposto: (LAFAY, 2005; MANEA 

2009; ORMENESE 2009; NARANJO 2015; PEREIRA 2015; CARVALHO 2018; SOARES 

2019; IHLE 2019). 

Lafay (2005) desenvolveu uma análise do comportamento térmico de um sistema de 

aquecimento solar de água, combinado com o aquecimento complementar a gás. Além disso, o 

autor propôs uma análise econômica abordando outros métodos de aquecimento, variando o 

número de coletores empregados, juntamente com os sistemas de aquecimento complementar, 

dentre eles o resistivo e a gás, e também propôs somente sistema elétrico ou somente a gás. A 

partir de sua análise, Lafay concluiu que os melhores sistemas do ponto de vista econômico, 

eram os que usavam somente aquecedores a gás e os sistemas integrados de coletores e 

aquecimento auxiliar a gás. 

Outro estudo realizado por Manea (2009) propôs a simulação computacional via 

TERMOSIM, visando avaliar o sistema de aquecimento solar com o reservatório na posição 

vertical e com sistema de aquecimento complementar a gás. Os resultados evidenciam que a 

eficiência do sistema aumenta à medida que se aumenta o número de coletores e diminui o 

volume do reservatório. 

Por outro lado, Ormenese (2009) ensaiou dois sistemas de aquecimento solar de água a 

fim de comparação. Um desses sistemas foi o convencional, e outro modelo que possui uma 

válvula Liga/Desliga comandada por um controlador Fuzzy que analisava os dados de radiação 

solar, quantidade de água no boiler e temperatura da água, a fim de otimizar o sistema de entrada 

de água e o tempo de uso do aquecedor auxiliar elétrico. Por fim concluiu que o sistema 

otimizado proposto se torna mais eficiente se comparado ao sistema convencional. 

O comparativo de um sistema ativo com um sistema de termofissão para a circulação de 

água em um aquecimento solar com uso de coletores de tubos evacuados realizado por Naranjo 

(2015), evidenciou que o sistema passivo atingiu um melhor desempenho, com maior 

estratificação de temperatura da água no reservatório e alcançando temperaturas maiores em 

seu interior, resultando em uma maior eficiência do SAS para este tipo de coletor solar. 

Outra pesquisa realizada por Pereira (2015), concluiu ser viável a implementação de um 

aquecedor solar de água com sistema de recuperação de calor associado a um misturador de 
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água automatizado. Na proposta, empregaram-se, sensores de temperatura para determinar 

quando seria necessário fazer o aquecimento da água por energia elétrica. 

 Carvalho (2018) desenvolveu um dispositivo de controle digital, no qual o usuário pode 

determinar a temperatura da água de saída do chuveiro. Realizou a programação por intermédio 

de um microcontrolador PIC16F877A, associado a um circuito de controle de potência e 

controle de temperatura em malha fechada. 

Por intermédio de um microcontrolador PIC18F45550, Soares (2019), propôs um 

protótipo destinado ao controle do aquecimento solar de água em um chuveiro, monitorando 

dados de temperatura, consumo de água e consumo de energia elétrica através de um sistema 

de supervisão de aquecimento via web. 

De modo avançado, Ihle (2019) desenvolveu com o auxílio de simulação um sistema de 

controle inteligente em Sistema de Aquecimento Solar (SAS), comparando três métodos de 

aquecimento complementar, de modo a garantir o conforto térmico no banho. Dentre os 

sistemas de aquecimento propostos estão o uso de gás natural, gás liquefeito de petróleo e 

energia elétrica. Obteve como resultado da pesquisa que o gás natural foi a fonte que apresentou 

o menor custo como fonte auxiliar, seguida do GLP e energia elétrica.  

 

 Radiação Solar 

 

A radiação solar vem sendo amplamente utilizada como fonte de energia térmica, para 

aquecimento de fluidos, como a água, no âmbito residencial, comercial e até mesmo industrial. 

Sabe-se que o sol promove essa radiação de forma inesgotável, o que a torna uma fonte de 

energia com grande potencial de uso, podendo inclusive ser convertida em outras formas de 

energia, como por exemplo, em energia elétrica (CRESESB, 2008). 

Existem alguns fatores que condicionam a energia total incidente sobre a superfície 

terrestre, dentre eles, pode-se citar as condições atmosféricas - como a nebulosidade, a umidade 

relativa do ar, fatores como a localização terrestre em relação ao entorno imediato da instalação 

e posição solar, devido ao movimento de rotação e translação que a Terra exerce, conforme 

pode ser observado na Figura 1 (ANEEL, 2005). 
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Figura 1 – Representação das Estações do ano e do Movimento da Terra em torno do Sol 

 

Fonte: Adaptada de Aneel (2005) 

 

Pode-se determinar que a radiação solar que incide sob os coletores solares é composta 

por três componentes conforme pode ser observado na Figura 2. A radiação solar direta que 

corresponde à fração da irradiação solar que atravessa a atmosfera terrestre sem sofrer alteração 

na sua direção original. A radiação solar difusa que refere-se a irradiação solar que atravessa a 

atmosfera e é espalhada por aerossóis, poeira ou ainda que é refletida pelos elementos que 

constituem a atmosfera. Por fim, a radiação refletida, proveniente da reflexão da radiação solar 

na superfície e, portanto, depende das propriedades ópticas da superfície incidente (ABRAVA, 

2008).  

 

Figura 2 – Componentes Constituintes da Radiação Global Incidente numa Superfície 

Fonte: Magarreiro (2011) 
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A partir dos dados referentes ao índice médio anual de insolação diária no Brasil 

apresentados na Figura 3, pode-se concluir que o território brasileiro possui um grande potencial 

de geração energética.  As regiões com maior índice de insolação diária tendem a serem as mais 

indicadas para a utilização destes sistemas. No entanto, mesmo com pequenos índices de 

incidência de radiação, ainda é possível extrair um grande potencial energético (ANEEL, 2005). 

Conforme publicação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o território 

brasileiro recebe mais de 2.200 horas anual de insolação, o que equivale a geração de cerca de 

15 trilhões de megawatts.  

 

Figura 3 – Insolação Diária Médio Anual no Brasil Expressa em Horas 

 

Fonte: Atlas (2000) 
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 Aquecimento Solar no Mundo  

 

Como já mencionado anteriormente, os sistemas de aquecimento solar no Mundo já vêm 

sendo usados há décadas e continuam em crescimento. Para ilustrar isto, a Figura 4 demonstra 

a capacidade térmica global gerada por coletores, abrangendo dados de 2000 com rendimento 

de 51 TWh equivalendo a 89 milhões de m², chegando em 2019 com um crescimento 

equivalente a 389 TWh, correspondendo a 684 milhões de m² (SHC-IEA, 2020). 

 

Figura 4 – Capacidade Solar Térmica Global 

 

Fonte: SHC-IEA (2020) 

 

Em relação a capacidade total instalada e em operação em 2018, a Figura 5 demonstra 

que 70,4% dos coletores instalados em proporção global, são do tipo Evacuados, seguidos de 

menor participação do coletor de Placa Plana (23,2%) e coletores de Placa Plana não Vidrados 

(6,2%) (SHC-IEA, 2020).  

 

Figura 5 – Percentual da Utilização dos Coletores em Operação 

 

Fonte: SHC-IEA (2020) 
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No entanto, ao observar-se na Figura 6 a capacidade solar térmica dos 10 principais 

mercados mundiais em 2018, constata-se que a China é líder mundial e seu mercado é 

predominante em utilização de coletores evacuados. O Brasil encontra-se na 5ª posição, e 

diferentemente da China tem uma maior representatividade dos coletores de placa plana (SHC-

IEA, 2020). 

 

Figura 6 – Coletores de Água em Operação para os 10 Principais Mercados Mundiais 

 

Fonte: SHC-IEA (2020) 

 

De acordo com Civilis (2010), os sistemas solares térmicos são versáteis e podem ser 

empregados no fornecimento de água quente para diversas funções, por exemplo, o 

aquecimento de piscinas; e água para banho em aplicações residenciais ou comerciais (hotéis, 

restaurantes, clubes e hospitais, ou até mesmo em setores industriais). Alguns dos exemplos de 

uso de coletores solares para aquecimento de água em processos industriais são listados na 

Tabela 1. 
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        Tabela 1 – Processos Industriais que Utilizam Coletores Solares no Aquecimento de Água 

SETOR PROCESSOS TEMPERATURA (˚C) 

Cerveja e malte 

Fervura  

Limpeza do vasilhame 

Arrefecimento 

Secagem 

100 

60 

90 

60 

Laticínios 
Pasteurização 

Esterilização 

62 - 85 

130 - 150 

Alimentos em 

conserva 

Esterilização 

Pasteurização 

Cozimento 

Escaldamento 

Branqueamento 

110 - 125 

<80 

70 -98 

95 - 100 

<90 

Carne 
Lavagem, esterilização, 

limpeza, cozimento 

<90 

90 - 100 

Vinho e bebidas 
Limpeza do vasilhame 

Arrefecimento 

60 - 90 

85 

Indústria têxtil 

(incluindo 

lanifícios) 

Lavagem,branqueamento, 

tinturaria, cozimento 

<90 

140 - 200 

Indústria de 

automóvel 

Secagem de pinturas, 

desengorduramento 

160 - 220 

35 - 55 

Indústria do 

papel 

Polpa de papel: 

Cozimento Caldeira da 

água de alimentação, 

branqueamento, secagem 

170 – 180 

<90 

130 – 150 

130 - 160 

Curtumes 

Aquecimento de água 

para processos de 

tratamento e secagem 

Vapor a 165 – 180 

Indústria da 

cortiça 

Secagem, cozimento da 

cortiça, outros 
40 - 155 

       Fonte: Adaptado de Civilis (2010) 

 

 Sistema de Aquecimento Solar: Definições Gerais 

 

De forma geral, um Sistema de Aquecimento Solar (SAS) de acordo com a ABNT em 

sua NBR 15569: “Sistemas de Aquecimento Solar de Água em Circuito Direto – Projeto e 

Instalação” é composto pelos seguintes equipamentos: coletores solares, reservatórios de água, 

fonte complementar de aquecimento, tubulações e modo de circulação.  

No que se refere aos diferentes sistemas de aquecimento solar, dois deles destacam-se por 

serem os modelos mais usuais. O primeiro deles caracteriza-se por possuir um sistema de 
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“Circulação Forçada”, classificado como circulação ativa do fluido de trabalho. O segundo 

modelo é o “Termossifão”, o qual é caracterizado por trabalhar com circulação passiva. 

 

 Sistema por Circulação Forçada (Ativo) 

 

O sistema de circulação ativo caracteriza-se por utilizar uma bomba para promover a 

circulação de água entre os coletores e o reservatório, e permite a instalação do reservatório em 

qualquer lugar independentemente da posição dos coletores solares, sendo eficaz contra o 

congelamento do fluido em climas aonde possuem baixas temperaturas Javaroni (2020). Para 

fazer com que a bomba atue na movimentação do fluido entre coletores e reservatório é 

necessário a utilização de um controlador diferencial de temperatura, responsável por avaliar o 

momento ideal para o acionamento da bomba. A Figura 7 apresenta um esquema dos 

componentes de um sistema de circulação forçada.  

 

Figura 7 – Sistema de Circulação Ativo 

 

Fonte: Javaroni (2020) 
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 Sistema por Termossifão (Passivo) 

 

Por não fazer uso de bombas ou similares para fazer a movimentação do fluido, este 

método torna-se menos custoso se comparado aos sistemas ativos. Como ilustrado na Figura 8, 

o sistema passivo emprega o fenômeno de convecção natural para promover a circulação da 

água nos coletores e tanque, ou seja, devido ao princípio da termodinâmica a água quando 

aquecida tem sua massa especifica reduzida (mais leve), deslocando-se em direção ao sistema 

de armazenamento. Por sua vez, a água fria tende a permanecer na parte inferior da placa, até 

que aqueça, formando correntes de convecção. Segundo Mourato (2020), para fazer a utilização 

deste sistema, é necessário que o tanque de armazenamento de água localize-se 

obrigatoriamente acima do nível dos coletores solares, para que a circulação do fluido entre 

placa e o boiler ocorra. 

 

Figura 8 – Sistema de Circulação por Termossifão 

 

Fonte: Mourato (2020) 

 

 Coletor Solar 

  

De acordo com Buiar (2015), as placas coletoras são responsáveis pela absorção da 

radiação solar. Geralmente as aletas das placas são aquecidas com a energia incidente do sol 
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sobre uma superfície negra que ajuda na absorção da radiação solar, de forma que o calor do 

sol captado pelos coletores seja transferido para a água circulante em seu interior. 

Em geral, os coletores são fabricados com matéria-prima nobre, como cobre e o alumínio, 

e ainda recebem um cuidadoso isolamento térmico e vedação. Alguns possuem cobertura de 

vidro liso e podem ser instalados sobre telhados ou lajes, sempre o mais próximo possível do 

reservatório térmico (ABRAVA, 2008). 

O número de coletores a serem usados numa instalação vai depender de alguns fatores 

como o tamanho do reservatório térmico, ou ainda podendo variar de acordo com o nível de 

insolação da região ou até mesmo de acordo com as condições de instalação. 

A ABNT define como sendo coletor solar todo dispositivo que absorve radiação solar 

incidente, transferindo-a para um fluido de trabalho, sob a forma de energia térmica. 

Atualmente os três principais tipos de coletores solares: os coletores planos abertos, os coletores 

planos fechados e os coletores solares térmicos de tubos de vácuo. A Figura 9 mostra um 

resumo que indica suas faixas de operação. 

 

Figura 9 – Faixa de Temperatura dos Coletores 

 

Fonte: Adaptado de Confortec (2020) 

 

 Coletores Abertos  

 

Os coletores não vidrados, ou abertos como também podem ser chamados, são utilizados 

em aplicações que demandam um fornecimento baixo de energia para atingir temperaturas 

inferiores a 55ºC, como em casos de aquecimento de piscinas, pré-aquecimento de fluidos 

industriais, aquecimento de água sanitária, entre outros (CONFORTEC, 2020). 
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As placas planas não vidradas são mais baratas em relação aos demais coletores, devido 

os matérias empregados em sua composição serem de menor custo, como exemplo dos 

polímeros. Seu funcionamento consiste na absorção da radiação pela tubulação por onde escoa 

o fluido que irá ser aquecido (BUIAR, 2015). 

Para garantir uma maior eficiência na absorção dos raios solares incidentes nesta 

tubulação deve-se pintar com tinta preta, porém, devido ao fato de as placas estarem expostas 

ao ambiente externo, estes coletores podem ter seu rendimento comprometido, justamente pelo 

processo de perda de calor para o ambiente por meio de convecção. A Figura 10 exibe um 

modelo de coletor solar de placa plana não vidrada. 

 

Figura 10 – Coletor Solar de Placa Plana não Vidrada 

 

Fonte: Adaptado de Nautilus (2015) 

 

 Coletores Planos Fechados 

 

O desenvolvimento tecnológico das máquinas e dos processos industriais tem 

possibilitado a montagem de diferentes modelos de placas absorvedoras. De acordo com Freitas 

(2017), os coletores planos vidrados ou fechados como também podem ser chamados, são 

aqueles que possuem uma caixa e cobertura, protegendo e isolando termicamente o absorvedor 

e tubulações.  

Entretanto é necessário selecionar corretamente os materiais utilizados na montagem de 

placas e aletas, pois a eficiência no processo da transferência de calor depende dos materiais 

utilizados e de detalhes técnicos da junção das aletas à chapa absorvedora (CIVILIS, 2010). 

Estes coletores são constituídos por cobertura, aletas, flauta, isolamento e a caixa que o reveste 

como ilustrado na Figura 11. Devido aos materiais empregados em sua composição, ocorre um 

aumento considerável em seu custo final, ao mesmo tempo em que se torna um sistema mais 

eficiente em relação às placas planas não vidradas.  
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Figura 11 – Componentes da Placa Plana Vidrada 

 

Fonte: Abrava (2008) 

 

A cobertura desses coletores é responsável por permitir a passagem da radiação 

proveniente do sol além de atenuar as perdas de calor por convecção e a radiação para o meio 

ambiente. Sua composição em grande parte das vezes é feita por vidro, policarbonato ou 

acrílico, com isso para melhorar seu rendimento se utiliza um tratamento antirreflexo atenuando 

suas perdas por reflexão (SPRENGER, 2007) 

Sua segunda camada é constituída por aletas, das quais são responsáveis por absorver e 

transferir a radiação proveniente do sol para o fluido, comumente são constituídas de materiais 

metálicos, em cobre ou alumínio e recebem tintura preta fosca e ou tratamento para aperfeiçoar 

a absorção da radiação solar. A camada seguinte é conhecida como flauta, a qual é responsável 

pelo armazenamento do fluido nos tubos para que ocorra o aquecimento, usualmente 

constituído por cobre devido sua alta condutividade térmica e possuir uma grande resistência à 

corrosão (SPRENGER, 2007). 

A quarta camada é composta pelo isolamento térmico, que está presente para amenizar as 

perdas de calor para o meio externo, revestindo assim a caixa externa. Dentre os materiais que 

a compõem estão a espuma de poliuretano, lã de vidro ou lã de rocha, para os seguintes 

elementos deve-se atentar ao seu envelhecimento e o contato com humidade pois poderá reduzir 

significativamente suas características de isolação térmica (SPRENGER, 2007). 

 A última camada que constitui o coletor é caixa externa, que tem como função a proteção 

contra intemperes da natureza, poeira, resistente a água e corrosão, geralmente composta por 
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materiais plásticos, alumínio ou aço inox, tendo em média uma vida útil de pelo menos 15 anos 

(ABRAVA, 2008). 

 

 Tubos de Vácuo  

 

Os coletores de tubos evacuados são apresentados na Figura 12 e evidenciam, segundo 

ABRAVA (2008), alto desempenho em relação aos demais modelos. Sendo o uso desses 

modelos recomendados em regiões com pouca radiação, climas frios ou quando possuir a 

necessidade de se atingir temperaturas acima de 100 °C. Os coletores de tubos evacuados estão 

entre os mais usados no mundo (SHC-IEA, 2010). 

Estes coletores dividem-se em dois modelos: os coletores acoplados, que possuem a 

tubulação acoplada com o reservatório e sua circulação é dada pelo processo de convecção 

natural; e os coletores modulares, que possuem a tubulação separa do sistema de 

armazenamento (ABRAVA, 2008). 

O fluido de trabalho percorre o conjunto de tubos, ocorrendo a troca de calor, estes 

coletores possuem grandes vantagens. Uma delas é possuir seu isolamento térmico por 

intermédio do método a vácuo, não permitindo com que as temperaturas do ambiente se 

relacionem com o fluido em seu interior. Por consequência, evitam-se as perdas térmicas por 

convecção, promovendo um maior rendimento, para que isso seja possível se tem um maior 

valor agregado a estes coletores (ABRAVA, 2008).  

 

 Figura 12 – Coletor de Tubo Evacuado 

  

Fonte: Adaptado de Brassolar (2017) 
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 Reservatório Térmico  

 

De acordo com Sprenger (2007), os reservatórios térmicos, também conhecidos por 

Boiler, têm por função promover o armazenamento do fluido aquecido para que haja a menor 

perda de calor para outros meios e assim sustentar a demanda para a qual foi dimensionado 

(Figura 13). 

 Dentre alguns modelos presentes estão os reservatórios não pressurizados (abertos) e os 

pressurizados (fechados) que são utilizados em sistemas de pequeno, médio e grande porte. 

Esses modelos são também classificados devido ao seu nível de operação em relação ao 

reservatório de água fria, em circuito com ou sem trocador de calor e para a forma a qual iram 

ser instalados, vertical ou na horizontal. Os aquecedores solares devem seguir o desempenho 

térmico conforme a NBR 10185: “Reservatórios termossolares para líquidos destinados a 

sistemas de energia solar - Método de ensaio para desempenho térmico”. 

 

Figura 13 – Reservatório Térmico (Boiler) com Sistema de Aquecimento Auxiliar Integrado 

  

Fonte: Abrava (2008) 

 

Segundo Naranjo (2015), os reservatórios pressurizados trabalham com pressão superior 

a pressão atmosférica, sendo geralmente constituídos de cobre, inox ou polipropileno, com uma 

isolação térmica de poliuretano expandido. Em alguns casos é usado aquecimento auxiliar 

integrado ao sistema de armazenando que geralmente são por meio resistivo acionado por um 

termostato. 

Dentre os modo de alocação do reservatório pode se dividir em três modelos: o 

“Convencional”, quando o reservatório aloca-se separadamente dos coletores, conforme a 

Figura 14: o segundo modo “Acoplado”, quando o reservatório e coletor estão na mesma 
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estrutura de fixação (ilustrado na Figura 15); e por fim, o modo “Integrado” possuindo 

reservatório e coletor solar compondo uma peça única, como demonstrado na Figura 16 

(LACERDA, 2017).  

 

Figura 14 – Modo de Alocação Convencional     Figura 15 – Modo de Alocação Acoplado 

 

   
Fonte: Sindrolândia (2019)                                 Fonte: Assenco (2017) 

 

Figura 16 – Modo de Alocação Integrado 

  

Fonte: Autor (2020) 

 

Dentre os cuidados a serem tomados, deve-se garantir uma temperatura superior a 50ºC 

ou ciclos de aquecimento acima dessa temperatura para evitar surgimento e a proliferação de 

bactérias, como a Legionella (ABRAVA, 2008). 

 

 Fonte de Aquecimento Complementar 

 

De acordo com Sprenger (2007), os sistemas auxiliares de aquecimento, estão presentes 

para auxiliar e suprir a demanda de água quente quando apenas com os sistemas que 

aquecimento solar não são suficientes, seja por clima ou quantidade de água demandada ou até 

contra risco de congelamento dos coletores solares.  

Entre os sistemas de aquecimentos complementares que servem para suprimir e 

auxiliarem o aquecimento de água destacam-se os resistivos. Esses sistemas convertem a 
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energia elétrica em térmica por meio do processo de efeito joule. Por outro lado os aquecedores 

a gás utilizam Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), gás natural ou até gerados por bombas de 

calor. Estes sistemas auxiliares podem ser integrados de forma interna com o sistema de 

armazenamento do fluido ou por passagem (LAFAY, 2005). 

Para a utilização de aquecimento complementar por meio de resistência elétrica, deve-se 

possuir equipamento apropriado para fazer o acionamento da resistência, possuir aterramento e 

condutores dimensionados para o uso da mesma. Os aquecedores de passagem a gás, não devem 

ser instalados em ambientes confinados, além de seguir as normas técnicas e especificações dos 

fabricantes. O custo da utilização destes sistemas é relacionado com as condições do ambiente, 

como o clima, a incidência de radiação solar disponível nos determinados dias do ano e sua 

eficiência (LAFAY, 2005). 

 De acordo com Lafay (2005), dentre os métodos existentes para fazer o aquecimento 

complementar, destaca-se o sistema passivo direto, que além de ser um meio simples é muito 

usado no Brasil. As fontes resistivas de aquecimento complementar podem ser empregadas no 

interior do sistema de armazenamento, de forma paralela, ou ainda estarem localizadas nas 

tubulações de saída do reservatório pelo intermédio do sistema de passagem. Estes métodos são 

ilustrados na Figura 17 a seguir: 

 

Figura 17 – Métodos de Emprego do Sistema de Aquecimento Auxiliar 

  

Fonte: Adaptado de Lafay (2005) 

 

 Sistema de Controle 

 

De acordo com Meneghetti (2003), um sistema de controle pode ser determinado como 

um conjunto de componentes físicos conectados de maneira a comandar, dirigir ou ainda regular 

a si mesmos ou a outros sistemas. Para que isso seja possível, é necessário conhecer o 

comportamento da planta, por uma modelagem matemática que represente seu sistema. 
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Para a implementação de qualquer conjunto de processos em que se almeja um 

determinado resultado, a implementação de um sistema de controle é de fundamental 

importância. Dependendo da aplicação desejada, determina-se qual vai ser a técnica de controle 

a ser empregada. 

Considerando que neste caso, é necessário efetuar o controle da temperatura, podem ser 

utilizadas as técnicas On-Off, P (proporcional), PI (proporcional integral), PD (proporcional 

derivativo), PID (proporcional integral derivativo), entre tantos outros. 

 

 Sensor de Temperatura 

 

De acordo Patsko (2006), na eletrônica, os sensores são conhecidos como qualquer 

componente ou circuito eletrônico que permite a análise de uma determinada condição do 

ambiente, como é o caso da temperatura. Neste caso, os dispositivos destinam-se a detectar a 

temperatura por intermédio de outras características físicas, por exemplo, a resistência elétrica, 

radiação térmica ou campo eletromagnético.  

Apesar de ser imensa a variedade dos sensores de temperatura existentes, os que mais se 

destacam são os: termopares, termistores e RTDs (Resistance Temperature Detector). 

 

 Termopares 

 

Conforme Silveira (2012), os termopares são sensores que possuem em um de seus 

extremos dois condutores de metais diferentes que quando submetidos a uma variação de 

temperatura acarretam em uma força eletromotriz, assim sendo possível identificar a 

temperatura. Esses dispositivos são caracterizados pela sua alta precisão em uma vasta faixa de 

temperaturas, além de possuírem custos inferiores e serem confiáveis. Dentre algumas 

desvantagens está a possibilidade de corrosão, afetando suas medições em longo prazo. 

 

  Termistores  

 

Os termistores variam sua resistência com a variação da temperatura, sua faixa de 

operação está entre -90ºC e 130ºC e são divididos em dois tipos NTC e PTC. No modelo NTC, 

a resistência diminui com o aumento da temperatura, enquanto que no PTC, a resistência 

aumenta com a elevação da temperatura. Algumas de suas vantagens são a durabilidade, 



34 
 

precisão e tamanho reduzido, porém não são adequados para temperaturas elevadas 

(CARNEIRO, 2009). 

 

 Detectores de Temperatura de Resistência (RTDs) 

 

Segundo Silveira (2012), os RTDs proporcionam mudança em sua resistência elétrica de 

acordo com a temperatura a que são expostos, ou seja, sua resistência é elevada com o aumento 

da temperatura. Estes sensores geralmente são constituídos por platina e, por isso, são muito 

precisos e de resposta rápida. Também podem ser fabricados por cobre ou níquel, considerando-

se que nestes casos pode haver a oxidação dos condutores. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são descritos todos os processos metodológicos que foram desenvolvidos 

no trabalho. Logo, são apresentadas as definições dos equipamentos e métodos para a 

composição de um sistema de aquecimento solar de água, tomados por base neste estudo.  

 

 Delineamento da pesquisa  

 

Em virtude da importância do tema, efetuou-se primeiramente um estudo da revisão 

bibliográfica acerca do conteúdo e, em seguida, a definição de todos os equipamentos e 

parâmetros necessários para o correto funcionamento do sistema a ser simulado e 

implementado. Por fim, por intermédio do aplicativo PSIM e MATLAB foram possíveis 

conduzir as simulações e implementação do protótipo com as quais foram interpretados e 

analisados os resultados.  

De modo geral, pode-se sumarizar o delineamento da pesquisa conforme a Figura 18. 

 

Figura 18 – Delineamento da Pesquisa 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

A seguir são descritas as etapas necessárias ao desenvolvimento de uma simulação de um 

sistema no aplicativo PSIM, que representa o comportamento dinâmico da operação em malha 

fechada. A Figura 19 evidencia, por meio de uma simplificação esquemática, das partes 

principais que compõe o sistema de aquecimento solar de água proposto neste trabalho.  
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Figura 19 – Esquemático do sistema de aquecimento em diagrama de blocos 

  

Fonte: Autor (2020) 

 

Os itens seguintes explanam cada um dos métodos e equipamentos, bem como as suas 

características consideradas para a realização do sistema de aquecimento solar de água 

integrado a um complementar resistivo via simulação computacional e experimento prático. 

 

 Sistema de Circulação 

 

O modo de circulação é por termossifão. Este sistema foi escolhido pelas vantagens de 

não necessitar de bomba para circulação do fluido, e um modo de alocação do reservatório 

considerado integrado, o qual possui reservatório e coletor solar compondo uma peça única. 

 

 Coletor Solar  

 

O modelo de coletor solar utilizado é os coletores de tubo de vácuo. Esta escolha se 

justifica pelo sua maior faixa de temperatura de aquecimento, assim possibilitando uma menor 

área de coletores usados para uma mesma quantidade de fluido. 

As características técnicas do modelo do coletor solar definido para o projeto em estudo 

são apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Características Técnicas do Coletor Solar de Tubo de Vácuo 

Coletor Solar DADOS 

Modelo Tubo de Vácuo 

Dimensões 2,10 x 1,80 m 

Área 3,78 m2 

Rendimento 78,2 % 

Vazão média 2 L/m 

Número de tubos 30 unidades 

Diâmetro dos Tubos 58 mm 

Diâmetro dos tubos 3,3 mm 

Capacidade do Reservatório 300 L 

Isolamento Poliuretano 

Material do Reservatório Tanque interno em aço inoxidável 

Estrutura Aço galvanizado 

Peso seco 76 kg 

Fonte: Adaptado de TenBrasil (2020) 

 

Para equacionar o comportamento dos coletores solares, levando em consideração o fato 

de apresentarem perdas térmicas, Duffie e Beckman (1991) definiram os parâmetros e métodos 

que englobam as equações que regem seu comportamento, considerando a transferência de 

calor para o meio externo e os fenômenos de convecção, radiação e condução térmica. Assim a 

potência absorvida pelo coletor solar é representada por: 

 

𝑃𝑎𝑏𝑠 = τ𝑐 𝛼𝑝 𝐺 𝐴𝑐                                                                 (1) 

 

em que  Pabs é definido como a potência absorvida pelo coletor solar em kW; τc  representa a 

transmissividade da cobertura transparente; αp é a absortividade (difusividade térmica) da placa 

coletora; 𝐺 é a radiação solar global incidente no plano do coletor em kW/m2 e, 𝐴𝑐 é a área do 

coletor solar em m2. 

Para determinação da potência útil transferida ao fluido, foi considerada a Primeira Lei 

da Termodinâmica, que resultou em: 

 

Pu = ṁ cp (Tf − Ti)                                                           (2) 

 

em que Pu é definido como potência útil transferida ao fluido em kW; ṁ sendo a vazão mássica 

em kg/s; cp é definido como calor especifico do fluido em kJ/kg e, Ti e  Tf correspondem a 

temperatura de entrada (inicial) e de saída (final) do fluido em ºC.   
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 A eficiência do coletor solar 𝜂 de acordo com a equação (3) é determinada pela potência 

útil 𝑃𝑢 sobre a potência incidente no coletor solar 𝑃𝑖𝑛  dada em kW. 

 

η =
Pu

Pin
=

Pu

G Ac
                                                                    (3) 

 

Para que fosse possível simular o comportamento do coletor pelo aplicativo PSIM, foi 

necessário manipular as equações (2) e (3), de modo a se isolar a variável de interesse, ou seja, 

a temperatura de saída do coletor solar determinada por: 

 

Tf = Ti +
η G Ac 

ṁ cp
                                                                   (4) 

 

Em seguida foram determinados os parâmetros para o coletor solar, sendo eles: vazão 

mássica de 0,03333 kg/s, calor especifico da água de 4,18 kJ/kgºC, área do coletor de 3,78 m² 

e, por fim, um rendimento médio de 78,2 %, conforme a especificação do fabricante (Tabela 2) 

TENBRASIL (2020). 

Conforme já apresentado na Figura 9 e também levado em consideração o estudo de 

Varella e Guerra (2014), para caráter de simulação, definiu-se uma temperatura máxima de 90 

ºC na temperatura máxima de aquecimento do coletor solar. 

Para a simulação da radiação solar incidente sobre os coletores em kW/m², é utilizado um 

bloco de programação C nomeado como Radiação_solar, devido sua capacidade de representar 

via simulação o comportamento da radiação ao longo de um dia, de acordo com a Figura 20. 

 

Figura 20 – Valor Médio da Radiação Solar no Rio Grande do Sul 

  

Fonte: Pinto (2017)  
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 Aquecimento Complementar e Reservatório Térmico 

 

Para a definição dos parâmetros e sistemas de aquecimento complementar e de 

reservatório térmico, foi levado em consideração o sistema térmico desenvolvido por Ogata 

(2012) (ver Figura 21). Considera-se que os sistemas térmicos possibilitam ser analisados em 

função de capacitância e resistência, com uma simplificação da análise destes sistemas. Em 

outras palavras, o sistema térmico pode ser representado analogamente a um sistema elétrico. 

 

Figura 21 – Sistema de Armazenamento e Aquecimento Auxiliar 

  

Fonte: Adaptado de Ogata (2012) 

 

Define-se ∅𝑖 como sendo a temperatura em regime permanente do líquido de entrada 

proveniente dos coletores, em ºC, ∅  como sendo a temperatura em regime permanente do 

líquido de saída do reservatório, em ºC, e 𝐻𝑖  como a taxa de entrada de calor em regime 

permanente, em kcal/s, relacionada ao aquecimento auxiliar.  

Considerando um sistema de armazenamento não pressurizado e meios de transferência 

de calor para o fluido apenas por condução e convecção, a transferência de calor é dada por: 

 

Q = K ∆∅                                                                           (5) 

 

em que 𝑄 é a taxa de fluxo de calor em kcal/s, ∆∅ é a variação de temperatura em ºC, e o 

coeficiente 𝐾 expresso em kcal/s ºC. O valor de 𝐾 para a transferência por condução é expressa 

na forma:  

 

K =
k A

∆X
                                                                                  (6) 
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e para a transferência por convecção: 

 

K = H A                                                                                  (7) 

 

Em que 𝑘 é o coeficiente da condutividade térmica em kcal/m sºC, 𝐴 é a área normal ao fluxo 

de calor em m², ∆X é a espessura do condutor em metros e, 𝐻 é o coeficiente de convecção em 

kcal/m²s ºC. 

Para determinar a capacitância térmica, consideram-se constantes os coeficientes de 

convecção e condutividade térmica para transferência por condução e convecção, tornando-se 

possível chegar a uma capacitância térmica dada pela relação entre variação no calor 

armazenado, divido pela variação de temperatura, assim resultando na capacitância térmica 

definida por: 

 

C = c M                                                                                  (8) 

 

em que 𝐶 é a capacitância térmica em kcal/ºC, c é o calor especifico do fluido em kcal/kgºC, e 

𝑀 é a massa do fluido em kg. 

Considerando que no reservatório térmico não ocorra perdas de calor para o ar, nem 

armazenamento de calor nos material que fazem parte da isolação, convenciona-se que o fluido 

possui temperatura uniforme. Isso vale tanto para o fluido de dentro do reservatório quanto para 

o fluido que deixa o reservatório. 

 Considera-se também que a taxa de calor recebido pelo aquecimento complementar 

provoca alterações na taxa de entrada de calor, e assim varia a temperatura de saída do líquido. 

Dessa forma é possível expressar a resistência térmica 𝑅 em ºCs/kcal na forma: 

 

R =
1

mr c
                                                                               (9) 

 

em que 𝑚𝑟 corresponde a vazão em massa do líquido no reservatório em kg/s.  

Para que se empreguem na simulação os equacionamentos e parâmetros definidos até 

então, levando em conta também a realimentação de acordo com o sistema apresentado na 

Figura 21, foi preciso determinar a função transferência correspondente ao comportamento do 

reservatório, que pode ser expressa por: 

 



41 
 

∅(s)

∅i(s)
=

1
RCs

1 +
1

RCs

=
1

RCs + 1
                                                   (10) 

 

em que ∅𝑖 correspondente a entrada da temperatura no reservatório proveniente do coletor solar 

e ∅ que equivale a temperatura do fluido de saída do reservatório. 

O próximo passo foi a definição do método de aquecimento complementar a ser 

implementado neste sistema, optou-se pela utilização de um sistema de aquecimento resistivo 

integrado ao boiler, o qual faz o uso de uma resistência tubular de imersão, conforme Figura 

22, cujas características e especificações estão mostradas na Tabela 3. 

 

Figura 22 – Resistencia Tubular de Imersão 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Brastherm (2020) 

 

Tabela 3 – Características e Especificações da Resistência Tubular 

Resistência Tubular de Imersão para Reservatório 

Potência  3000 W 

Resistencia  16,1333 Ω 

Flange roscada 1’’ 

Comprimento 300 mm 

Blindagem Cobre 

Tensão 220 V 

Marca Brastherm 

 Fonte: Adaptado de Brastherm (2020) 

 

Para implementar a resistência na simulação, foi necessário converter as unidades da 

equação (9) de modo que a resistência térmica fosse expressa em ºC/W, na forma:   

 

Rt = R 
1

4186,8
                                                                 (11) 

  



42 
 

em seguida dividi-la pela resistência elétrica, resultando assim 

 

Req =
Rt

Re
                                                                      (12) 

 

em que 𝑅𝑡 é a resistência térmica em ºC/W, 𝑅 é a resistência térmica em ºCs/kcal, 𝑅𝑒 é a 

resistência elétrica, em Ω e, por fim, 𝑅𝑒𝑞 é a resistência equivalente expressa em ºC/WΩ. 

Os valores das variáveis definidas para o reservatório e o aquecimento complementar 

simulação estão indicadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Convenção de Parâmetros do Reservatório e Aquecimento Complementar 

PARÂMETRO VALOR 

Potência 3000 W* 

𝑹𝒆 16,1333 Ω* 

Tensão 220 V 

c 1 kcal/kgºC 

M 300 kg* 

C 120 kcal/ºC 

𝒎𝒓 0,0333 kg/s* 

𝑹𝒕 0,00723775444 ºC/W 

R 30,303030 ºCs/kcal 

*Corresponde a valores indicados pelo fabricante da resistência térmica. 

Fonte: Autor (2020) 

 

 Sensor  

 

Para a obtenção dos dados de temperatura do sistema foi considerado um sensor do tipo 

sonda, modelo DS18B20 (Figura 23), não somente pela sua versatilidade, como por sua 

resistência a água, custo e possuir uma saída digital programável de 9 a 12 bits, que 

correspondem a um incremento de 0.5, 0.25, 0.125 e 0.0625 ºC por bit nesta ordem. 

 

Figura 23 – Sensor DS18B20 

  

Fonte: Autor (2020) 
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Dentre tantas vantagens, o sensor ainda possui um código serial de 64 bits que possibilita 

a utilização de mais de um sensor em um mesmo barramento. Na Figura 24 é mostrado diagrama 

de bloco equivalente do sistema do sensor. 

 

Figura 24 – Diagrama de Bloco do DS18B20 

  

Fonte: Dallas, DS18B20 (2008) 

 

Dentre as especificações e características principais do sensor estão sua tensão de 

operação de 3 a 5,5 VDC, para um faixa de temperatura entre -55 ºC a 125 ºC, com desvio de 

 0,5−
+  ºC, seu tempo de conversão para temperatura é de 750 ms a 12 bits. Para caráter de 

simulação no aplicativo PSIM, foi possível representá-lo como um bloco de ganho unitário. 

 

 Sistema de Controle 

 

Os dois métodos escolhidos para compor o controle do sistema auxiliar de modo que 

fosse possível manter a temperatura definida do reservatório, estão os controladores On-Off e 

PI. 

 

 Sistema de Controle On-Off  

 

De acordo com Pasetti (2018), os controladores On-Off são um dos meios de controle 

mais baratos de implementação e simples devido possuírem apenas dois estados (liga e desliga), 

por estes motivos torna-se muito utilizados na área de controle de temperatura.  
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Para implementá-lo a variável a ser controlada deve permitir uma oscilação entorno de 

um ponto de ajuste (setpoint), na qual sua amplitude de oscilação varia de acordo com o valor 

definido para sua histerese, conforme ilustrado na Figura 25. 

 

Figura 25 – Comportamento de um Controlador On-Off 

  

Fonte: Pasetti (2018) 

 

Na simulação, o controlador On-Off é implementando por intermédio de um bloco de 

código C (ver apêndice A), sendo alimentado por um erro de temperatura descrito por setpoint 

menos a temperatura do reservatório, sendo assim ocorre o chaveamento da tensão sobre a 

resistência elétrica de acordo com sua banda de histerese definida como  1−
+  ºC. 

 

 Sistema de Controle PI 

 

A escolha deste controlador PI (proporcional integra), deve-se por ele possuir uma forma 

de controle na qual possui uma ação conjunta da ação proporcional e integral, assim melhorando 

tanto em seu regime permanente como no estado dinâmico do sistema. 

Este controlador faz com que o sinal de erro seja minimizado pela parcela proporcional, 

em seguida zerado, acelerando a resposta do sistema pela parcela integral.   

Assim sua utilização para controle de temperatura faz com que a temperatura de saída do 

reservatório mantenha o mais próximo possível o valor de setpoint, com pouca variação, 

diferentemente dos controladores On-Off. De acordo com Ogata (2012), a função transferência  
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que representa o comportamento do controlador PI pode ser expressa por: 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 
𝑡

0

𝐿
↔ U(s) = E(s) (𝐾𝑝 +

𝐾𝑖

𝑠
)                     (13) 

 

Usualmente, 𝐸 é definido como o erro, o qual corresponde a temperatura de setpoint 

menos a temperatura de saída do reservatório. Ademais, 𝐾𝑝 é denominado como o ganho 

proporcional e 𝐾𝑖 é o ganho integral. 

 Posteriormente, foi necessário obter o modelo matemático correspondente ao sistema 

que deve ser controlado, representado na equação (14), por intermédio das equações que regem 

o comportamento do reservatório (equação 10), resistência equivalente (equação 12) e a 

realimentação de ganho unitário proveniente do sensor de temperatura. Por fim, sendo possível 

sintonizar os ganhos 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 do controlador utilizando a ferramenta PID TUNER via aplicativo 

MATLAB, de modo a obter um adequado comportamento do sistema em malha fechada. 

 

P(s) =     
Req

RCs + Req + 1
=

Rt

ReRCs + Re + Rt
                                        (14) 

 

Para a determinação dos parâmetros do controlador, foi definido que não apresentasse 

overshoot, pois qualquer esforço de controle após a temperatura de setpoint ser alcançada 

significaria desperdício de energia elétrica. 

Além disso, de modo que ocorresse mudança no ângulo de disparo apenas quando 

apresentasse um erro próximo a 1,5 ºC, pois com valores superiores a este erro o controlador 

manteria a saturação da potência sobre a carga a qual é limitada pela tensão e potência da carga. 

Deste modo aumentando a rapidez com que se aqueceria o fluido, sendo que a planta apresenta 

uma inercia térmica decorrente da quantidade de líquido presente no reservatório, justificando 

que se ocorresse alteração no ângulo de disparo com erro superior ao erro definido 

anteriormente (1,5 ºC) levaria muito mais tempo para se alcançar o setpoint estipulado. Os 

parâmetros do controlador estão apresentados na Tabela 5, 
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Tabela 5 – Definição de parâmetros do controlador PID 

 PARAMETROS VALOR 

𝑲𝒑 37971,9907 

𝑲𝒊 1,2434 

Tempo de subida 1,36e3 s 

Tempo de acomodação 2,28e4 s 

Pico 0,995 

Overshoot 0 % 

Margem de fase 92,4º 

Estabilidade em malha fechada Estável 

Fonte: Autor (2020) 

 

Deste modo, foi definida a função transferência que representa o comportamento do 

controlador PI, apresentada na forma: 

 

U(s) = E(s) (3,797199072660998e4 +
1,243363295427148

𝑠
)                      (15) 

 

 Modo de Operação 

 

A simulação realizada do sistema de controle térmico de água por meio da associação de 

um de um sistema de aquecimento solar integrado a um complementar resistivo (ver Figura 26) 

utiliza como base de funcionamento um equipamento pré-existente utilizado como base no 

experimento. Seu funcionamento característico é definido em um valor de setpoint que deseja-

se ser mantido no interior do reservatório e um horário especifico de reposição de água (horário 

no qual não é utilizada a água do reservatório ou quando é esvaziado) e uma temperatura 

máxima de setpoint para o aquecimento auxiliar resistivo atuar. 
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Figura 26 – Simulação do Sistema de Aquecimento Solar Ativo de Água via Software PSIM 

 

Fonte: Autor (2020)  

 

Para selecionar o modo de operação do sistema, foi adicionado ao sistema um bloco C, 

denominado Delimitador_de_Temperatura, aonde de acordo com a diferença entre setpoint e 

limite de aquecimento da placa (utilizado para simular a máxima contribuição de temperatura 

ou setpoint do sistema). Além disso, um Voltage Source foi utilizado para definir a temperatura 

desejada de setpoint a ser seguido pelos controladores. 

 

 Implementação do Controle PI 

 

Para efetuar o controle da potência sobre a resistência optou-se na utilização de um Triac 

BTA24 o qual consiste em dois SCR ligados em antiparalelo, com a alteração do tempo de 

disparo do mesmo é possível alterar a potência resultante sobre a carga, na Tabela 6 a seguir é 

possível observar suas principais características. 

 

Tabela 6 – Características do Triac BTA24  

SIMBOLO PARAMETRO VALOR UNIDADE 

𝑰𝑻(𝑹𝑴𝑺) Corrente RMS 25 A 

𝑽𝑫𝑹𝑴/𝑽𝑹𝑹𝑴 Tensão de pipo 600 V 

𝑰𝑮𝑻(𝑺𝒏𝒖𝒃𝒃𝒆𝒓𝒍𝒆𝒔𝒔) Corrente de Disparo 35 / 50 mA 

𝑰𝑮𝑻(𝑺𝒕𝒂𝒓𝒏𝒅𝒂𝒓) Corrente de Disparo 50  mA 

𝑰𝑮𝑴 Pico de Corrente de Disparo 4  A 

𝑻𝒔𝒕𝒈 Amplitude Térmica -40 a 150 ºC 

𝑽𝑰𝑮𝑻 Tensão de Gatilho < 1,3 V 

Fonte: Adaptado de ST Microelectronics (2007) 
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De modo a realizar a implementação digital do controlador PI do sistema de aquecimento 

resistivo, tornou-se necessário realizar a discretização do controlador. Logo se adotou o método 

de discretização pela Aproximação de Tustin, resultando na equação 16. Em vista da dinâmica 

do sistema térmico, definiu-se uma frequência de amostragem de 0.2 Hz (𝑇𝑠 = 1/0,2 é o tempo 

de amostragem). O procedimento de discretização foi realizado por intermédio do software 

MATLAB. 

 

U(z) = (𝐾𝑝 +
Ts (z + 1)

2 (𝑧 − 1)
)                                                            (16) 

 

Aplicando a propriedade de deslocamento no tempo e utilizando a relação 

 

U(z) =
𝑌(𝑧)

𝐸(𝑧)
                                                                      (17) 

 

torna-se possível isolar a variável de interesse, resultando na equação de diferenças do 

controlador PI, expressa por: 

 

y[n] =
2

3
 y[n − 1] +

𝐾𝐼 ∗ 𝑇𝑆

3
 e[n] +

𝐾𝑝 + 𝐾𝐼 𝑇𝑆

3
 e[n − 1] =                      

=
2

3
 y[n − 1] + 2,07227215905 e[n] + 12659.4025144 e[n − 1]          (18) 

 

 O erro 𝑒[𝑛] do controlador é determinado pela diferença de temperatura entre setpoint e 

temperatura do fluido no interior do reservatório, e 𝑦(𝑛) é a resposta do controlador dada em 

tensão ao quadrado, ou seja, ação de controle. Esta apresentado no apêndice A o código de 

implementação do controlador. 

Para determinar o ângulo 𝛼 de disparado do Triac, foi necessário traçar uma curva 

característica baseada na equação (19), de modo a se obter o ângulo de disparo em relação a 

tensão necessária. A Figura 27 apresenta o resultado obtido através da ferramenta Excel.  

 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑖 √1 −
𝛼

𝜋
+

𝑠𝑒𝑛(2 𝛼)

2 𝜋
                                                       (19) 
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Figura 27 –Relação entre Tensão e Ângulo de Disparo. 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Com a informação referente ao ângulo de disparo, torne-se possível estimar o tempo 

necessário para realizar o disparo do Triac após o cruzamento por zero da senoide, sendo que o 

tempo de cada semiciclo possui uma relação de 1/120 segundos. 

 Definiu-se a utilização de um microcontrolador Arduino Mega 2560 ao controle digital 

do sistema. A Figura 28 evidencia as suas principais caraterísticas técnicas. 

 

Figura 28 – Características Microcontrolador Arduino Mega 2560  

 

Fonte: Alldatasheet (2020) 
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Dentre os principais componentes utilizados que compõem o circuito de acionamento e 

potência estão os Diodo 1N4007, Transformador 12V + 12V, Resistores, Capacitor, Display 

LCD 16x2, CD4093, Optoacoplador 4N25, Optoacoplador MOC 3020 e BTA24. 

Na Figura 29 é possível observar o circuito utilizado para efetuar o controle do ângulo de 

disparo do Triac, controlando a potência sobre a resistência. O circuito divide-se em três 

principais partes, a parte responsável pela sincronização com a rede, processamento das 

informações e potência. 

A parte responsável pela sincronização com a rede faz o uso de um transformador 12 V, 

com função de rebaixar a tensão, assim passando por uma ponte retificadora de onda completa 

rebatendo o semiciclo negativo da senoide para positivo, passando de uma frequência de 60 Hz 

para um sinal com 120 Hz. Em seguida, está presente um circuito Zero Crossing utilizando um 

Optoacoplador 4N25 o qual permite obter as informações dos pontos de cruzamento por zero 

da senoide, sendo necessário para a sincronização do disparo do Triac. 

 

Figura 29 – Circuito de Controle da Resistência Elétrica  

 

Fonte: Autor (2020) 
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De modo a melhorar o sinal do detector de cruzamento, utiliza-se um CD4093 

representando um circuito Schimitt Trigger, sendo um circuito comparador com realimentação. 

Como é possível observar na Figura 30, a senoide proveniente da rede elétrica representada na 

cor azul e os pulsos em laranja correspondentes ao cruzamento por zero obtidos através do 

circuito. Em seguida, com o sinal de 120 Hz resultante é utilizado para definir uma interrupção 

por borda de subida para sincronismo. 

 

Figura 30 – Pulsos Correspondentes ao Cruzamento 

por Zero Obtidos Através do Circuito 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Para realizar o disparo do Triac após possuir uma interrupção sincronizada com a rede e 

pelo intermédio de um microcontrolador, utiliza-se um optoacoplador MOC3020 responsável 

por disparar o transistor de forma isolada da parte de controle e com o auxílio de um circuito 

Snubber (circuito amortecedor) responsável por amortecer transientes, evitando assim erros de 

comutação do sistema.  

Para realizar o projeto da placa de circuito impresso, foi utilizado o software KiCad, 

projetando separadamente a parte de controle e potência, conforme o apresentado na Figura 31, 

a qual evidencia o projeto de placa e a montagem do protótipo. 

 

Figura 31 – Esquemático e Montagem do Protótipo do Controlador 

 

Fonte: Autor (2020) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados provenientes da simulação 

computacional e implementação experimental do estudo, a fim de comparação e análise 

operacional e de desempenho. 

 

 Análise dos Resultados de Simulação 

 

De acordo com o circuito da Figura 26 foram obtidos os resultados via simulação para o 

sistema proposto de acordo com os parâmetros definidos na (Tabela 4). A potência máxima 

considerada para a resistência foi 2250 W de modo a se aproximar com a limitação de tensão e 

ângulo de disparo, observada na plataforma experimental, e uma radiação incidente de acordo 

com o horário de observação (baseado na Figura 20), a fim de se adotar parâmetros condizentes 

com a implementação prática. 

 

Tabela 7 – Temperaturas Utilizadas nas Simulações realizadas no Software PSIM  

CONTROLADOR 
TEMPERATURA DE 

INÍCIO 

TEMPERATURA DE 

SETPOINT 

On-Off 35 ºC 50 ºC 

Proporcional Integral 35 ºC 50 ºC 

Sem auxiliar 35ºC 50 ºC 

Fonte: Autor (2020) 

  

  Sistema Sem Aquecimento Complementar  

 

A simulação do sistema de aquecimento solar sem auxiliar resistivo representa a planta 

do sistema, na qual o controlador deve atuar. Para representar a implementação prática foi 

necessário definir a radiação sobre os coletores correspondente ao horário a partir das 09h13min 

da manhã. 

 Os resultados obtidos referentes ao tempo necessário de aquecimento e temperatura do 

reservatório via simulação estão representados pela linha de cor vermelha na Figura 32, no qual 

é possível constatar que não possuindo um aquecimento auxiliar integrado ao sistema é 

necessário 2 horas e 27 minutos para partir da temperatura de 35 ºC e aquecer até a temperatura 

definida como base de 50 ºC. 
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Figura 32 – Simulação da Temperatura do Reservatório Sem Aquecimento Auxiliar 
 

  

Fonte: Autor (2020) 

 

  Sistema Com Aquecimento Complementar  

 

Para a simulação do sistema com aquecimento complementar, foi definido uma radiação 

sobre os coletores correspondente ao horário a partir das 09h25min da manhã, de modo a 

representar a situação ocorrida na implementação prática. 

Foram simulados três sistemas, um utilizando a integração do aquecimento auxiliar por 

meio do controlador On-Off, outro com o controlador PI (Proporcional Integral) e, o terceiro 

sem complementar resistivo, para fins de comparação dos resultados (ver Figura 33). 

Constata-se que a temperatura do reservatório sem o aquecimento complementar 

representado pela linha de cor verde, tem um comportamento limitado pela temperatura máxima 

alcançada pelo coletor e radiação incidente sobre sua área, enquanto o sistema com aquecimento 

complementar resistivo indicado pela cor vermelha (utilizando o controlador On-Off) e azul 

(utilizando o controlador PI) se aquece de maneira mais rápida, sendo capaz de suprir a 

demanda por aquecimento para alcançar o setpoint estipulado e mantendo a temperatura mínima 

de operação do sistema, inclusive em situações de baixa radiação. 
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Figura 33 – Simulação da Temperatura do Reservatório 

  

Fonte: Autor (2020) 

  

O sistema que não possui o aquecimento auxiliar levou em média 2 horas e 22 minutos 

para sair da temperatura de 35 ºC e aquecer até a temperatura definida como base. No entanto, 

quando se analisa o sistema que atua em conjunto com o aquecimento resistivo complementar, 

foi necessário 1 hora e 25 minutos para alcançar uma temperatura de 51 ºC utilizando o 

controlador On-Off  e, o menor tempo foi alcançado foi pelo controlador PI sendo preciso 

apenas 1 hora e 20 minutos para sair de 35 ºC e atingir os 50 ºC. 

O controlador On-Off apresentou erro de rastreamento do setpoint, devido seu 

funcionamento adotar uma histerese de um grau para mais e para menos em torno do valor 

almejado, assim justificando a diferença de temperatura de 50 para 51 ºC. Por fim, em ambos 

os casos é alcançado o valor de temperatura desejado inicialmente.  

A seguir na Figura 34 é apresentado o esforço de controle exercido pelos controladores 

On-Off e PI. 
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Figura 34 – Potência da Resistência com a Utilização dos Controladores On-Off e PID 

  

Fonte: Autor (2020) 

 

O controlador proporcional integral apresenta um decrescimento gradativo da potência 

sobre a resistência à medida que a temperatura se aproxima do setpoint definido, enquanto no 

controlador On-Off ocorre a variação de 0 a 2250W instantaneamente, evidenciando que o uso 

do controlador On-Off, por apresentar um erro de rastreamento da temperatura do reservatório 

de 1 ºC como mencionado anteriormente, a resistência elétrica utilizada permaneceu mais 

tempo ligada (5 minutos) do que em relação ao controlador PI. 

A Figura 35 evidencia o comportamento da potência em relação a temperatura do 

reservatório, sendo que o gráfico apresenta um comportamento de “degrau” devido a frequência 

de amostragem utilizada na discretização ser de 0,2 Hz. 
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Figura 35 – Decrescimento da Potência em Relação à Temperatura do Reservatório 

  

Fonte: Autor (2020) 

 

Devido a simulação possuir um saturador para ater a potência máxima a 2250W de modo 

a representar as limitações apresentadas na implementação prática, e não levar em consideração 

a equação de disparo do triac, observa-se uma pequena divergência de valores de potência e 

tensão em relação a temperatura se comparada com a implementação. 

Na Figura 36 é possível observar a potência simulada convertendo-a para sua 

aproximação correspondente ao ângulo de disparo, utilizando a equação da Figura 27 obtida 

via Excel para disparo do triac. 
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Figura 36 – Aproximação do Ângulo de Disparo em Relação à Potência  

    

Fonte: Autor (2020) 

 

 Análise dos Resultados da Implementação Prática  

 

A implementação prática do protótipo foi feita no sistema de aquecimento solar integrado 

cedido pela empresa Plural Ambiental - Erechim RS. Seu sistema atua com 30 tubos evacuados 

e capacidade de armazenamento para 300 litros, conforme ilustrado na Figura 37. 

 

Figura 37 – Sistema de Aquecimento Solar Integrado com Tubos Evacuados 

  

Fonte: Autor (2020) 
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  Sistema Sem Aquecimento Complementar  

 

Para realizar a aquisição dos dados para o sistema sem aquecimento complementar, foi 

necessário 2 hora e 29 minutos (09h13 até as 11h42) para aquecer a água de 35ºC até os 50ºC. 

A Figura 38 apresenta a temperatura do reservatório em relação ao tempo decorrido.  

 

Figura 38 – Temperatura do Reservatório Sem aquecimento Complementar em Relação ao Horário  

  

Fonte: Autor (2020) 

 

A partir da comparação dos resultados de simulação com a implementação prática para o 

sistema sem aquecimento auxiliar, foi possível constatar que ocorreu uma pequena diferença 

de 2 minutos a mais no tempo necessário para o aquecimento do fluido dos 35 ºC até os 50 ºC. 

Essa diferença de tempo pode ser justificada pela simulação adotar o valor médio da radiação 

incidente no Rio Grande do Sul, pelo reservatório ser ideal e não apresentar perdas de calor, 

além da temperatura do fluido ser considerada uniforme em toda extensão do reservatório. 

 

 Sistema Com Aquecimento Complementar  

 

Para a utilização do sistema com aquecimento auxiliar, foram realizadas as medições dos 

valores de potência, tensão e corrente sobre a resistência em relação ao ângulo de disparado 

(10º a 170º), por intermédio de uma Alicate Wattímetro Datalogger e um Osciloscópio. Na 
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Tabela 8 estão apresentados os valores considerados como referência para a análise, e a Figura 

39 apresenta o gráfico resultante.  

 

Tabela 8 – Analise de Potência, Tensão e Corrente em Relação do Ângulo de Disparo 

ÂNGULO TENSÃO (V) CORRENTE (A) POTÊNCIA (W) 

10º 183,2  12,3 2253,36 

50º 174,8 11,7 2045,16 

70º 161,7 10,9 1762,53 

90º 141,8 9,6 1361,28 

120º 97,3 6,6 642,18 

140º 63,2 4,3 271,76 

150º 46,3 3,1 143,53 

160º 30,1 2 60,2 

170º 0 0 0 

Fonte: Autor (2020) 

  

Figura 39 – Analise da Relação entre Ângulo de Disparo e Potência sobre a Resistencia 

  

Fonte: Autor (2020) 

 

O comportamento do gráfico apresentado na Figura 39 está de acordo com o resultado 

esperado, ao empregar a equação obtida na Figura 27. 

Na implementação prática, houve oscilações e queda de tensão de 10 V no ponto de 

utilização da energia elétrica. Esta queda de tensão ocorre em função da distância aonde se 

encontrava o sistema de aquecimento solar instalado em relação ao ponto de entrega da energia, 

assim ocorrendo uma diminuição da potência sobre a resistência para no máximo 2380,16 W. 

Além disso, devido a limitação imposta de 10º para o disparo do triac esta potência máxima 

apresenta mais um decréscimo. 
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Nas Figuras 40 até 44 são mostradas as formas de onda considerando os ângulos de 

disparo supracitados (Tabela 8). A cor azul representa a forma de onda da rede elétrica levada 

como referência, em laranja está representado o sinal proveniente da detecção de cruzamento 

por zero, em verde está representado o sinal aplicado para o que ocorra o disparo do triac 

BTA24 e por fim, em lilás, esta representa a forma de onda da corrente sobre a carga. De modo 

a facilitar a obtenção das formas de onda, foi utilizada uma lâmpada incandescente de 60 W 

para a representação da carga, de modo a circular uma corrente inferior a nominal. 

 

Figura 40 – Medições Realizadas com 10º e 50 º de Ângulo de Disparo.  

  
Fonte: Autor (2020) 

 

Figura 41 – Medições Realizadas com 70º e 90 º de Ângulo de Disparo. 

  
Fonte: Autor (2020) 

 

Figura 42 – Medições Realizadas com 120º e 140 º de Ângulo de Disparo. 

  

Fonte: Autor (2020) 
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Figura 43 – Medições Realizadas com 150º e 160 º de Ângulo de Disparo. 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Figura 44 – Medições Realizadas com 169º e 170 º de Ângulo de Disparo. 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Em seguida foi necessário realizar a aquisição dos dados obtidos do sistema com auxiliar 

resistivo. A Figura 45 apresenta a temperatura do reservatório em relação ao tempo decorrido, 

demonstrando que para aquecer a água de 35ºC até os 50ºC, foi necessária 1 hora e 22 minutos 

(09h25 as 10h47). 

 

Figura 45 – Temperatura do Reservatório em Relação ao Tempo 

     

Fonte: Autor (2020) 
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No sistema com aquecimento auxiliar resistivo utilizando um controlador PI ocorreu uma 

divergência de apenas 2 minutos para o tempo de aquecimento simulado, justificado pelo fato 

da simulação possuir uma radiação média dos dias no Rio Grande do sul além da consideração 

empregada do reservatório não possuir perdas e de o fluido possuir temperatura uniforme em 

toda extensão do reservatório. 

 A justificativa pelo gráfico apresentar uma característica não linear está na varrição da 

radiação sobre os coletores provenientes da nebulosidade apresentada sobre a área útil do 

coletor. Na Figura 46 e Figura 47 estão apresentados os dados da energia solar de ondas curtas 

e nebulosidade no dia 10 de novembro na realização da implementação prática. 

 

 Figura 46 – Dados de Energia Solar de Ondas Curtas na Cidade de Erechim  

     

Fonte: Weather Spark (2020) 

 

Figura 47 – Nebulosidade Apresentada na Cidade de Erechim  

     

Fonte: Weather Spark (2020) 
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 Em seguida, na Tabela 9, apresentam-se as principais frações da análise, expondo o início 

da aquisição e a ocorrência de alteração de ângulo de disparo do triac, ilustrando as variações 

da temperatura, horário, ângulo de disparo e potência sobre a resistência.  

 

Tabela 9 – Analise de Temperatura, Horário e Potência em Relação ao Ângulo de Disparo 

TEMPERATURA HORÁRIO ÂNGULO POTÊNCIA (W) 

35,00 ºC 9:25 10,00º 2290,26 

48,63 ºC 10:39 10,00º 2241,06 

48,75 ºC 10:39 11,37 º 2238,60 

48,88 ºC 10:40 26,97º 2215,52 

48,94 ºC 10,41 33,92º 2179,21 

49,06 ºC 10:42 44,85º 2127,60 

49,13 ºC 10:42 49,59º 2068,54 

49,19 ºC 10:42 53,95 º 2001,00 

49,31 ºC 10:43 62,10 º 1859,20 

49,38 ºC 10:43 66,18 º 1790,80 

49,50 ºC 10:43 74,86 º 1631,70 

49,56 ºC 10:44 79,64 º 1516,01 

49,63 ºC 10:44 84,85 º 1424,92 

49,69 ºC 10:45 90,57 º 1306,60 

49,75 ºC 10:45 96,85 º 1172,13 

49,81 ºC 10:46 103,91 º 997,12 

49,88 ºC 10:46 112,22 º 804,38 

49,94 ºC 10:47 123,37 º 550,22 

50,00 ºC 10:47 170,00 º 0,00 

Fonte: Autor (2020) 

 

A seguir está apresentada na Figura 48 a relação de tensão pelo tempo decorrido, aonde 

foi possível perceber a existência de variação na tensão nas faixas aonde se mantinha um ângulo 

constante de disparo de 10º. 
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Figura 48 – Tensão na Resistência em Relação ao Tempo 

     

Fonte: Autor (2020) 

 

Uma hipótese que justifica esta variação de tensão no período de início até as 10 horas e 

39 minutos é que no local de implementação do protótipo foi constatado o funcionamento de 

um maquinário, sendo uma prensa para materiais reciclados, isto pode ter causado o 

afundamento de tensão, visto que o circuito de potência do controlador de temperatura utilizou 

a mesma fonte de alimentação. Um fato que fortalece essa hipótese, é que ocorreu o 

enfraquecimento de lâmpadas presentes no setor no momento em que o equipamento entrava 

em atuação. 

 

 Custos 

 

De modo a mensurar o custo de implementação do projeto desenvolvido, constata-se que 

para aquisição de um sistema de aquecimento solar integrado com coletor evacuado, utilizando 

30 tubos de vácuo e um armazenamento com capacidade para 300 litros de água, com isolação 

de poliuretano, sistema de aquecimento complementar resistivo de 3000 W e estrutura de aço 

galvanizado. A tabela 10 sumariza uma estimativa dos custo do sistema. 
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Tabela 10 – Custo do Componentes Sistema de Aquecimento Solar com Auxiliar Resistivo 

COMPONENTE CUSTO 

Equipamento R$ 4.000,00 

Controlador R$ 540,00 

Material de Instalação R$ 500,00 

Mão de Obra de Instalação R$ 1.260,00 

Total                                          R$ 6.300,00 

Fonte: Autor (2020) 

 

A Tabela 11 mostra o valor utilizado para confecção do protótipo do controlador sendo 

considerado o custo médio dos equipamentos encontrados no mercado. Ao comparar o 

controlador incluso no sistema de aquecimento citado anteriormente, o sistema proposto neste 

trabalho apenas não possui a função de controle de nível do fluido do reservatório. 

 

Tabela 11 – Custo dos Componentes Utilizados no Controlador   

COMPONENTE CUSTO 

Arduino Mega 2560 R$ 110,00 

Transformador 12+12 R$ 30,00 

Ds18B20 R$ 18,00 

Display LCD 16x2 R$ 20,00 

Fonte 9V R$ 18,90 

Demais Componentes Eletrônicos R$ 55,00 

Total R$ 251,90 

Fonte: Autor (2020) 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com o objetivo de desenvolver uma simulação e implementação prática de um sistema 

de controle térmico de água por meio da associação de um sistema de aquecimento solar e 

complementar resistivo, o presente trabalho determinou todos os equipamentos e parâmetros 

necessários para sua representação e implementação, tomando como base trabalhos e pesquisas 

já desenvolvidas nessa área, e, por fim, concluiu-se que o sistema proposto é eficiente em 

termos da rastreabilidade da referência, satisfazendo a demanda por aquecimento. 

A partir da análise dos dados provenientes da simulação, concluiu-se que a utilização do 

controlador On-Off por apresentar uma característica de oscilação maior quando presente 

perdas térmicas e apresentar um erro de rastreamento na temperatura de saída do reservatório, 

embora essa fosse uma característica intrínseca deste controlador, conforme exposto por 

Bazanella e Silva (2000). Essa oscilação não representa uma desvantagem deste sistema, no 

entanto, a utilização do controlador PI (Proporcional Integral) elimina esta variação, tornando 

a temperatura do sistema mais linear.  

Uma das considerações que ficou mais evidente nas simulações é que a integração do 

sistema de aquecimento solar a um sistema complementar, neste caso, resistivo. Essa inclusão, 

proporciona a minimização do tempo necessário de aquecimento, proporcionando em média 1 

hora e 2 minutos mais rápido que o sistema sem auxiliar, ou seja, redução de tempo de 43,66 %. 

Na implementação prática do sistema, foi desenvolvido um protótipo do controlador e 

associado a um sistema preexistente de aquecimento solar de tubos evacuados, cujo reservatório 

integrado possui capacidade de 300 litros e aquecimento complementar resistivo. Em suma, a 

comparação entre o sistema simulado no software PSIM e a implementação prática, comprovou 

sua representação, ocorrendo apenas uma divergência entorno de dois minutos nos 

testes realizados, considerando uma temperatura de setpoint de 50 ºC a uma temperatura 

inicial de 35 ºC. 

A diferença de tempo necessário para o aquecimento entre simulação e implementação 

ocorre devido à variação de radiação sobre os coletores decorrentes da nebulosidade, além do 

reservatório do sistema simulado ser considerado ideal, sem perdas, e possuir uma 

homogeneidade da temperatura do fluido em seu interior, sendo que na utilização do sistema 

complementar resistivo apresentou variações na tensão de alimentação do circuito de potência, 

mas não afetando significativamente nos resultados obtidos. 

Por fim, foi possível constatar a representatividade da simulação realizada em relação ao 

sistema de aquecimento solar tomado como base, possibilitando a comprovação da eficácia da 
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integração de ambos os sistemas, proporcionando uma série de vantagens e demonstrando o 

adequado projeto do sistema de controle. Sendo a contribuição para a minimização do tempo 

de aquecimento, suprindo as necessidades térmicas em ocasiões de radiação insuficiente e ou 

inexistente, assim mantendo a confiabilidade do sistema em fornecer água aquecida na 

temperatura mínima estipulada de 50 ºC e atendendo a faixa de temperatura para o consumo de 

água para o qual foi dimensionado. 

 

 Perspectivas Futuras 

 

Como sugestões de continuação e melhorias do trabalho em questão, propõe-se os 

seguintes tópicos: 

 Realizar a implementação e comparação de um controlador PID, proporcional integral 

derivativo; 

 Integrar as perdas térmicas do sistema de armazenamento do fluido; 

 Desenvolver interface de comunicação com o usuário de modo a facilitar sua interação. 
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APÊNDICE A– Programação empregada na simulação  

 

A programação necessária utilizada para realizar a implementação dos controladores 

estão apresentadas a seguir. 

 

A.1 Programação empregada para o controlador On-Off 

 

double E = x1, h = 1; 

static double u = 0; 

if (E >=  h) 

{u = 220*220;} 

if (E <= -h) 

{u = 0;} 

y1 = u; 

 

A.2 Programação empregada na Discretização do controlador PI 

 

static double timer = 5, y_n = 0, x_n = 0, x_nm1 = 0, y_nm1 = 0, x_nm2 = 0, y_nm2 =0; 

timer = timer + delt; 

if(timer>= 5){ 

x_n = x1; 

y_n=(2.07227215905)*x_n+(12659.4025144)*x_nm1+(0)*x_nm2+(2/3)*y_nm1-(0)*y_nm2; 

y_nm2 = y_nm1; 

y_nm1 = y_n; 

x_nm2 = x_nm1;  

x_nm1 = x_n;  

timer = 0;}  

y1 = y_n; 


