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RESUMO 
 

 
Na construção civil, vidros e janelas são importantes elemenros, não só 
esteticamente, mas também termicamente. Hoje em dia estes elements vem 
sendo cada vez mais objeto de estudos, por serem uma fonte de ganho de 
calor devido a radiação solar no verão e também de perda de calor para o 
ambiente externo durante o inverno. Assim, os vidros e as janelas podem 
funcionar como obstáculo ou ferramenta para a obtenção das condições de 
conforto térmico nas edificações. Este trabalho trata de calibrações e ajustes 
em componentes de monitoramento térmico de um calorímetro solar, que é 
utilizado para verificar um índice de desempenho das aberturas, chamado fator 
solar. O fator solar representa a fração da energia solar incidente sobre a 
abertura que penetra no interior da edificação. Dentre as atividades realizadas 
destaca-se: a re-calibração e verificação da homogeneidade dos transdutores 
de fluxo de calor; isolamento térmico dos tubos do sistema de resfriamento; 
criação de uma nova junta de referência para os termopares; melhoria na 
estabilidade da medição da temperatura do ar externo; e construção de um 
medidor de convecção. Além disso, também foi realizada a verificação do fator 
solar de uma amostra de vidro incolor 3mm, através de dois processos de 
medição: calorimétrico e fluximétrico. Os resultados destes testes mostraram 
que os ajustes nos sensores de monitoremento refletiram positivamente sobre 
a precisão nas medidas obtidas pelo calorímetro.  
 
 
Palavras-chave: instumentação; vidros e janelas; fator solar; calorímetro solar. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Justificativa 
 
O calorímetro solar que está sendo construído na UFSC (Marinoski, 2008) 
apresentava alguns problemas em seu funcionamento devido a alguns 
instrumentos estarem descalibrados causando erros de medição e 
comprometendo o cálculo do Fator Solar. Assim tornou-se necessário fazer 
uma serie ajustes e calibrações visando o correto funcionamento do 
calorímetro como um todo, além da instalação de novos sensores. 
 

1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo Geral 
 
Realizar calibrações e ajustes visando o correto funcionamento dos sensores 
de monitoramento térmico que compõem a instrumentação utilizada no 
calorímetro solar que está sendo construído pelo LMPT-LabEEE/ UFSC. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Ajustar a junta de referência dos termopares. 
• Alterar a posição e ajustar o termopar de monitoramento do ar externo.  
• Isolar as tubulações hidráulicas do sistema de resfriamento do 

calorímetro. 
• Recalibrar  os fluxímetros da cavidade de referência. 
• Verificação da homogeneidade dos fluxímetros.  
• Recalibração utilizando um banho térmico exclusivo para a cavidade de 

referência.  
• Construção do medidor de convecção. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 
 
O trabalho está estruturado em Introdução, Revisão bibliográfica, Metodologia, 
e Resultados, Conclusões e Referências bibliográficas. A introdução apresenta 
uma prévia das modificações necessárias ao correto funcionamento do 
calorímetro solar que está sendo construído pelo LMPT-LabEEE/UFSC . 
 
O capítulo dois, revisão bibliográfica, trata do referencial teórico utilizado 
realização das modificações necessárias ao funcionamento do calorímetro, 
como resultados obtidos anteriormente para o ganho de calor solar através de 
vidros e  janelas, a definição de fator solar, e dos dispositvos utilizados para 
medição das variáveis ambientais. 
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O capítulo três, apresenta a  Metodologia utilizada para conduzir as 
modificações seguida dos resultados obtidos nos processos de montagem de 
componentes e calibrações dos dispositivos. 
 
No capítulo quatro são apresentadas as considerações finais sobre o estudo. 
 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Comportamento ótico de vidros translúcidos frente à radiação solar 
 
O trabalho de Santos e Fernandes (2008) apresenta o resultado de ensaios 
espectrofotométricos para incidência normal realizados para dezesseis (16) 
tipos de vidros translúcidos disponíveis no mercado brasileiro. Destes ensaios 
resultaram curvas de transmissão e reflexão para uma faixa espectral variando 
de 300 a 2000 nm. A partir destas curvas, ponderadas em função do espectro 
solar padrão, foram obtidos valores de transmitância, refletância e absortância, 
tanto para o espectro total como separadamente para as regiões do 
ultravioleta, do visível e do infravermelho. Os resultados referentes ao espectro 
total foram utilizados no cálculo do Fator de Calor Solar, e os dados da região 
do visível na obtenção da Transmitância da Luz Visível. Estes valores, 
juntamente com a análise das curvas espectrofotométricas resultantes, são 
importantes ferramentas disponibilizadas, que permitem a consideração do 
comportamento ótico destes vidros em relação à radiação solar no processo de 
especificação dos mesmos. 
 
Nesta análise observou-se que os vidros impressos incolores apresentaram 
valores de Fator de Calor Solar (FS) e Transmitância da Luz Visível (Tv) 
inferiores ao vidro plano incolor de mesma espessura, mas com diferenças 
pequenas em torno de 0.11 para FS e Tv. Observou-se também que os vidros 
impressos incolores ensaiados transmitem maior percentual de energia na 
região da luz visível. Com isto, a relação entre o ganho de luz e de calor destes 
vidros é muito alta, muitos apresentando valor desta relação superior a um (1), 
o que é muito difícil nos vidros simples comercializados no Brasil. Desta forma 
são boas opções para situações em que se necessitem características 
semelhantes ao vidro incolor, com relação a ganhos de calor e luz, e se deseje 
privacidade e/ou redução do ofuscamento, ou ainda um efeito estético 
diferenciado em esquadrias de ambientes sem necessidade de visão externa.                             
 
Os vidros impressos coloridos não apresentam esta mesma condição, e, 
embora tenham valores do Fator Solar inferiores aos vidros incolores de 
mesma espessura, possuem uma Transmitância da Luz Visível ainda mais 
baixa que o Fator Solar. Por isso podem ser usados para redução do ganho de 
calor solar, mas com uma perda acentuada de luz natural. Portanto o uso dos 
vidros impressos coloridos ensaiados neste trabalho estaria mais associado a 
uma questão estética, e não ao atendimento de necessidades relacionadas ao 
conforto térmico e visual das edificações. 
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2.2 Análise de erro no processo de calibração de transdutores de fluxo 
de calor 

 
O desempenho de transdutores de fluxo de calor está diretamente relacionado 
com as incertezas envolvidas no processo de calibração. A análise proposta 
por Güths et al (1998) sobre processo de calibração (método "a transdutor 
auxiliar"), com um fluxímetro “a gradiente tangencial” mostra o erro envolvido 
na determinação da constante de calibração, em função da temperatura da 
vizinhança, do coeficiente de troca de calor, da densidade de fluxo, diâmetro 
dos fios de conexão e área dos sensores. Assim a constante real de calibração 
c’, e o erro % serão: 
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Onde qres, é a potência dissipada pela resistência aquecedora, qaux é o fluxo de 
calor que passa pelo sensor auxiliar, qi fio e qlat são os calores perdido nos fios e 
nas laterais do sensor respectivamente e n é o numero de fios.    
A primeira e mais importante análise consistiu em avaliar a influência da 
temperatura da vizinhança (T∞) no processo de calibração e os resultados 
indicam claramente a forte influência da temperatura da vizinhança no 
processo de calibração, especialmente em baixas densidades de fluxo como 
mostra a figura abaixo.  

 

 
Figura 2.1. Erro da constante de calibração em função da densidade de fluxo de calor. 

 
Uma segunda análise da calibração mostrou a importância qualitativa dos erros 
envolvidos no processo. Os resultados experimentais confirmaram a tendência 
do aumento do erro em função da diferença de temperatura entre o dispositivo 
e a vizinhança. A influência da densidade de fluxo de calor é marcante, 
apontando claramente a necessidade de realizar a calibração com altas 
densidades de fluxo.  
 
A perda de calor pelos fios é a parcela mais importante na formação do erro, 
indicando a necessidade de utilização de fios com pequeno diâmetro. 
Transdutores com pequenas dimensões superficiais apresentaram maiores 
erros, pois a perda pelos fios torna-se mais significativa à medida que diminui 
as dimensões do sensor.  
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2.3 Desempenho térmico de películas poliméricas em fachadas 
envidraçadas 

 
Castro et al. (2007) analisou o comportamento térmico de películas poliméricas 
instaladas em vidros incolores de 4 mm de espessura, com características 
óticas conhecidas.  Foram selecionados sete tipos de películas: uma peça 
verde natural, uma verde refletivo, uma bronze natural, uma bronze refletivo, 
uma prata, uma G20 e uma incolor, que foram instaladas nos vidros das 
células-teste para analise térmica das películas que ocorreram entre os dias 25 
de junho e 06 de julho de 2007. 
 
Os dados para analise foram obtidos com o auxilio de uma mini-estação 
próxima as células teste que monitora a temperatura e umidade do ar, direção 
dos ventos predominantes, velocidade do vento, radiação solar incidente, 
índice pluviométrico, temperatura  superficial  interna  e  externa  do  vidro, 
temperatura superficial interna e externa da parede oeste e temperatura de 
bulbo seco no interior das células-teste.  
 
Essas análises mostraram que, a película bronze refletiva apresentou a maior  
temperatura  na superfície interna enquanto a película incolor apresentou a 
menor. As  películas verde, cinza e bronze se mostraram menos transparentes  
à  radiação  solar  que  a  incolor,  pois  absorvem mais radiação aumentando 
suas temperaturas superficiais, “funcionando como  uma  espécie  de  
“radiador”,  re-emitindo  calor  para  o  interior  do  ambiente”.   
 
Observou-se também que a película prata refletiva apresentou comportamento 
semelhante ao da película incolor, isto é, uma alta transparência à radiação 
solar, comparados aos outros materiais da análise.  
 
Já na análise da temperatura de bulbo seco, notou-se que a película incolor foi 
a  que mais  contribuiu para  o  aquecimento do ambiente interno,  já as 
películas verde refletivo e G20 foram as que apresentaram maior  contribuição  
para  a  atenuação  das  temperaturas internas. Assim pose-se dizer que as 
películas naturais têm maior transparência ao infravermelho, fonte de calor.   
 

2.4 Estudo do ganho de calor em vidros planos e refletivos através de 
células teste 

 
No trabalho desenvolvido por Castro et al. (2007), estudou-se o comportamento 
de superfícies transparentes em fachadas, em situação real, através de 
medições em seis células-teste. Analisou-se o comportamento dos vidros, 
disponíveis no mercado, cuja caracterização espectrofotométrica já era 
conhecida. Foram selecionados sete tipos de vidros, sendo quatro planos e três 
refletivos metalizados a vácuo, os quais foram instalados em aberturas nas 
células-teste, localizadas em fachadas com orientação norte. Todos os vidros 
tem espessura 4mm, onde o incolor foi considerado como referência. 
 
Esses vidros foram analisados em células teste em condições de ambientais 
idênticas, com uma estação meteorológica que monitora: temperatura e 
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umidade do ar, velocidade e direção do vento, radiação solar incidente, índice 
pluviométrico e a temperatura de bulbo seco interna as células, e o período de 
medições compreendeu duas semanas do mês de julho de 2005. 
 

 

 
Figura 2.2. Células-teste 

 
Os resultados da analise mostram que, geralmente, quanto menor a 
absortância, maior a transmitância, maior o fator solar, e maior o ganho de 
calor. Dessa forma, a maior contribuição para a atenuação do ganho de calor 
foi dos vidros metalizados a vácuo, podendo-se afirmar que, dentre as duas 
tipologias de vidros analisadas, os refletivos são mais indicados no controle do 
ganho de calor. O vidro incolor, nos dois períodos analisados, foi o que 
apresentou a menor absortância e maior transmitância e conseqüentemente, 
maiores fator solar e ganho de calor. 
 
Já com os vidros coloridos o mais indicado no controle do ganho de calor é o 
verde, porém, não foi o de menor temperatura de bulbo seco interna. Com 
relação aos refletivos, pode- se observar a mesma situação, sendo o azul 
intenso o mais indicado. A partir daí, pode-se dizer que a parcela, referente à 
diferença de temperatura entre o ambiente interno e externo, tem pouca 
influência no cálculo do ganho de calor total. No caso dos vidros planos, essa 
parcela representa de 1,5 a 2,5% desse ganho, e nos vidros refletivos de 2,5 a 
6,0%. Portanto, no cálculo do ganho de calor total, a energia incidente  e as 
características óticas do material são os fatores mais relevantes. 
 

2.5 Verificação de propriedades térmicas e ópticas de janelas através de 
simulação computaçional 

 
O intuito da pesquisa realizada por Marinoski et al. (2008) foi determinar 
algumas propriedades como; Transmitância Térmica (U), Fator Solar (FS) e 
Transmissão de Luz Visível (Tv); em diferentes tipos de janelas, utilizando o 
processo  de simulação computacional com o software window 6 do 
LBNL(Lawrence Berkeley National Laboratory). 
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Os vidros utilizados foram: os vidros claros incolor 3mm e 6mm, vidro duplo 
3mm, vidro verde 6mm e vidro reflexivo 6mm. Em um segundo momento, foram 
construídos mais dezessete modelos mais complexos, com diferentes 
proteções solares (persianas) encontradas no mercado nacional, sendo 
também verificadas as referidas propriedades.   
 
Os algoritmos utilizados nas versões recentes do W6 para determinar 
propriedades de janelas com proteções solares são relativamente novos, por 
isto os resultados são considerados como de caráter informativo para objetivo 
de pesquisas e não como definitivos. Os cálculos realizados no WINDOW 6, 
para sistemas de janelas sem elementos de proteções solares, são idênticos 
aos apresentados no WINDOW 5 e consistentes com normas ASHRAE, ISO e 
NFRC (LBNL, 2006).  
 
Como padrão, o programa considera o ângulo de incidência da radiação solar 
como sendo normal (perpendicular) ao plano da janela.  
 
Nos resultados dos modelos da primeira parte do estudo, observou-se que 
depois da janela com vidros duplos, o vidro reflexivo seguido pelo vidro verde 
foram os elementos que apresentaram melhor desempenho em relação à 
transmitância térmica. Quanto ao fator solar, os melhores resultados são 
atingidos pelos modelos com persiana e vidro reflexivo, porém estes são os 
que menos permitem a passagem da luz visível para o ambiente.  
 
Já nos resultados das simulações com proteções solares, observa-se pouca 
diferenciação em relação à transmitância térmica, Quanto ao fator solar e a 
transmissão de luz visível, o ponto que mais influenciou nos resultados foi o  
ângulo de inclinação da lâmina, tendo seus valores diminuídos à medida que 
aumentava o ângulo de inclinação, ou seja, quanto mais fechada estava à 
persiana. 
 

2.6 Instrumentação em ciências térmicas 
 

2.5.1 Termopares 
 
Quando dois materiais distintos e com densidades de elétrons livres diferentes 
entre si são colocados em contato, há uma difusão de elétrons de um material 
para o outro através da interface de contato, modificando a diferença de 
potencial na interface a fim de restabelecer o equilíbrio.    
 
Se estes materiais formam um circuito fechado e as duas junções estão a 
temperaturas diferentes haverá uma corrente induzida no material, assim a 
diferença de temperatura será proporcional à diferença de potencial em 
qualquer ponto do circuito (por exemplo, no termopar do tipo T o sinal 
corresponde a 40µV/°C). 
 
Como o sinal do termopar nos da a diferença de temperatura entre as duas 
junções, é necessário conhecer a temperatura em uma das junções para se 
obter a temperatura absoluta da outra junção.   



Relatório de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq – BIP/UFSC 2008/2009                                                                      11 
 

 
Ainda pode-se usar uma associação de termopares em serie e em paralelo 
para se ampliar o sinal (em casos de pequenas diferenças de temperaturas) e 
para se obter uma temperatura media de um corpo respectivamente. 

 

2.5.2 Termistores 
 

Termistores são sensores que variam a resistência de um semi-condutor com a 
variação da temperatura de maneira não linear. Em geral como na equação 
abaixo: 
 
R=R0 e β(1/T -1/T0)  
 
onde:    
R = resistência na temperatura T (Ω),  
R0 = resistência na temperatura T0 (Ω),  
β = constante característica do material (K),  
T,T0 = temperaturas absolutas (K)  
 
A medição dessa variação é geralmente feita com a configuração de uma ponte 
de Wheatstone que amplia o sinal obtido alem de ser de simples montagem. 
Como o aquecimento dos fios pode gerar incertezas na medição é 
recomendado que se use uma corrente pulsante para diminuir o aquecimento 
dos fios. 

 

2.5.3 Fluxímetro a gradiente tangencial 

Assimetrias físicas na forma de pinos metálicos provocam desvio de fluxo de 
calor e diferenças de temperatura sobre a termopilha gerando uma tensão 
proporcional ao fluxo. 

 

 
Figura 2.3. Corte do transdutor de fluxo de calor a gradiente tangencial proporcional ao 

fluxo de calor. 
 
No Método de calibração a transdutor auxiliar é posto um sensor calibrado 
entre a resistência aquecedora e o isolante para saber o calor perdido no 
isolante e subtrair esse valor da potência dissipada pela resistência. Dessa 
maneira sabe-se o fluxo que passa pelo fluxímetro a calibrar (GUTHS e 
NICOLAU, 1998).  
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Figura 2.4. Método de calibração a transdutor auxiliar. 

 

3 METODOLOGIA E RESULTADOS 

3.1  Ajuste da junta de referência dos termopares. 
 
Antes de começar as atividades, observou-se que a junta de referência estava 
muito sensível às variações de temperatura, causadas por diversas 
perturbações no ar dentro do trailer. Estas perturbações são indesejáveis por 
que variações muito rápidas na temperatura de referência podem comprometer 
os resultados, uma vez que a referência sofre alterações antes do final da 
leitura da serie de sensores.  
 
Para ajustar a junta de referência utilizou-se um tubo de aço com massa 
considerável e suas extremidades isoladas, para tornar a junta de referência 
menos sensível às variações de temperatura causadas por perturbações no ar 
do trailer.  Instalou-se a junta isolada da parede do trailer (por meio de uma 
haste de metal de perfil “L” e uma placa de isopor) para que não haja 
transferência de calor entre a parede do trailer e a junta de referência como 
mostra as figuras 3.1(a) e (b). 

 

 
(a) (b) 

Figuras 3.1. Montagem esquemática da junta (a), foto da mesma junta de referência(b). 
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 3.2  Transferência e ajuste do termopar para monitoramento do ar 
externo. 
 

Como já citado, perturbações no ar, causam variações bruscas no sinal 
utilizado para determinar a temperatura. Então, o termopar que monitoraria a 
temperatura ambiente (antes instalado na porta de entrada do trailer), foi 
transferido para a parte exterior do trailer proximo a cavidade de referência 
(Figura 3.2).  
 
O termopar foi instalado dentro de uma tubulação, onde se tem uma boa 
circulação de ar devido a um ventilador instalado na saída da tubulação. Esta 
tubulação foi pintada de preto fosco por dentro para que não haja relexão dos 
ráios solares prejudicando as medições de temperatura, esta também é 
revestida externamente com material espelhado para que nao haja 
aquecimento do tubo e consequente variaçao na temperatura do ar dentro do 
tubo, este por sua vez tem forma de “L” para que nao entre radiação solar 
difusa e foi instalado na parede do trailer com a entrada direcionada para baixo 
e com a saida do ar dentro do trailer. Assim a temperatura do ar é medida no ar 
que é retirado há uma distância de 15cm da parede do trailer, garantindo que a 
temperatura da parede não irá influenciar a medição da temperatura do ar.  

 

  
(a) (b) 

Figura 3.2. Visão interna, com ventilador na extremidade (a);  
visão externa forma de “L” (b). 

 
Pode-se observar através dos graficos da figura 3.3(a) e 3.3(b) que as 
modificações minimizaram as perturbações nos sinais devido ao novo aparato 
contruído para medir a temperatura do ar externo. 
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Figura 3.3 (a). Gráfico da variação das temperaturas de referência e do ar externo em 

função do tempo, medidas ANTES das modificações. 

 
Figura 3.3. (b). Gráfico da variação das temperaturas de referência e do ar externo em 

função do tempo, medidas DEPOIS das modificações. 
 

3.3 Isolamento dos tubos hidráulicos do sistema de resfriamento do 
calorímetro  

 

Em seguida foram isolados os tubos hidráulicos, pelos quais passa a água de 
resfriamento proveniente do banho térmico. Esta tubulação foi revestida com 
poliestireno para minimizar as transferências de calor entre a água que está 
sendo transportada nos tubos e o ar no interior do trailer ou com outros através 
do contato com outros elementos. 

 

3.4   Calibração dos fluxímetros da cavidade de referência. 
 
A primeira calibração dos fluxímetros da cavidade de referência foi feita antes 
da fixação da cavidade no trailer, esta calibração fornecia dados duvidosos 
pelo fato de não ter usado um sistema de resfriamento para controlar a 
temperatura do processo. 
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Por isso se fez necessário uma nova calibração simulando as condições reais 
que o calorímetro deve atuar. 
 
Para a calibração dos quatro 
fluxímetros  (numerados como 
mostra a figura 3.4.1 foi utilizada 
uma fonte geradora de corrente 
elétrica, um multímetro, uma 
resistência elétrica, e um placa 
isolante.  
 

 
Figura 3.4.1. Numeração dos fluxímetros, vista 

externa frontal da cavidade de referência.   
 
A resistência utilizada é plana e com dimensões iguais as dos 4 fluxímetros 
(25x25cm). Esta é conectada a fonte geradora de corrente por dois fios 
condutores, sua face plana é colocada em contato com o fluxímetro a ser 
calibrado, em seguida é posto a placa isolante também plana (isopor) na outra 
face da resistência e pressionada manualmente. Este método garante que 
transmissão de calor será apenas da resistência para o fluxímetro, já que é 
utilizado um sistema de resfriamento na parte posterior do fluxímetro que 
garante maior eficiência na transmissão de calor. 
 
O multímetro é conectado na saída do fluxímetro a ser calibrado, este 
fluxímetro fornecerá um valor tensão (mV) para cada valor de potência aplicada 
a resistência. Essa tensão (ddp gerada no fluxímetro) é lida pelo multímetro. 
Assim pode-se criar uma relação entre densidade de potência aplicada ao 
fluxímetro (P) e tensão gerada pelo mesmo (V).  
 

 

Depois do esquema de 
calibração estar pronto (figura 
3.4.2) é aplicada alguns valores 
de corrente gerando valores de 
densidades potencia pré-
determinadas, são feitas leituras 
correspondentes das tensões 
gerada, e considerando que o 
sistema seja ideal (toda a 
potência fornecida a resistência 
é transmitida ao fluxímetro), é 
feito a coleta de dados para a 
determinação das constantes de 
calibração dos fluxímetros.  
 

Figura 3.4.2. Montagem do  
esquema de calibração 

 
As potências foram determinadas de maneira a se ter uma variação de valores 
possibilitando traçar um gráfico do comportamento dos fluxímetros desde 
baixas até altas potências como mostra a tabela 3.4.1.  
 

Tabela 3.4.1. Densidades  potências aplicadas a resistência em W/m². 
Densidades de potência (W/m²) 

250 500 750 1000 2000 3000 
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Como a resistência tem uma área de 0,0625 m², as potências absolutas 
fornecidas a resistência são mostrados na Tabela 3.4.2. 
 

Tabela 3.4.2. Potências absolutas fornecidas a resistência. 

Potências absolutas (W) 
15,625 31,250 46,875 62,500 125,000 187.500 

 
Através da equação U²=P.R/A ,onde U é a tensão (V) gerada na fonte de 
corrente, P é a densidade de potência (W/m²) aplicada à resistência, R é a 
resistividade elétrica (Ώ). da resistência e A é a área (m²) de contato da 
resistência, foram determinadas as tensões que deveriam ser geradas na fonte 
(tabela 3.4.3), pois a resistividade (R) da resistência elétrica já era conhecida 
R= 9,2 Ώ. 
 

Tabela 3.4.3.Densidades de potência determinadas e suas respectivas tensões. 
Densidade de 
potência (W/m²) 250 500 750 1000 2000 3000 
Potência 
absoluta (W) 15,625 31,250 46,875 62,500 125,000 187,500 
Tensão gerada 
na fonte (V) 12,0 17,0 20,8 24,0 34,0 41,6 

 
Usando os valores da tabela 3.4.3 (gerados pela fonte e fornecidos a 
resistência elétrica) aplicados ao processo de calibração foram anotados os 
valores de tensão gerados no fluxímetro para os respectivos valores de 
potência fornecida ao fluxímetro através da resistência elétrica.  
 
Primeiramente foram aplicados os seis valores de potência ao fluxímetro 1, 
para determinar o comportamento da curva densidade de potência x tensão  e 
observou-se um comportamento linear da curva (figura 3.4.3), então para os 
outros fluxímetros dois pontos foram determinados apenas. 
 
Os dois valores escolhidos para os demais fluxímetros foram os maiores 
valores de potência (2000 V e 3000 V ), pelo fato de que estudos anteriores 
(GUTHS et. al, 1998), mostram que no caso de potências elevadas, as fugas 
de calor pelas laterais dos sensores se tornam pouco significativas em relação 
ao fluxo principal. Cada medição foi realizada duas vezes para melhor 
avaliação dos resultados. Os valores obtidos são mostrados na tabela 3.4.4. 
 

Tabela 3.4.4 valores obtidos nos fluxímetros 1ª e 2ª medição. 

  
Tensão gerada no 

fluxímetro 1ª medição (mV)
Tensão gerada no 

fluxímetro 2ª medição (mV) 
Densidade de 

potência (W/m²) 
Flux 

1 
Flux 

2 
Flux 

3 
Flux 

4 
Flux 

1 
Flux 

2 
Flux 

3 
Flux 

4 
250 7,8 - - - 8,1 - - - 
500 17,1 - - - 16 - - - 
750 23.8 - - - 24 - - - 

1000 30,5 - - - 31,5 - - - 
2000 62,6 85 151 57 62,9 86,2 151 55,5 
3000 92 130,5 226 85,5 96 128 225 82,5  
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Utilizou-se a media dos valores obtidos nas duas medições para determinação 
do comportamento dos fluxímetros, e com esses valores médios (tabela 3.4.5) 
foi traçada a curva densidade de potência x tensão gerada pelo no fluxímetro. 

 
Tabela 3.4.5. Valores médios de tensão geradas nos fluxímetros. 

 Tensão média gerada no fluxímetro (mV) 

Densidade de potência 
(W/m²) Flux 1 Flux 2 Flux 3 Flux 4 

250 7,95 - - - 
500 16,55 - - - 
750 23,90 - - - 

1000 31,00 - - - 
2000 62,75 85,60 151,00 56,25 
3000 94,00 129,25 225,50 84,00 
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Figura 3.4.3. Curva P x V dos 4 fluxímetros mostrando seu comportamento linear. 
 

Depois da obtenção desses dados tornou-se necessário a descrição dessas 
curvas através de equações matemáticas, para que estas possam ser 
interpretadas pelo software de monitoramento de dados do calorímetro solar.  
Considerando que essas curvas passam pela origem do sistema de 
coordenadas (uma boa hipótese) pode-se descrever cada curva através de 
uma única constante de calibração (K). 
  
K = P / V 
 
Onde: 
K = constante de calibração [(W/m²)/mV] 
P = densidade de potência aplicada ao fluxímetro (W/m²) 
V= tensão gerada no fluxímetro (mV) 
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Assim, para cada ponto tem-se uma constante K e utilizando valores médios de 
K para cada fluxímetro chega-se aos valores estatisticos mostrados na tabela 
3.4.6. 

Tabela 3.4.6 Dados estatísticos da constante de calibração. 

Fluxímetro 
K médio 

[(W/m²)/mV] 
Incerteza  

absoluta [(W/m²)/mV] 
Incerteza 

relativa (%) 
Flux 1 31.53 0.92 2.91 
Flux 2 23.29 0.24 1.05 
Flux 3 13.27 0.04 0.31 
Flux 4 35.64 0.66 1.84 

  

3.5 Verificação da homogeneidade dos fluxímetros. 
 
Esta verificação visou saber se algum dos fluxímetro apresentava grandes 
variações de sensibilidade ao longo de sua superfície. 
 
Para esta verificação primeiramente cada fluxímetro foi dividido em nove áreas 
iguais, verificando haviam diferenças significativas nos valores de resposta 
(mV) obtidos em cada área. Então se utilizou uma resistência plana (25 x 25 
mm) e um isolante térmico num processo similar ao da calibração (Figuras 
3.5.1 e 3.5.2). Foi fornecido o mesmo fluxo de calor através das nove áreas 
diferentes de cada fluxímetro para que os valores de ddp obtidos fossem 
comparados posteriormente. 
 

  
(a) (b) 

Figuras 3.5.1. Resistência plana  (a), resistência colada no isolante (b). 

 
Assim os valores de ddp (mV) obtidos 
em cada área de cada fluxímetro, 
bem como a média desses valores e 
seus respectivos desvios estão 
apresentados nas Tabelas 3.5.1 e 
3.5.2. 

 

 
   Figuras 3.5.2. Teste em andamento. 
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Tabela 3.5.1 Valores de tensão obtidos para cada sensor (fluxímetro) 

Sensor 1 – variações (mV) 

4,9 3,6 1,5 

3,4 6,0 4,4 

1,6 3,9 3,1 

 

Sensor 2 – variações (mV) 

4,7 0,1 0,0 

5,8 3,0 1,2 

7,0 6,8 2,6 

 

Sensor 3 – variações (mV) 

8,7 8,8 6,3 

7,1 7,6 6,8 

3,7 6,0 8,9 

 

Sensor 4 – variações (mV) 

3,2 2,9 1,3 

2,3 0,2 1,7 

4,4 2,7 3,0 

 
 

Tabela 3.5..2. Valores médios e desvios apresentados em cada sensor. 

Valores médios dos sensores (mV) 
 Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 

Média 3,6 3,5 7,1 2,4 

Desvio padrão 1,5 2,7 1,7 1,2 
 

Através dos valores obtidos de médias e desvios, nota-se que os fluxímetros 
apresentam diferenças entre si, mas isto não compromete os resultados. Nota-
se também que os desvios relativos às diferentes áreas dos fluxímetros não 
são muito significativos, pois o problema seria crítico se alguma região deste 
respondesse com um valor negativo de ddp enquanto os outros respondessem 
com um valor positivo. Mas isto não acontece, pois os sensores estão em bom 
estado, assim não sendo necessária a sua substituição. 

 

3.6  Re-calibração utilizando um banho exclusivo para a cavidade de 
referência. 

 

Como já citado na seção 3.4, na primeira calibração notou-se que havia 
variações bruscas na temperatura dos fluxímetros, devido ao banho térmico 
utilizado estar sendo controlado em função da cavidade principal. Isto fez com 
que a esta primeira calibração estivesse comprometida, tornando necessária 
uma nova calibração.  
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Então nesta nova calibração foi utilizado um banho térmico digital exclusivo 
para o resfriamento dos fluxímetros de maneira a ter melhor controle da 
temperatura dos mesmos. O banho termostático é o modelo MQBMP - 01 
(Figura 3.6.1), produzido pela empresa MicroQuimica Ltda. O equipamento 
permite a seleção digital da temperatura da água com uma resolução de 0,1°C, 
num intervalo de trabalho entre -20°C e +150°C. A água é armazenada em 
uma cuba com capacidade para 9 litros, e a circulação ocorre por meio de uma 
bomba com uma vazão de aproximadamente 6 litros/min, permitindo uma boa 
homogeneização da temperatura do líquido.  

 

 
Figura 3.6.1. Banho termostático utilizado. 

 

Esta nova calibração é similar a calibração anterior sendo que desta vez foi 
utilização um gel entre o fluxímetro e a resistência, para eliminar bolhas de ar 
entre os mesmos, o que melhora a transferência de calor. Também foi utilizada 
uma manta térmica entre o isolante e a resistência para melhor isolamento e 
uma alavanca para fixação do sistema (Figura 3.6.2). 
 
Assim foi utilizado o mesmo método da primeira calibração para determinação 
das constantes de calibração. Durante o processo de calibração notou-se que 
não houve estabilidade na resposta (grande taxa variação da resposta ) do 
fluxímetro 3. Portanto se fez necessária uma nova verificação da constante de 
calibração do mesmo, deixando o sistema de calibração funcionando por mais 
tempo até que a resposta do fluxímetro atingisse um valor estável. A Tabela 
3.6.1 mostra os valores das constantes com a correção da constante do 
fluxímetro 3.  
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3.6.2. Gel na face do fluxímetro (a), resistência aplicada sobre o gel (b), 
manta térmica acima da resistência (c), sistema completo (d). 

 
Tabela 3.6.1 Constantes de calibração, com correção do fluxímetro 3 

 Fluxímetro 1 Fluxímetro 2 Fluxímetro 3 Fluxímetro 4 
Constante 
(W/m²/mV) 28,398 22,406 12,910 35,286
Desvio padrão 
(W/m²/mV) 0,188 0,092 0,043 0,497

 

Esta é a terceira calibração realizada nos fluxímetros desde o início da 
construção do calorímetro solar e comparando os valores obtidos nesta 
calibração com os resultados anteriores podem-se notar algumas 
particularidades conforme mostra a Tabela 3.6.2 comparativa das três 
calibrações já realizadas. 
 

Figura 3.6.2. Comparativo das três calibrações já realizadas. 

 

Valores das Constantes (W/m²/mV) 

 
Primeiro teste (sem 

refrigeração) 
Segundo teste (refrigeração 

c/ temp. variando) 
Terceiro teste (gefrigeração 

c/ temp. fixa) 
Flux 1 39,458 31,525 28,398 
Flux 2 24,532 23,289 22,406 
Flux 3 15,019 13,274 12,910 
Flux 4 38,413 35,644 35,286 
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Com os dados expostos na anterior, nota-se 
que os valores das constantes seguem uma 
tendência, ou seja, elas convergem para os 
valores obtidos na última calibração. Nesta 
última calibração, além da observação 
rigorosa do momento de estabilidade do 
sinal de resposta dos fluxímetros, também 
foi atingido um valor de ΔT entre a cavidade 
de referência (no caso a chapa de suporte 
dos fluxímetros) e o ar externo mais próximo 
a zero. Este valor ficou entre  0,31°C e 
1,99°C, para os pontos de leitura 
observados.  
 
Após esta etapa de calibração, a superfície 
dos fluxímetros foi novamente pintada 
utilizando a mesma tinta de alta 
absortividade já aplicada anteriormente 
(Figura 3.6.3). 

 
Figura 3.6.3 Imagem dos fluxímetros 

após a pintura. 
 

3.7 Construção do medidor de coeficiente de  convecção 
 
Nesta etapa de trabalho foi finalizado desenvolvimento e a instalação da 
instrumentação do calorímetro, com a construção de um medidor de h 
(coeficiente de convecção).   
 
Este instrumento é composto por uma resistência elétrica plana, de 3,0 x 3,5cm 
e resistência R= 11,8Ω, revestida com alumínio na face externa ao ar e isolado 
na outra face, onde há um termopar para obtenção da temperatura da base da 
resistência. O isolante é fixado em uma face do suporte de  madeira em forma 
de “L” usado para fixação, na outra face há uma haste articulada com uma 
chapa metálica na extremidade para proteger a resistência dos raios solares e 
trocas radiativas (Figura 3.7.1). 
 
Assim a estimativa da troca conectiva na resistência é dada pela seguinte 
equação: 
 
P = h(Tb-Tar) 
 
Onde: 
P é calor trocado entre a resistência e o ar (W/m²); 
h é o coeficiente convectivo do sistema (W/m²K); 
Tb e Tar são as temperaturas da base da resistência e do ar respectivamente. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3.7.1 Desenho esquemático do medidor de convecção (a), medidor e haste 
articulada para proteção de raios solares (b) forma de uso (c) e (d). 

 
Como P é numericamente igual a potência elétrica dissipada na resistência (P 
= V²/RA), onde V é a ddp entregue a resistência (V = 3Volts),  R é a resistência 
elétrica (R = 11,8Ω), e A é a área da superfície da resistência (A= 0,000105m²), 
logo P é invariável, e igual à 726W/m². 
 
Como Tb e Tar são dados medidos, pode-se então calcular o coeficiente 
convectivo do sistema (h = P/(Tb-Tar) em W/m²K). Calculado o h do sistema, 
estima-se a troca de calor convectivo no vidro pela seguinte equação: 
 
Q = h (Tv-Tar) 
 
Onde Q (W/m²) é a troca de calor convectivo entre o vidro e o ar. 
 
Também foram realizados dois testes de funcionamento do medidor de 
convecção observou-se os resultados apresentados na Figura 3.7.2. 
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Figura 3.7.2 gráfico da variação de h em função do tempo. 

 

Na Tabela 3.7.1 são apresentados valores médios do coeficiente de convecção 
medidos (h medido) e também dos valores calculados (h teórico) obtidos em 
função das variáveis ambientais no momento do teste. Para o cálculo do valor 
teórico de h foi utilizada uma correlação numérica para o caso de uma placa 
plana com escoamento paralelo do tipo laminar, apresentada por Incropera e 
De Witt (2003): 

 

3/12/1 PrRe664,0.
=≡

k
lhNu             

 

ν
Vl

=Re                                            

 

Onde: 
Nu = Numero de Nusselt (adimensional); 
h  = Coeficiente médio de transferência de 
calor por convecção (W/m2K); 
l = Comprimento da superfície (m); 
k = Condutividade térmica do fluido (W/mK); 
Re = Número de Reynolds (adimensional);  
Pr = Número de Prandlt (adimensional); 
V = Velocidade do fluido (m/s); 
ν  = Viscosidade do fluido (m2/s). 
Condições de validade: Re≤5.105 ; Pr≥0,6. 

 

Tabela 3.7.1. Valores médios de  h  nos dois testes realizados. 

Valores Médios observados durantes os testes 

  
Veloc ar 
ext (m/s)  Tar ext (°C) 

 Tbase 
resist (°C) 

DTbase_ar 
(°C) 

h  medido 
(W/m²K) 

h teórico 
(W/m²K) 

Teste 1 - 26,6 50,2 23,5 31,1 22,5* 
Teste 2 1,01 31,5 54,0 22,6 32,5 22,6 

* Para o calculo foi adotada velocidade do ar igual a 1,00m/s. 
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A Figura 3.7.3 apresenta o sensor instalado no calorímetro durante a realização 
do primeiro teste. 
 

 
Figura 3.7.3. Medidor de coeficiente de convecção instalado no calorímetro. 

3.8 Construção de um misturador de água para o sistema de resfriamento. 
 
Como na cavidade principal há uma saída para cada uma das 5 faces, em cada 
saída a água se encontra em uma temperatura diferente, assim para se 
determinar a temperatura média com que a água sai da cavidade é necessário 
que a água esteja bem misturada e sem gradientes de temperatura.  
 
Até então as saídas eram apenas unidas a uma única tubulação, e nesta a 
água apresentava grandes gradientes de temperatura, tornando a medição 
imprecisa. 
 
Para garantir uma boa mistura da água foi construido um misturador, que 
consistem em um tubo de PVC com duas paredes divisórias, forçando a 
passagem dá agua em um circuito tipo “Chicane” (Figura 3.8.1 (a, b, c)). 
 
Depois de pronto o misturador foi instalado no trailer de maneira que o 
termopar que mede a temperatura na saída da cavidade fique na saída do 
misturador, posteriormente também o misturador foi isolado (Figura 3.8.1 (d))  
assim como as tubulaçoes do trailer. 
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(a) (b) 

 

 

 

(c) (d) 
Figura 3.8.1. Caminho percorrido pela água (a); visão externa do misturador (b); divisória 

com os furos para a passagem de água (c); isolamento do misturador (d). 
 

3.9 Análise da cavidade principal com câmera infra-vermelho e isolamento 
das cavidades. 
 
Uma das maiores dificuldades quando se mantinha o calorímetro em 
funcionamento era fazer com que a cavidade principal fosse resfriada 
uniformemente, já que esta possui 5 entradas de água, uma para cada lado da 
cavidade, assim como as saídas, e a incidência dos raios solares também não 
se distribui uniformemente. Assim a regulagem das válvulas de entrada da 
cavidade, de maneira a se ter uma cavidade com temperatura uniforme, foi 
feita manualmente. 
 
Ao final chegou-se a uma regulagem em que as temperaturas em diferentes 
regiões da cavidade estavam próximas a um mesmo valor. Mantedo-se esta 
regulagem foi feita uma análise com a câmera infra-vermelho como mostra a 
Figura 3.9.1. A análise por infra-vermelho mostar que as variações de 
temperatura ao longo da cavidade não são altas, estando numa faixa aceitável, 
em torno de dois graus de diferença. 
 
Após a análise infra-vermelho aplicado o isolamento das cavidades principal e 
de referência, ambas foram resvestidas com lã de vidro. Um plástico foi 
utilizado para a fixação do isolante na cavidade principal como mostra a Figura 
3.9.2. 
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Figura 3.9.1. Análise com câmera infra-vermelho da cavidade principal. 

  

 
Figura 3.9.2. isolamento da cavidade principal. 

 

3.10 Verificação do Fator Solar 
 
Após as modificações e calibrações descritas ao longo deste relatório, novos 
testes com o conjunto completo do calorímetro foram realizados. Dando 
continuidade ao processo de calibração iniciado por Lopes (2008), foi verificado 
o fator solar de uma amostra de vidro incolor 3mm. O resultado deste teste é 
apresentado nas Figuras 3.10.1 e 3.10.2, respectivamente para a cavidade de 
principal e de referência. 
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Figura 3.10.1. Resultado do fator solar medido na  

cavidade principal (FScp) – ângulo de incidencia ~ 45°, data da medição 22/05/09  
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Figura 3.10.1. Resultado do fator solar medido na  

cavidade de referência (FScr) – ângulo de incidencia ~ 45°, data da medição 22/05/09  
 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este relatório apresentou a segunda parte da re-calibração dos fluxímetros 
utilizados na cavidade de referência do calorímetro e também a montagem do 
alguns aparelhos como o medidor de coeficiente de convecção, o misturador, 
entre outros, que faz parte da instrumentação do calorímetro. 
 
Os fluxímetros passaram por um cuidadoso processo de calibração, que 
alterou a valor de suas constantes. Estas constantes já foram introduzidas no 
software de aquisição de dados, para o cálculo do ganho de calor através dos 
sensores.  
 
O medidor de convecção já foi instalado no calorímetro e o controle deste 
sensor também já está implementado no software de aquisição de dados. 
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Embora a variação entre coeficiente de convecção (h) medido e teórico tenha 
sido de quase 30%, é importante destacar que resultados de h normalmente 
apresentam variações  acentuadas quando existem comparações teórico-
experimentais. Assim pode-se dizer que os valores observados 
experimentalmente se encontram em um patamar aceitável, visto que existem 
sempre alteração nas variáveis ambientais durante o teste, algo que não é 
considerado no cálculo teórico.  
 
Nas medições do fator solar realizada para o vidro incolor 3mm, foi possível 
reduzir as incertezas nos resultados. No caso da cavidade principal o desvio 
padrão foi reduzido de ±0,26 (26%), conforme verificado por Lopes (2008), para 
±0,06 (6%). Já na cavidade de referência uma boa estabilidade foi atingida por 
meio do banho térmico exclusivo, sendo que o desvio padrão observado nas 
leituras foi igual a ±0,01 (1%). Também a diferença entre o valor do FS médio 
medido o FS teórico (estimado pela ISO 9050) foi reduzida, no caso da 
cavidade principal ela caiu de 9,1% (Lopes, 2008) para 5,7%, e foi de apenas 
2,0% no caso da cavidade de referência.  
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