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Resumo 

Nesta dissertação é feita a comparação de duas metodologias de determinação de parâmetros 

característicos de um sistema solar térmico do tipo kit (Método dos Mínimos Quadrados Simples 

e Pesados), para realização do cálculo do comportamento térmico a longo prazo de um sistema 

solar térmico, de acordo com a ISO 9459-2. 

É realizado, igualmente, o paralelismo entre duas maneiras distintas de estimar as incertezas 

associadas ao cálculo do comportamento térmico a longo prazo (GUM e Método de Monte 

Carlo). 

Construíram-se ferramentas distintas em linguagem Python através do software de livre acesso 

Python3.3 para o cálculo dos ensaios do sistema e para cada um dos casos de estudo. 

No código gerado para o estudo do primeiro caso, aplicou-se uma regressão multilinear pelo 

Método dos Mínimos Quadrados Pesados para obter os parâmetros característicos do sistema 

e atribuído o método do GUM para estimar a incerteza associada ao cálculo do comportamento 

térmico a longo prazo. 

Para o segundo caso de estudo, o código inclui um ajuste linear segundo o Método dos Mínimos 

Quadrados Simples para determinação dos parâmetros característicos do sistema e, a incerteza 

da variável de saída é calculada a partir do procedimento descrito no suplemento do GUM, 

designado Método de Monte Carlo. 

Estabeleceu-se, dados os resultados satisfatórios obtidos, que o Método de Monte Carlo prova 

ser uma solução eficaz da estimativa da incerteza e que, o procedimento da literatura em que  

o Método de Monte Carlo foi baseado, aplica-se às condições do LNEG.  
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Abstract 

The present work makes the comparison between two resolution methods of the characteristic 

parameters of a kit type solar thermal system (Least Squares feat and Weighted Least Squares 

feat). It is intended to do a long term performance prediction of a solar thermal system, 

according to ISO 9459-2. 

A parallel between two different ways of estimating the uncertainty concerning the calculation 

of thermal behavior in the long term performance prediction is also made (GUM and Monte 

Carlo method). 

Different tools in Python language were reproduced using the free access Python3.3 software 

for the calculation of system tests and for each case study. 

In the generated script for the first case study, it was applied a multi linear regression by the 

Weighted Least Square fit to determine the characteristic parameters of the system. The GUM 

method was equally used in order to estimate the uncertainty associated to the long term 

performance prediction. 

For the second case study, the script includes a linear adjustment according to the Least Square 

fit to determine the characteristic parameters of the system and the uncertainty of the outcome 

variable is calculated from the procedure described in GUM supplement, designated Method 

Monte Carlo. 

It was established, according to the satisfactory results that were obtained, that the Monte Carlo 

Method as proven to be an effective solution for the estimation of the uncertainty and, the 

procedure where Monte Carlo Method was based, applies to the LNEG conditions. 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento/Contexto 

A nível mundial, as políticas energéticas têm sido alvo de muitas controvérsias entre os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. O aumento da população, associado ao incremento das 

necessidades materiais e de conforto por parte da mesma, têm aumentado a taxa de consumo de 

energia. Esta procura, cada vez mais acentuada, associada à degradação do ambiente, como 

consequência das emissões de gases com efeito de estufa (como o dióxido de carbono, por exemplo) 

proveniente da queima dos combustíveis fósseis (carvão e petróleo, por exemplo) e o aumento do 

preço do petróleo, originaram efeitos negativos cruciais que fizeram com que as pessoas tomassem 

outro tipo de consciência quanto ao uso de fontes convencionais para produção de energia. Apesar de 

este conhecimento vir um pouco tardio, pois esta consciencialização teve origem depois dos 

problemas já mencionados anteriormente ocorrerem, novas abordagens sobre a utilização das fontes 

de produção de energia foram consideradas de maneira a corresponder, da mesma forma, à procura 

da energia por parte da comunidade.  

As fontes de energia renovável sucederam para responder às necessidades da procura através de um 

processo mais criterioso, eficiente e responsável de e para todos. As suas fontes são consideradas 

fontes de energia limpa e, um uso devido deste tipo de fontes minimiza os impactos ambientais, pois 

a maioria das emissões de dióxido de carbono provém da queima de combustíveis fósseis e, a única 

razão pela qual se continua a queimá-los provém da necessidade de produção de energia (V.V. Tyagi, 

2012).  

A energia solar, uma das fontes de energia renovável, é fundamental para a existência da vida na Terra, 

sendo necessária para a realização de processos químicos e biológicos. Por ano, o Sol conduz até à 

atmosfera terrestre, uma quantidade de energia cerca de dez vezes maior que o consumo mundial de 

energia verificado neste mesmo período, avaliado em 1,5x1018kWh, aproximadamente (DGEG). 

No que toca ao nosso país, o potencial desta energia é bastante notável, sendo considerado um dos 

países da Europa com melhores requisitos para aproveitamento do Sol (Ver Figura 1). Dispõe um 

número médio de horas de Sol anual entre 2200h e 3000h, no continente, e entre 1700h no 

arquipélago dos Açores e 2200h na Madeira. Na Alemanha, por exemplo, este indicador varia entre 

1200h e 1700 horas (DGEG). 
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Figura 1- Radiação Solar na Europa (Imagem adaptada de: (Commission)). 

 

A utilização da energia solar testemunha um grande nível de responsabilidade, consciência e 

compromisso ambiental, pois reduz a fatura energética de um país (tendo benefícios fiscais e/ou 

financiamentos noutros países) como resposta a uma diminuição da importação de combustíveis 

fósseis. 

Esta energia do Sol é empregue pela Humanidade de diversas maneiras e, divide-se em duas formas 

de produção: energia solar fotovoltaica que, através do efeito fotovoltaico, converte a radiação solar 

em energia elétrica (para integração na rede ou uso autónomo) e, a energia solar térmica que 

transforma a radiação solar em energia térmica. Para esta última, as aplicações de sistemas solares 

térmicos são múltiplas e, são desenhadas para produzir água quente, aquecer ou arrefecer o ar e gerar 

vapor, podendo também produzir eletricidade. 

Ao fomentar o tipo de tecnologia solar térmica abrem-se novas áreas de inovação e atividade potencial 

exportadora, criam-se empregos na produção, instalação e manutenção dessas tecnologias, melhora-

se a reputação e a confiança na tecnologia e, cada metro quadrado de novos coletores solares que se 

instala contribui de uma forma ativa para a proteção do clima.  

Em Portugal, por exemplo, recorreu-se à flexibilização dos programas de incentivos (promoção da 

imagem da energia solar), pediram-se apoios para o Sector Doméstico (subsídios, por exemplo), foi 

solicitada uma melhoria dos incentivos fiscais, divulgação mais alargada da tecnologia, novos 

esquemas de financiamento como a venda de água quente ou certificação de produtos e instaladores 

(Spencer, et al., 2001).  

Como resultado destes esforços produzidos pelo país nesta área, devido ao aumento dos preços das 

fontes primárias de energia (petróleo, gás natural e eletricidade), devido aos regulamentos das novas 
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construções que, cada vez mais, obrigam a utilização de soluções baseadas em energias renováveis e, 

devido às múltiplas aplicações desta tecnologia estarem disponíveis no mercado, segundo a ESTIF, 

pode-se constatar o crescimento da energia solar térmica no país, na Figura 2.  

 

Figura 2 - Mercado Solar Térmico em Portugal e capacidade total instalada anualmente (ESTIF, 2013). 

Pela Figura 2 constata-se que, até o ano de 2010, o mercado apresentou um período sempre positivo 

e que entre 2010 e 2012, houve uma quebra na instalação de tecnologia solar térmica e, 

consequentemente, a diminuição do crescimento de capacidade instalada. Este decréscimo deveu-se, 

sobretudo, ao fim do financiamento “Medida Solar Térmico 2009” (PaineisSolares, 2010). 

Apesar da tecnologia solar térmica possuir bons rendimentos, são constantemente exigidos melhores 

resultados e desempenhos por parte de todas as entidades (investigadores, produtores, instaladores 

e utilizadores). A sua indústria só tem assim fiabilidade e competência se for bem fundamentada 

através de critérios de qualidade elevados. Aqui, o papel dos ensaios para posterior certificação de 

produtos é muito importante, pois cumpre normas bem estabelecidas e aceites pela comunidade 

internacional. 

 

1.2 Objetivos 

Como mencionado anteriormente, o estudo do melhoramento da tecnologia solar térmica persiste, na 

medida em que, espera-se aprimorar o comportamento térmico do sistema solar. É neste sentido que 

surge a realização dos casos de estudo desta dissertação cujo objetivo principal é a estimativa da 

incerteza no ensaio de sistemas solares térmicos e a comparação de metodologias para este cálculo. 

Para tal, caracterizou-se sistemas solares térmicos (Sistemas pré fabricados como definidos na norma 

EN 12976:2006), acompanhou-se a montagem do sistema solar para ensaio, realizou-se o ensaio de 

acordo com o método preconizado na norma ISO 9459-2:1995 (CSTG) e efetuou-se o tratamento de 

dados do ensaio. Estudou-se e implementou-se as metodologias de cálculo de incertezas nos ensaios 
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realizados e, por fim, preparou-se a aplicação informática para a automatização do cálculo de 

incertezas. 

Este trabalho foi realizado no Laboratório de Energia Solar do Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia, acreditado pelo IPAC pois utilizou-se as infraestruturas aí existentes, nomeadamente o uso 

dos recursos do laboratório para o ensaio de sistemas solares térmicos assim como os recursos 

informáticos.  

A simulação utilizada numa das metodologias que prevê a estimativa da incerteza da energia anual do 

sistema solar térmico estudado no LNEG (Método de Monte Carlo), é baseada na literatura científica, 

intitulada “Uncertainty in estimating the performance of solar termal sytems” (Mathioulakis, et al., 

2012), tendo como um dos objetivos verificar se o método realizado na literatura é passível de ser 

aplicado no LNEG. 

 

1.3 Relevância do trabalho 

A importância deste trabalho reside na obtenção de um cálculo mais preciso da energia térmica 

fornecida por sistemas solares térmicos através da estimativa de parâmetros e incertezas associadas 

aos mesmos. A obtenção de uma incerteza associada a um determinado valor, potencia a fiabilidade 

do método estudado, aumentando assim o seu rigor.  

A comparação de diferentes metodologias para estimar incertezas, reforça a credibilidade do método 

acima referido, tendo uma maior perceção e sensibilidade de cada método utilizado para cálculo da 

estimativa da incerteza. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

O presente capítulo consiste numa introdução e enquadramento ao trabalho realizado, a definição dos 

seus objetivos, a relevância e a exposição da sua estrutura. 

No segundo capítulo é feita uma revisão bibliográfica dos sistemas solares térmicos, desde a definição 

do recurso solar ao Laboratório de Energia Solar (LES), entidade acreditada que realiza ensaios de 

coletores e sistemas solares térmicos, passando pela constituição dos sistemas solares térmicos, suas 

aplicações e análise da qualidade/certificação de um produto solar térmico. 

No capítulo 3 são mencionadas as Normas Europeias existentes para o estudo de sistemas solares 

térmicos. 

No quarto capítulo são apresentados em detalhe dois Métodos de Ensaio que determinam o 

comportamento térmico de sistemas solares térmicos (CSTG e DST). 
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O capítulo cinco menciona duas metodologias distintas para a estimativa de incertezas do tipo de 

ensaio em estudo no presente trabalho (GUM e MMC). 

O capítulo seguinte, capítulo seis, diz respeito ao tratamento de dados efetuado em cada um dos dois 

casos estudados.  

A apresentação e discussão de resultados estão expostas no capítulo sete. Primeiramente é feita a 

apresentação e discussão de resultados para cada caso e, posteriormente a comparação das 

metodologias utilizadas. 

As principais conclusões que são essenciais reter com a elaboração desta dissertação, encontram-se 

no capítulo oito. 

Este trabalho apresenta ainda um nono capítulo onde se apresentam várias sugestões de possíveis 

trabalhos futuros. 
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2. Sistemas Solares Térmicos 

2.1 O Recurso solar 

A energia solar é a energia associada à radiação eletromagnética que provem do Sol, criada através de 

reações nucleares e que incide na superfície terrestre depois de ser conduzida pelo espaço.  

Os métodos de captação desta energia podem categorizar-se em métodos diretos e indiretos. 

No método direto só existe uma transformação que converte a energia solar num tipo de energia 

utilizável pelo ser Humano, como por exemplo a transformação de energia solar em calor (coletor solar 

térmico) ou em eletricidade (módulos fotovoltaicos). No indireto ocorre mais do que uma 

transformação da energia solar antes de esta ser utilizada. Um exemplo de aplicação de um método 

indireto é uma central de energia solar térmica concentrada (CSP- Concentrating Solar Power) onde, 

primeiramente, a irradiação solar direta é convertida em energia térmica e, posteriormente, 

transformada em energia elétrica. 

A energia solar pode ser aplicada através de processos passivos ou ativos (termos mais utilizados em 

energia dos edifícios). Um sistema passivo de captação de energia solar capta energia térmica e 

transmite-a naturalmente por condução, convecção e radiação, sem a utilização de meios mecânicos 

artificiais. Um exemplo é a colocação de palas ou vegetação numa habitação para criar sombreamento 

na época de verão e diminuir os ganhos internos na mesma. Já os sistemas solares ativos, precisam de 

dispositivos auxiliares (elétricos, mecânicos ou químicos) para aumentar a quantidade de energia final. 

Um exemplo deste tipo de sistemas são os coletores solares térmicos, uma vez que é necessário fazer 

a passagem ativa do fluido de circulação (forçar a circulação do fluido) para que haja troca de energia 

térmica entre o fluido de circulação e o absorsor presente no coletor. 

A radiação eletromagnética emitida pelo Sol e que interceta a atmosfera terrestre possui as seguintes 

características espectrais. Cerca de 99% da energia que a intercepta corresponde a uma gama de 

comprimento de onda entre (150<λ<5000nm), onde aproximadamente 7% corresponde à radiação 

Ultravioleta (150<λ<300nm), 46% diz respeito à radiação visível (300<λ<700nm)  e 46% à radiação 

infravermelha (700<λ<5000nm) (Lebeña, et al., 2007). 

A Radiação Global reparte-se em três componentes essenciais: a Radiação Direta, Radiação Difusa e 

Radiação Refletida.  



Estimativa da Incerteza no ensaio de sistemas solares térmicos; Comparação de metodologias 

8 

Luísa Catarina Barros Barros 

 

Figura 3- Componentes da Radiação Solar Global (Fotovoltaica). 

A componente direta vem diretamente do Sol, a difusa provém de todo o céu exceto do disco solar e, 

a refletida é proveniente da que foi refletida pelo solo e/ou pelos objetos circundantes. Chama-se 

albedo à refletividade do solo e, só depende da cor e da composição do solo, como por exemplo, água, 

neve, vegetação, etc) (Lebeña, et al., 2007). 

 

2.2 Constituição dos Sistemas Solares Térmicos 

Existem diversos tipos de sistemas solares térmicos. Uns mais simples e outros mais arrojados, 

consoante o tipo de consumo que é pedido pelo consumidor (água quente, aquecimento ou 

arrefecimento do ar). No entanto, a estrutura básica e os principais elementos para um sistema solar 

térmico são sempre os mesmos. Os componentes base são o coletor solar, o reservatório térmico e, 

as tubagens de ligação entre estas duas componentes e entre o reservatório térmico e o sistema de 

consumo. 

 

 

Figura 4- Representação esquemática das componentes base de um Sistema Solar térmico (Portal Metalica). 
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Um sistema solar térmico funciona, geralmente, da seguinte forma: a radiação proveniente do Sol ao 

incidir na cobertura transparente (vidro, normalmente) do coletor solar, parte é transmitida para o 

interior do coletor e parte é refletida de novo para a atmosfera. A radiação que é transmitida pelo 

vidro para o interior do coletor pode ser absorvida por uma superfície metálica, o absorsor, 

aquecendo-a ou, a radiação de maior comprimento de onda, pode ser refletida pelo absorsor para o 

vidro, podendo, ou não, ser de novo refletida pelo vidro para posterior absorção pela superfície 

metálica. Cria-se assim um fenómeno de “efeito de estufa” dentro do coletor, onde a superfície 

transparente reduz significativamente as perdas térmicas (ver Figura 5).  

Ao aumentar temperatura da placa absorsora (existente no coletor) esta transfere energia sob a forma 

de calor para a serpentina de tubos onde está inserido o fluido (constituído por água e anticongelante, 

normalmente) que se encontra junto/em contacto com a mesma, até o equilíbrio térmico ser atingido. 

O fluido, depois aquecido, passa para um reservatório térmico onde é armazenada a energia térmica 

sob a forma de calor para posterior utilização pelo consumidor. 

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

proveniente do Sol sob a forma de radiação e converte-a em energia térmica, através da transferência 

de calor para um fluido que por ele circula. 

 

Figura 5 - Exemplo de um coletor solar plano com cobertura e os principais processos que ocorrem no 
mesmo (Imagem adaptada de: (Focus)). 

 

Existem diversos tipos de coletores: coletores planos sem cobertura, planos com cobertura, do tipo 

CPC - Compound Parabolic Collector e de tubos de vácuo. Os coletores planos sem cobertura são os 

mais simples, uma vez que só contêm a tubagem onde o fluido de transferência de calor circula e o 
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absorsor, não contendo a cobertura de vidro e são desprovidos de isolamento térmico. Sem a 

cobertura e o isolamento térmico, os coletores planos sem cobertura têm elevadas perdas térmicas, o 

que se reflete num baixo rendimento para elevadas temperaturas e na sua baixa temperatura de 

operação, comparativamente com os outros tipos de coletores. Os coletores planos com cobertura são 

coletores termicamente isolados, pois possuem cobertura de vidro que reduz as perdas por radiação, 

obtendo maiores rendimentos do que os coletores planos sem cobertura. Os coletores do tipo CPC 

assemelham-se aos planos com a diferença da área utilizada no absorsor ser mais reduzida, por 

consequência do efeito de concentração dos refletores internos parabólicos do coletor. Os coletores 

de tubos de vácuo, por razões técnicas, a maioria são tubulares. Neste caso o absorsor é uma fina tira 

do tipo seletivo presente no interior de um tubo de vidro, altamente transparente à radiação solar e 

resistente à passagem de calor. Cria vácuo no espaço entre a cobertura de vidro e o absorsor que reduz 

significativamente as perdas térmicas. 

O depósito serve para armazenar a energia produzida no coletor para posterior utilização, de modo a 

que a água quente para consumo possa estar disponível em quantidade suficiente para satisfazer as 

necessidades do consumidor. 

O princípio de circulação do fluido de um sistema pode ser de circulação direta ou indireta. Na primeira, 

a água da rede é aquecida no coletor e é consumida. Na segunda, existe um fluido que circula no 

coletor em circuito fechado (circuito primário) e é feita a transferência de calor para o circuito de 

consumo (circuito secundário), através de um permutador de calor que pode ser interno (tipo 

serpentina ou camisa) ou externo ao depósito solar. 

O fluido, com base na diferença de densidades, pode circular naturalmente num sistema ou pode 

necessitar de uma bomba para ajudar a sua circulação para vencer as perdas de carga do circuito. Ao 

primeiro tipo chama-se sistema em termossifão (ou natural) e ao segundo de sistema de circulação 

forçada.  

É essencial referir que um sistema solar térmico não consegue satisfazer em pleno as necessidades de 

aquecimento de água ao longo de todo o ano. Isto porque as necessidades de água quente mantém-

se ao longo do ano e nem sempre há ou é suficiente a radiação solar disponível para as suprir. Uma 

ponderação possível seria, por exemplo, aumentar a área dos coletores mas, por vezes, não existe 

espaço suficiente para a sua instalação. Se esse espaço existisse, não só a área de coletores aumentaria 

bastante como o volume do depósito do sistema de armazenamento, bem como os restantes 

componentes do sistema, sobre dimensionando-o. Disto resultaria que o benefício do sistema solar 

térmico não seria proporcional ao seu rendimento pois, economicamente, a viabilidade do sistema 

seria posta em causa. 

É neste sentido que o sistema é complementado por um sistema de energia de apoio. O apoio 

convencional deve ser inserido em série depois do sistema solar e respetivo depósito para garantir a 
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prioridade ao Sol, ou seja, os consumos energéticos devem ser primeira e maioritariamente satisfeitos 

pela energia térmica disponibilizada pelo sistema solar, evitando assim gastos de energia 

desnecessários e otimizando o rendimento do sistema solar. Neste sentido, deve combinar-se a 

energia convencional com o sistema solar para que esta colmate as falhas que poderão ocorrer em 

períodos sem radiação solar suficiente para satisfazer as necessidades do consumidor.  

Os pontos/componentes acima referidos possuem as suas vantagens e inconvenientes que são 

determinantes para selecionar o tipo de sistemas que se deve implementar para o consumo desejado. 

 

 

Figura 6- Representação esquemática de um sistema solar para produção de água quente (Carvalho, M. J., 
1998). 

 
 

2.3 Aplicações 

Como mencionado no capítulo anterior, a energia solar térmica é aplicada para produzir água quente, 

aquecer/arrefecer o ar ou gerar vapor. São mais comuns, na gama das baixas e médias temperaturas, 

as aplicações de aquecimento de água de piscinas, preparação de Água Quente Sanitária (AQS), 

aquecimento ou arrefecimento ambiente. Na indústria, aplica-se ainda, a preparação de água quente 

de processo e/ou produção de vapor ou aquecimento de outros fluidos térmicos para processos que 

requerem temperaturas mais elevadas (Carvalho, M. J., 2011). 

Os sistemas solares térmicos para AQS são muito provavelmente das aplicações mais frequentes da 

energia solar, sobretudo para sistemas que utilizam água a uma temperatura inferior a 60oC. O 

desenvolvimento desta aplicação deve-se, sobretudo, ao Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (Decreto-Lei nº80/2006) (RCCTE), que impunha a 

obrigatoriedade da sua instalação nas novas construções, grandes reabilitações ou ampliações de 

edifícios. A sua divulgação e protagonismo encontram-se, essencialmente, na sua relativa simplicidade 

e nos benefícios ambientais e energéticos, que justificam o seu uso mesmo nos casos em que a sua 
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instalação não é dispensável. O RCCTE (Decreto-Lei nº80/2006) já não se encontra em vigor, sendo 

atualmente aplicado o Decreto-Lei nº 118/2013. Este Decreto-Lei, vigorando desde 1 de Dezembro de 

2013, aprova o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), o Regulamento de Desempenho 

energético dos Edifícios de Habitação (REH) e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios 

de Comércio e Serviços (RECS). Inclui e sistematiza, num só documento, toda a legislação que se 

encontrava espalhada no RCCTE, no SCE (Decreto-Lei nº 78/2006) e no RSECE (Regulamento dos 

Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios – Decreto-Lei nº 79/2006) (Gaiurb, 2013). 

 

2.4 Qualidade dos sistemas solares térmicos 

Quando se analisam os tipos de sistemas ou os componentes dos mesmos que estão disponíveis no 

mercado, não só é necessário ter em consideração o seu preço como também é fundamental refletir 

quanto à sua durabilidade, fiabilidade e facilidade de instalação. Para garantir essas características 

recorre-se à certificação dos produtos e dos instaladores, para ter a certeza que os sistemas não sofrem 

danos em situações adversas durante o seu período de vida devido a erros de instalação ou de 

conceção inicial do produto.  

A certificação de um produto é a garantia escrita que comprova que o produto está conforme as 

exigências definidas através de Normas ou especificações técnicas e, é dada por um organismo 

certificador independente e imparcial. A certificação de produtos depende da existência de Normas 

de Requisitos para esses produtos, de Normas de Métodos de Ensaio para verificação desses 

Requisitos, de Laboratórios acreditados para a realização dos métodos de ensaio e de uma entidade 

certificadora de produtos também acreditada. 

Com isto, a certificação garante a qualidade como condição indispensável ao restabelecimento/reforço 

da confiança dos utilizadores no mercado da energia solar, aumenta a competitividade através da 

redução dos custos da não qualidade, reforça a imagem da empresa, acede a novos mercados e 

evidencia o cumprimento de regulamentações técnicas.  

Na Europa, a maioria dos países incita a certificação de produto Solar Keymark como um pré-requisito 

para atribuir subsídios para o utilizador final. Há países europeus que possuem os seus próprios 

Organismos Certificadores para Coletores Solares de marca Solar Keymark, tais como DINCERTO para 

a Alemanha, Suíça e Áustria, MIRTEC para a Grécia ou SP para a Suécia. Em Portugal, o Organismo de 

Certificação de produtos solares térmicos é a CERTIF, Associação para a Certificação de Produtos (uma 

entidade acreditada no âmbito do SPQ (Sistema Português da Qualidade) para a certificação de 

produtos) (Keymark, 2014). 

Para poder comparar produtos solares térmicos são necessários procedimentos, ensaios e 

características que determinem o desempenho térmico e que verifiquem os requisitos de segurança e 
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de credibilidade dos produtos. É certo que estão constantemente a ser introduzidos no mercado novos 

produtos que são submetidos às entidades certificadoras. Por isso, os procedimentos de ensaio em 

vigor nem sempre se adaptam aos novos produtos ou permitem uma avaliação certeira e digna do 

novo produto. É preciso continuar o desenvolvimento e competitividade da indústria solar térmica 

europeia e aumentar a confiança dos consumidores através do aperfeiçoamento de normas e 

esquemas de certificação, bem como uma melhor divulgação dos conceitos de qualidade desta 

tecnologia pela Europa. 

 

2.5 Laboratório de Energia Solar (LES) 

Em Portugal, existe um Laboratório Acreditado que realiza ensaios de coletores e sistemas solares 

térmicos, o Laboratório de Energia Solar (LES), em que são testados para posterior certificação dos 

mesmos. Este está integrado no Laboratório Nacional de Energia e Geologia LNEG.  

O LNEG, antigo INETI, é um Laboratório de Estado dedicado à investigação e desenvolvimento 

tecnológico que tem como principal objetivo promover a inovação tecnológica, conduzindo a ciência 

e tecnologia para o desenvolvimento empresarial, ajudando assim o crescimento da competitividade, 

no quadro de uma evolução sustentável da economia. As suas atividades estão vocacionadas 

essencialmente para as necessidades das empresas e estão repartidas em três tipos: projetos de 

investigação e desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços e contratos com o meio 

empresarial e, apoio direto ao Estado (LNEG). 

A Estimativa da incerteza no ensaio de sistemas solares térmicos; Comparação de metodologias, tema 

da presente dissertação, desenvolveu-se no âmbito de um estágio que decorreu no LES, Laboratório 

integrado na Unidade de Energia Solar do LNEG. O LES (antigo LECS- Laboratório de Ensaio de Coletores 

Solares) obteve o certificado de acreditação pelo IPAC e está qualificado segundo a norma de gestão 

da qualidade EN ISO/IEC 17025:2005. Por ano, o LES ensaia dezenas de coletores e sistemas solares 

térmicos no seu processo de certificação, integra a rede Solar Keymark e tem como clientes a entidade 

certificadora portuguesa (CERTIF) e outras entidades europeias (LNEG). 
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3. Normas 

O LES tem um manual de qualidade onde estão expostos os métodos, procedimentos e políticas pelo 

qual o mesmo se regula para garantir a qualidade dos seus projetos. Atualmente, os ensaios no LES 

percorrem as Normas Europeias EN 12975-1:2006 e EN ISO 9806:2013 para os coletores solares 

térmicos e EN 12976-1:2006 e EN 12976-2:2006 para sistemas solares térmicos.  

Tabela 1- Ensaios de Sistemas Solares Térmicos que se realizam no LES. 

 Ensaio Norma/Especificação 

1 
Ensaio de avaliação do comportamento térmico 
segundo o método CSTG (incluindo perdas no 
depósito) 

EN 12976-2:2006 (secção 
5.8) 

ISO 9459-2:1995 

2 
Ensaio de avaliação do comportamento térmico 
segundo o método DST 

EN 12976-2:2006 
ISO 9459-5:2007 

3 Ensaio de proteção contra o sobreaquecimento 
EN 12976-2:2006 (secção 

5.2) 

4 Ensaio de resistência à pressão 
EN 12976-2:2006 (secção 

5.3) 

 

Um dos objetivos da presente dissertação é desenvolver um método de cálculo da estimativa da 

incerteza associada ao ensaio de Sistemas Solares Térmicos analisando-se assim, a norma europeia EN 

12976-2:2006. Esta norma especifica os métodos de ensaio que devem ser utilizados para a validação 

dos requisitos das instalações solares de aquecimento pré-fabricadas, tal como estipulados na EN 

12976-1:2006. A norma apresenta também condições de referência que devem ser usadas para 

calcular, relatar ou comparar o comportamento térmico de uma instalação, através do ensaio e da 

simulação do seu comportamento a longo prazo.  

A norma EN 12976-1:2006 e a norma EN 12977-1:2012 fazem a distinção entre dois tipos de instalações 

solares de aquecimento, as pré-fabricadas e as por medida, respetivamente.  

As instalações solares de aquecimento pré-fabricadas são concebidas em série, portadoras de um 

nome comercial e vendidas como kits completos, prontos a instalar e de formatos fixos. A instalação 

solar de aquecimento pré-fabricadas são consideradas como um só produto e avaliadas como um todo. 

Se houver alguma alteração num sistema deste tipo, é necessário uma nova avaliação e requer novo 

relatório de ensaio. Neste tipo de instalações, podem ser sujeitos vários tipos de ensaios tais como, 

ensaios de resistência ao congelamento, resistência à pressão, proteção contra sobreaquecimento, 

contaminação da água e proteção contra raios. 

As instalações solares de aquecimento por medida são fabricadas segundo especificações únicas ou 

montadas através da escolha de uma variedade de componentes. Estas instalações são consideradas 

como um conjunto de componentes. Os componentes do sistema são ensaiados separadamente e os 

resultados dos ensaios são integrados para uma avaliação da instalação completa. As instalações 
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solares de aquecimento por medida são ainda subdivididas em duas categorias: grandes e pequenas 

instalações por medida (EN12977:2012). 

Outra das normas utilizadas para o estudo do sistema solar térmico desta dissertação foi a norma ISO 

9459:2007. Esta norma foi desenvolvida para facilitar a comparação entre os sistemas solares 

domésticos de água quente.  

A ISO 9459:2007 está dividida em cinco partes, cada uma delas para diferentes tipos de sistemas. Para 

esta dissertação foi necessário recorrer a duas das partes da ISO 9459:2007, a parte 2 e a parte 5. 
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4. Métodos de Ensaio 

Na norma EN 12976-2:2006 são indicados os ensaios aplicáveis a sistemas solares térmicos, dividindo-

os em dois grandes grupos. 

• Ensaios de durabilidade e fiabilidade (EN12976-2:2007). 

- Ensaio de resistência ao congelamento; 

- Proteção contra sobreaquecimento; 

- Resistência à pressão; 

- Proteção contra raios; 

- Verificação dos equipamentos de segurança; 

- Rotulagem; 

- Caracterização do comportamento térmico; 

- Capacidade das instalações solares com apoio de fornecerem a carga necessária; 

- Proteção contra inversão de fluxo; 

- Segurança no sistema elétrico.  

• Ensaios que prevêem o comportamento térmico a longo prazo. 

- Método CSTG - Collector and System Testing Group  (ISO 9459-2:1995); 

- Método DST - Dynamic System Testing  (ISO 9459-5:2007).  

 

4.1 Métodos de ensaio para determinação do comportamento térmico de sistemas 

Para selecionarmos o método de ensaio a implementar na determinação do desempenho térmico de 

sistemas solares térmicos, realizam-se ensaios que estão de acordo com normas internacionais, tais 

como os representados na Tabela 2. 

Tabela 2- Seleção do método de ensaio para determinação do comportamento térmico (Adaptada de 
(EN12976-2:2006)). 

Método de Ensaio 
Instalações Solares com 

Apoio 

Instalações unicamente 
solares e de pré-

aquecimento 

CSTG (ISO 9459-2) Não Sim 

DST (ISO 9459-5) Sim Sim 

 

O método de ensaio CSTG, igualmente designado por Input-Output, relaciona a irradiação incidente 

no coletor com a energia armazenada no depósito no final de cada dia de ensaio. O sistema é tratado 

como uma caixa preta, ou seja, é considerado como um só produto e avaliado como um todo, não 

sendo permitido a execução de medidas intrusivas no sistema. A sua metodologia tem como objetivo 
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determinar o comportamento térmico de um sistema solar, executando diversos ensaios diários para 

diferentes condições climáticas e de funcionamento. 

O método DST, também nomeado ensaio dinâmico, o sistema é identicamente tratado como uma caixa 

preta como no método CSTG. O objetivo do método DST é minimizar a duração do ensaio experimental 

de uma caracterização do sistema a longo prazo, encurtando assim extensas medições. Para 

compensar os dados experimentais, este método de ensaio baseia-se em modelos matemáticos de 

simulação do comportamento térmico para extrair e determinar parâmetros característicos do sistema 

com o máximo de informação possível dos dados experimentais, sendo explicado com mais detalhe 

mais à frente nesta dissertação.  

Para os dois ensaios, são medidas algumas grandezas. 

• Irradiância incidente no coletor, 2; 

• Temperatura ambiente (junto ao coletor), ;&(9&>); 

• Velocidade do vento, O; 

• Temperatura da água de consumo na entrada do depósito, ;D&�?; 

• Temperatura da água de consumo na saída do depósito, ;C5�; 

• Caudal da água de consumo durante a extração, ��  (ISO 9459-2:1995). 

Para a presente dissertação, as condições de ensaio correspondem ao método CSTG. Posto isto, a sua 

descrição será analisada e mais aprofundada que o método DST. 

 

4.1.1 Método CSTG 

O ensaio segundo o método CSTG consiste em três ensaios: o ensaio diário Input-Output, o ensaio que 

determina o grau de mistura e o ensaio referente às perdas do depósito (ISO 9459-2:1995). 

4.1.1.1 Ensaio diário Input-Output 

Esta parte do ensaio consiste em ensaios diários realizados no exterior com, pelo menos, seis dias de 

ensaio onde se pré-condiciona o sistema no início de cada dia de ensaio e se faz apenas uma extração 

no final de cada dia. Neste ensaio, são medidos os valores de input, que corresponde à irradiação que 

incide no coletor e, os valores de output que equivale à energia que é extraída do sistema na forma de 

água quente.  

Deve ser executado num período de doze horas, sendo elas as seis horas antes do meio-dia solar e seis 

horas depois do meio-dia solar (ou seja, entre as 6h e 18h solares). Dentro deste período, o sistema 

deve operar normalmente sem quaisquer extrações. Em cada dia de ensaio é extraída no início de cada 

um, a água do depósito correspondente a três vezes o volume do depósito. É extraído três vezes o 
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volume do depósito pois corresponde à produção máxima de energia produzida praticável pelo 

sistema (ISO 9459-2:1995). 

Consegue-se obter a energia diária que é extraída do sistema com os vários valores de irradiação 2[MJ/m2], e de ;&(9&>) − ;D&�? [oC] (diferença entre as médias das temperaturas ambiente e da água 

fria que entra no depósito). O comportamento de um sistema solar térmico pode ser representado 

pela equação (1). 

� = (/2 + (1o;&(9&>) − ;D&�?p + () (1) 

Os coeficientes de correlação (/, (1 e () do sistema são determinados a partir dos resultados do 

ensaio (�, 2, ;&(9&>) e ;D&�?) através de um ajuste pelo método dos mínimos quadrados pesados ((/ 

representa a habilidade do sistema em capturar e converter a radiação solar, (1 representa as perdas 

de calor do coletor e do depósito do longo do dia, e, () considera o tempo de resposta do sistema 

e/ou os efeitos de diferenciais do termostato (para “ligar e desligar” o caudal). � [MJ] corresponde à 

energia extraída do sistema solar e, refere-se à energia total contida na água que é possível retirar do 

sistema no final de cada dia (Bourges, et al., 1991). 

Na Figura 9 apresenta-se um exemplo de diagrama Input-Output onde valores obtidos a partir da 

equação (1) estão representados para valores de U; = ;&(9&>) − ;D&�? = -10K, -5K, 0K, 5K e 10K.  

 

 

Figura 7- Exemplo de um diagrama Input-output com energia extraída (Q) em função da irradiação incidente 
no coletor (H) (Spirkl, et al., 1992). 

Este ensaio deve ser efetuado segundo certas condições e procedimentos descritos na ISO 9459-

2:1995. 
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A temperatura ambiente ;&(9&>), por exemplo, deve ser medida com o instrumento de medição a, 

aproximadamente, 1 metro do chão, a menos de 1,5 metros do coletor e dos restantes componentes 

do sistema e, a menos de 10 metros do sistema. 

Durante a extração, a temperatura da água fria que entra no depósito ;D&�? , não deve flutuar mais 

do que ±0.25K e, durante todo o período da extração, a flutuação não pode exceder 0.2K.   

O caudal durante a extração da água quente do depósito é importante e influencia o perfil de 

temperatura da extração. O controlador do caudal (termostato) deve manter um fluxo constante à 

saída da válvula do depósito de 600lh-1± 50lh-1 (ISO 9459-2:1995). 

 

4.1.1.2 Determinação do grau de mistura dos perfis de extração 

Além do ensaio input-output é necessário avaliar o grau de mistura da água no depósito de 

armazenamento durante a extração que é realizada ao final do dia para que o sistema alcance uma 

temperatura uniforme entre a água da rede que entra no depósito, ;D&�? e a água quente que sai do 

mesmo, ;C5�. Este ensaio é realizado para que se possa ter informação acerca do comportamento do 

depósito durante o seu funcionamento e para o cálculo do comportamento térmico do mesmo. Esta 

avaliação é feita através de perfis de extração característicos, os perfis de temperatura da extração e 

os perfis de temperatura de mistura da extração que são representados pelas funções �(�) e �(�), 

respetivamente. 

- �(�) para níveis de radiação elevada (H≥16 MJ/m2); 

- �(�) para níveis de radiação baixa (H<16 MJ/m2); 

- �(�) mistura da água do depósito (temperatura uniforme no interior do depósito). 

Estes perfis de extração são realizados a partir dos dias de ensaio que contribuem para a construção 

do diagrama Input-Output e através de um dia de ensaio específico, onde é assegurado que antes da 

extração de energia a temperatura do depósito solar é homogeneizada (para determinação do grau 

de mistura). 

A determinação dos perfis de extração no depósito de armazenamento é feita durante a extração que 

é efetuada no final de cada dia, para que o sistema alcance uma temperatura uniforme entre a água 

da rede que entra no depósito ;D&�? e a água quente que sai do mesmo ;C5�. Quando o sistema atinge, 

por sua vez, uma temperatura uniforme (a diferença entre as duas temperaturas da água não exceder 

1K por um período superior a 15 minutos), a extração é interrompida. A água que é extraída equivale 

a três vezes o volume do depósito de ensaio que corresponde, aproximadamente, ao máximo de 

energia extraída pelo sistema (ISO 9459-2:1995). 
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Estas notações, �(�) e �(�), são usadas apenas por conveniência e não são necessárias para derivar 

expressões analíticas dos perfis de temperatura da extração e dos perfis de temperatura de mistura 

da extração como funções que dependem do volume. É apenas necessário saber os valores em 

percentagem de energia extraída em intervalos regulares a cada um décimo do depósito do volume. 

Segundo (M.J.Carvalho, et al., 2001) é feita referência à necessidade de tratar os perfis de outra forma, 

defendendo que o critério para a determinação de um número mínimo de dias de ensaio não são 

suficientes para obter uma boa caracterização do sistema. Contudo, na presente dissertação será 

utilizada a informação presente na norma ISO 9459:1995. 

É de realçar que os seus resultados experimentais (irradiação incidente no coletor e a energia contida 

na água quente da extração) não são usados para concluir algo no comportamento do sistema em 

estudo mas são um passo intermédio para o cálculo do comportamento térmico a longo prazo. 

 

 

Figura 8- Perfis de extração que determina o grau de mistura no depósito (Spirkl, et al., 1992). 

Nesta Figura 8, estão representados três perfis de extração. A extração ideal seria aquela onde se 

deveria extrair toda a energia contida no depósito quando é extraído um volume de água igual ao 

volume do depósito em estudo, exemplificada pela linha tracejada. Neste caso não existe qualquer 

tipo de mistura da água no decorrer da extração. O perfil de extração bem misturado assemelha-se a 

uma linha exponencial, sendo gradual a mistura entre a água quente extraída pelo sistema e a água 

fria que entra no mesmo, representado pela linha pontilhada. Ainda na Figura 8 encontra-se um 

exemplo de um perfil de uma extração parcial estratificada representado pela linha contínua, que 

corresponde ao comportamento real de um depósito. Nesta situação, o depósito comporta-se de 

maneira estratificada durante a extração do volume �x��� e bem misturada quando o volume extraído 

é superior a �x���. O valor de �x��� é determinado através de observações dos perfis de extração 

caracterizados em cada sistema de teste (M.J.Carvalho, et al., 2001). 
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Realça-se também que os perfis de extração variam de sistema para sistema, consoante o volume do 

depósito e o grau de mistura do mesmo (ISO 9459-2:1995). 

O perfil de temperatura da extração é expresso em função do volume, �(�), normalizado, para que a 

área do perfil de temperatura da extração seja igual a 1, tendo em atenção que o valor de �(�) é 

sabido em intervalos de volume a cada décimo do volume extraído do depósito de armazenamento, 

Equação (2). 

y �(�) z� = 1{
)  (2) 

 

O perfil de temperatura de mistura da extração é expresso em função do volume, �(�), normalizado, 

para que a área do perfil de temperatura de mistura da extração seja igual a 1, tendo em atenção que 

o valor de �(�) é sabido em intervalos de volume a cada um décimo do volume extraído do depósito 

de armazenamento, Equação (3). 

y �(�) z� = 1{
)  (3) 

 

4.1.1.3 Ensaio de perdas do depósito  

Este ensaio é crucial pois, durante a noite há sempre perdas de calor por parte do depósito que devem 

ser contabilizadas. Antes de iniciar o ensaio de perdas do depósito, condiciona-se previamente o 

depósito com água a uma temperatura superior a 60oC. Seguidamente, o ensaio é iniciado, colocando 

o sistema solar térmico a funcionar normalmente sem que seja realizada qualquer extração num 

período de, pelo menos, doze horas. É então feita a circulação da água do depósito, e registam-se os 

valores temperatura do depósito no início, ;� [oC], e no final do ensaio, ;B [oC], bem como temperatura 

média ambiente durante o ensaio,  ;&�(9&>)[oC]. 

Ou seja, entre as 18h e as 6h solares, o sistema deve arrefecer, sendo muito importante não haver 

extração da água do depósito durante este intervalo de tempo, UM [s]. No fim deste espaço temporal, 

é concretizada uma nova circulação para que seja determinada a temperatura final do depósito, ;B 

[oC].  

Perante estes dados experimentais, pode calcular-se o coeficiente global de perdas do depósito, %� 

[WK-1]. Este calcula-se através da seguinte equação (4). 

%� = 4186 × \I�9��UM × �n ;� − ;&�(9&>);B − ;&�(9&>) (4) 
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Em que, \I – Massa específica da água [kg/l]; �9��– Volume do depósito [l]; ;&�(9&>)– Temperatura média ambiente no local do depósito [oC] (ISO 9459-2:1995). 

4.1.1.4 Cálculo do comportamento térmico a longo prazo  

Como já referido anteriormente, através da informação obtida nos ensaios do diagrama Input-Output, 

do coeficiente global de perdas do depósito e dos perfis de extração é possível calcular, pelo método 

CSTG, o comportamento térmico a longo prazo do sistema. Com base no consumo diário de água 

quente, nos coeficientes anteriormente mencionados e nos dados climáticos do local consegue-se 

prever o comportamento térmico do sistema numa base mensal e/ou anual. 

A previsão do comportamento térmico a longo prazo tem como objetivo presumir o seu 

comportamento com uma incerteza ± 5% (ISO 9459-2:1995). 

O comportamento térmico do sistema é calculado, para cada dia do ano (ou do mês), através dos dados 

climáticos diários de um local e através do volume de água quente consumido em cada dia. A ISO 9459-

2:1995 atribui condições específicas de utilização dos dados diários. Uma dessas restrições é a 

utilização de dados de Anos Típicos Meteorológicos (TMY) de algumas cidades específicas: Atenas, 

Davos, Estocolmo e Wuerzburg (Figura 9Figura 9), para necessidades de consumo de água quente 

impostas pelo consumidor, tendo em conta a energia que é armazenada no depósito de um dia para 

o outro. Esses valores TMY são retirados do site SolarKeymark. 
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Figura 9 - Cidades dos valores TMY, condição obrigatória da ISO 9459-2:1995 (Imagem adaptada de: (González, 

R., 2012)). 

A energia pode ser armazenada de um dia para o outro porque apenas uma parte do volume de água 

quente é extraído durante o dia ou porque durante a extração ocorre a mistura da água quente 

proveniente do depósito solar com água da rede (quando é pedida pelo consumidor água a uma 

temperatura mais baixa do que a que se encontra no depósito, misturam-se a água do depósito com a 

água da rede para obter a temperatura desejada, não usando assim toda a água quente que se 

encontra no depósito). Parte desta energia acumulada no depósito de armazenamento é dissipada 

durante a noite, resultante das perdas de calor do depósito.  

O comportamento térmico de um sistema a longo prazo tem em conta o somatório da energia 

produzida pelo sistema para o período em causa, ou seja, a energia total do sistema em estudo é 

prevista através da soma da energia de cada um dos dias pertencentes ao período do ensaio. A 

determinação da energia total extraída do sistema, �, é então representada na seguinte equação (5). 

� = � (�) + � (	) + ⋯ + � (?) (5) 

Onde, �H(1), �H(2) e �H(n) representam as energias extraídas durante o primeiro, segundo e n dias, 

respetivamente. 

São necessários testes para o procedimento de cálculo a longo prazo proveniente dos dados climáticos 

e dos dados obtidos pelo sistema (volume consumido em cada dia e temperatura da rede que entra 

no sistema). 
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a) As características da energia total extraída pelo sistema determinada pela equação (1) como 

função da irradiação diária e da diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura da 

rede que entra no sistema. 

b) O perfil de temperatura da extração expresso em função do volume normalizado, �(�), 

expresso na equação (2). 

c) O perfil de temperatura de mistura da extração expresso em função do volume normalizado, �(�), expresso na equação (3). 

d) Coeficiente global de perdas do depósito, %�, calculado pela equação (4). 

Seguidamente apresentam-se todos os passos para a determinação do comportamento térmico a 

longo prazo de um sistema (LTPP – Long Term Performance Prediction). 

 

Passos para o cálculo do dia 1 

Os inputs necessários para o primeiro dia são: a irradiação incidente no coletor, 2(1), temperatura 

ambiente média do dia ;&(9&>)(1), temperatura média da água da rede que entra no sistema,;D&�?(1) 

e volume extraído no dia , �x(1). 

1) Energia total contida no sistema até às 18h solares, �(�) 

Representa-se pela seguinte equação (6). 

�(1) = (/2(1) + (1o;&(9&>)(1) − ;D&�?(1)p + () (6) 

 

2) Energia extraída consoante o volume extraído (EN12976-2:2006) 

A energia extraída �H(1) equivalente ao volume extraído de cada dia, �x, é calculada usando a  

função do perfil de temperatura da extração, Equação (7).  

� (1) = �(1) y �(�)z�h�

)  (7) 

 

Onde �x é calculado através de duas condições da Equação (8). 

�   � (1) ≤ ��C&9\IH�I(;�C&9 − ;D&�?)�x ≤  ��C&9  

 

(8) 

��C&9 e ;�C&9 representam as necessidades de volume e temperatura requisitadas pelo consumidor, 

respetivamente. 
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3) Energia remanescente (que resta) no depósito (ISO 9459-2:1995) 

A energia que resta no depósito de armazenamento, �8(1), equivalente à energia total contida no 

sistema, �(1), sem a energia equivalente ao volume retirado na extração, �  (1), Equação (9). 

�8(1)  = �(1) −  � (1) (9) 

 

4) Energia perdida durante a noite 

As perdas durante a noite podem ser calculadas através do coeficiente de perdas de calor do depósito. 

Por isso, a energia que subsiste no depósito para o dia seguinte pode ser determinada. Assume-se que 

na manhã do dia seguinte, a temperatura da água no depósito está no estado misturado, estando 

assim a uma temperatura uniforme, ;� que é determinada pela Equação (10).  

;�(2) = ;D&�?(1) + �8(1) − ��67�9��\IH�I  (10) 

 

Onde, ��67 representa a energia perdida do depósito durante a noite (Equação (11)). 

��67 = �9��\IH�I(;�(?�@A�) − ;&(?�@A�)) �1 − exp � #$∆�hb^��� ���� (11) 

 

Em que, ;�(?�@A�) corresponde à temperatura média da água do depósito ao início da noite e, ;&(?�@A�) 

é a temperatura média ambiente durante a noite. ;�(?�@A�) pode ser calculada através da energia 

remanescente no depósito, �8, Equação (12). 

;�(?�@A�) = �8(1)�9��\IH�I + ;D&�?(1) (12) 

 

Passos para o cálculo do segundo dia e subsequentes 

Os inputs necessários para o segundo e restantes dias são: a irradiação incidente no coletor, 2(2), 

temperatura ambiente média do dia, ;&(9&>)(2), temperatura média da água da rede que entra no 

sistema, ;D&�?(2) e volume extraído no dia , �x(2). 
O sistema inicia o dia com uma temperatura no depósito, ;�(2). O volume é igualmente extraído às 

18h solares do dia 2. 

1) Energia total contida no sistema até às 18h solares, � (EN12976-2:2006)  

A energia total disponível no sistema no segundo dia, �(2) é a soma da energia que resta no depósito 

do dia anterior, �(2: �(�M�2) mais a energia produzida no presente dia, �(2: �(�M�1). 
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�(2) =  �(2: �(�M�1) + �(2: �(�M�2)  (13) 

Onde 

�(2: �(�M�1) = (/2(2) + (1o;&(9&>)(2) − ;�(2)p + () (14) 

e 

�(2: �(�M�2) = �9��\IH�I(;�(2) − ;D&�?(2)) (15) 

 

 

2) Energia extraída consoante o volume extraído, �� (EN12976-2:2006) 

A energia extraída no segundo dia, �H(2) equivale à energia que foi extraída no dia 1 somada à 

energia disponível até às 18h solares do segundo dia. 

� (2) =  � (2: �(�M�1) + �(2: �(�M�2) (16) 

Onde 

� (2: �(�M�1) =  �(2: �(�M�1) y �(�)z�h�

)  (17) 

e 

� (2: �(�M�2) =  �(2: �(�M�2) y �(�)z�h�

)  (18) 

 

O volume extraído do sistema, �xé determinado quando o total da energia extraída é calculado de 

acordo com as condições, Equação (19). 

�   � (2) ≤ ��C&9\IH�I(;�C&9 − ;D&�?)�x ≤  ��C&9  (19) 

 

3) Energia remanescente no depósito  

A energia que resta no depósito de armazenamento, �8(2), equivalente à energia total contida no 

sistema, �(2), sem a energia equivalente ao volume retirado na extração, � (2), Equação (20). 

�8(2)  = �(2) −  � (2) (20) 
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4) Energia perdida durante a noite 

As perdas durante a noite podem ser calculadas através do coeficiente de perdas de calor do depósito. 

Por isso, a energia que subsiste no depósito para o dia seguinte pode ser determinada. Assume-se que 

na manhã do dia seguinte, a temperatura da água no depósito está no estado misturado, estando 

assim a uma temperatura uniforme, ;� é determinada pela Equação (21).  

;�(3) = ;D&�?(2) + �8(2) − ��67�9��\IH�I  (21) 

 

Onde, ��67 representa a energia perdida do depósito durante a noite e, calcula-se pela Equação (22). 

��67 = �9��\IH�I(;�(?�@A�) − ;&(?�@A�)) �1 − exp � #$∆�hb^��� ���� (22) 

 

Em que, ;�(?�@A�) corresponde à temperatura média da água do depósito ao início da noite e, ;&(?�@A�) 

é a temperatura média ambiente durante a noite. ;�(?�@A�) pode ser calculada através da energia 

remanescente no depósito, �8, Equação (23). 

;�(?�@A�) = �8(2)�9��\IH�I + ;D&�?(2) (23) 

 

5) Restantes dias 

O procedimento para os restantes dias segue-se da mesma forma, repetindo todos os passos que são 

feitos para o dia 2, acima referidos (ISO 9459-2:1995) e (EN12976-2:2006). 

Os cálculos feitos de acordo com o procedimento da norma EN12976-2:2007, nomeadamente o passo 

3 (Energia extraída) do cálculo para o dia 1 e, o passo 1 do cálculo para o dia 2 e posteriores, dão 

valores mais baixos do que com um volume de carga extraído dia a dia mas, por outro lado, dão valores 

mais altos do que com a hipótese de uma temperatura mínima de carga (ISO 9459-2:1995). 
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4.1.2 Método DST  

Para diversas condições de funcionamento, o método de ensaio DST tem por objetivo a determinação 

do comportamento térmico de um sistema solar, sendo possível determinar a energia média mensal 

e anual fornecida pelo sistema solar, segundo as indicações da norma ISO 9459-5:2007. Este método 

caracteriza-se por utilizar um modelo físico e matemático que calcula o comportamento térmico a 

longo prazo, com a obtenção dos parâmetros característicos do sistema. O modelo que traduz o 

balanço térmico do sistema, representa-se na seguinte Equação (24). 

 

� �;(M, ℎ)�M = VW
 ∗���∗ − � ∗(; − ;�<)�� + VW(ℎ + �&5� − 1)4&5� − %�(; − ;7<)
+ �� �− �;�ℎ + VW(ℎ)(;�= − ;)� + ��ℎ ����� �;�ℎ�
+ ��ℎ �l exp �− (r �;�ℎ� �;�ℎ� 

(24) 

 

Pela respetiva ordem, as parcelas à direita da equação acima descrita, representam: os ganhos do 

coletor, a potência auxiliar, as perdas do depósito, o modelo plug-flow, a difusão e a convecção.  

A nomenclatura do modelo acima representado vem, 

- ℎ, Posição vertical normalizada no interior do depósito [rad]; 

- ;, Temperatura de um determinado estrato do depósito [oC]; 

- ( e l, constantes arbitrárias de valores positivo [-]; 

- M, Tempo [s]; 

-
 ∗, Área efetiva do coletor [m2]; 

-��, Fluxo de capacidade térmica extraída [WK-1];  

-��∗, Irradiância incidente no plano do coletor [Wm-2]; 

-� ∗,Coeficiente de perdas efetivo do coletor [Wm-2K-1]; 

-�,Capacidade térmica do depósito [MJK-1]; 

-��, Coeficiente de mistura do depósito [-]; 

-4&5�, Potência de apoio usada [W]; 

-;�<, Temperatura ambiente do coletor [oC]; 

-;�=, Temperatura da água da rede à entrada do depósito [oC]; 

-;7<, Temperatura ambiente junto ao depósito [oC]; 

-%�, Coeficiente de perdas do depósito [WK-1]; 
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-�&5�,Fração do volume do depósito utilizada para aquecimento através do apoio [-]; 

-VW, Distribuição de Dirac. 

 

Os parâmetros característicos do sistema, obtém-se através de um ajuste não linear entre os dados 

experimentais resultantes dos ensaios experimentais e o modelo numérico. Esses parâmetros são: 
 ∗, � ∗, ��, %�, ��, �&5�, : (estratificação do depósito) e +�(Resistência térmica do permutador de calor). 

Através de um programa de cálculo fechado e impossível de ser modificado pelo utilizador, 

comercializado pela InSitu Scientific Software, consegue-se prever os ganhos energéticos anuais de 

uma certa extração de água quente do sistema com condições climáticas de referência através dos 

parâmetros característicos do sistema, identificados pelo mesmo programa. Esses parâmetros 

característicos do sistema são identificados com base em ensaios de curta duração, também 

denominados de sequências de ensaio (ISO 9459-5:2007). 

 

Sequências de ensaio: 

Estas sequências de ensaio não são mais do que ensaios de curta duração. Antes de iniciar cada 

sequência de ensaio, o sistema é pré-condicionado para que o depósito esteja todo com uma mesma 

temperatura. No final, é avaliada a energia que contém. Para isso, é extraída água com um caudal de, 

aproximadamente, 10 l/min até atingir uma temperatura uniforme. No início e no fim de cada 

sequência de ensaio, deve ser retirada uma quantidade de água equivalente a, pelo menos, três vezes 

o volume do depósito (ISO 9459-5:2007). 

As sequências de ensaio subdividem-se em três distintas. 

• Sequência S-sol 

Esta sequência de ensaio contém dois tipos de ensaios, o ensaio do Tipo A e o ensaio do Tipo B. Nos 

dois testes, é necessário um número de dias seguidos com perfis de extração pré-definidos. Para 

garantir bons perfis de extração, é preciso considerar a relação entre a área do coletor e o volume do 

depósito, para que as dimensões dos sistemas analisados sejam proporcionais. Para serem válidos, os 

dois ensaios necessitam da garantia de um valor mínimo de radiação solar incidente no coletor de 12 

MJ/m2 e de uma sequência de pelo menos três dias válidos com a radiação total diária no coletor 

anteriormente descrita (ISO 9459-5:2007). 

Este tipo de sequência caracteriza o sistema, obtendo informação sobre o rendimento do coletor em 

condições de alto rendimento (ou seja, mantém a temperatura de entrada no coletor mais baixa) se, 

for realizado o teste do Tipo A. Quando executado o ensaio do Tipo B, a sequência recolhe informação 

sobre o funcionamento do coletor através de temperaturas de entrada no coletor mais altas, 
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proporcionando assim rendimentos mais baixos e, ao mesmo tempo esta sequência obtém informação 

sobre as perdas de calor no depósito. 

No ensaio do Tipo A, efetuam-se duas grandes extrações. Uma ao início da manhã do primeiro dia, e 

outra no final do último dia da sequência de dias válidos com as condições anteriormente descritas. 

Pequenas extrações são também realizadas ao longo de cada dia de ensaio, descritos na Tabela 3 e 

Tabela 4. 

Tabela 3- Extrações no ensaio do Tipo A (ISO 9459-5:2007). 

Número da extração Tempo de cada extração 

1 t0 

2 t0 + 2h + 5min 

3 t0 + 4h + 5min 

4 t0 + 5h + 5min 

5 t0 + 6h + 5min 

6 t0 + 8h + 5min 

7 t0 + 11h + 5min 

 

Em que t0 representa o tempo inicial da primeira extração do dia do ensaio e, deve ser entre as 6h30 

e as 8h horas solares. 

Tabela 4- Volumes extraídos para o ensaio do Tipo A (ISO 9459-5:2007). 

Dimensão do sistema Volume extraído 100 l/�	  ≤  �7/
�  ≤  200 l/�	 0,2 �7  ± 10% 60 l/�	  ≤  �7/
�  ≤  100 l/�	 0,25 �7  ± 10% 40 l/�	  ≤  �7/
�  ≤  60 l/�	 0,33 �7  ± 10% 20 l/�	  ≤  �7/
�  ≤  40 l/�	 0,5 �7  ± 10% 

 

Quando a relação 10 l/�	  ≤  �7/
�  ≤  20 l/�	 se verifica, são executadas 12 extrações para 1,0�7  ± 10% , onde a primeira extração é feita entre as 6h e as 7h solares com intervalos de 1h + 

5min entre elas.  

No ensaio do Tipo B, as extrações que se realizam são semelhantes às do ensaio do Tipo A. As condições 

exigidas neste tipo de ensaio presentes na norma ISO 9459-5:2007 estão indicadas na Tabela 5 e Tabela 

6. 
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Tabela 5- Extrações no ensaio do Tipo B (ISO 9459-5:2007). 

Número da extração Tempo de cada extração 

1 t0 

2 t0 + 2h + 5min 

3 t0 + 4h + 5min 

4 t0 + 5h + 5min 

5 t0 + 8h + 5min 

 

Tabela 6- Temperaturas de saída para o ensaio do Tipo B (ISO 9459-5:2007). 

Dimensão do sistema Temperatura 100 l/�	  ≤  �7/
�  ≤  200 l/�	 70oC 60 l/�	  ≤  �7/
�  ≤  100 l/�	 60oC 40 l/�	  ≤  �7/
�  ≤  60 l/�	 50oC 20 l/�	  ≤  �7/
�  ≤  40 l/�	 40oC 

 

Quando a relação 10 l/�	  ≤  �7/
�  ≤  20 l/�	 se verifica, são executadas 12 extrações, com a 

primeira extração concretizada entre as 6h e as 7h solares com intervalos de 1h + 5min entre elas. O 

volume extraído e a temperatura devem ser sempre superiores a 5 litros e 40oC, respetivamente. 

Sempre que as temperaturas mencionadas na Tabela 6 não sejam obtidas, prolonga-se o ensaio até 

que sejam encontrados, no mínimo, dois dias com uma radiação incidente no coletor superior a 15 

MJ/m2 (ISO 9459-5:2007). 

 

• Sequência S-store 

Esta sequência de ensaio diz respeito às perdas do depósito, tendo como objetivo identificar o 

coeficiente de perdas do depósito. São necessários dois dias de ensaio do Tipo B seguido de um período 

de arrefecimento de 36h a 48h, período iniciado a partir da última extração do ensaio do Tipo B. 

• Sequência S-aux 

O objetivo desta sequência de ensaio é determinar o volume de água que é aquecida no depósito pelo 

sistema auxiliar de apoio quando o sistema está sujeito a dias com radiação solar de baixa intensidade, 

não sendo portanto, sempre aplicado. 
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Identificação de parâmetros característicos do sistema com base nas sequências de ensaio 

Antes de obtermos os parâmetros característicos do sistema através das sequências de ensaio 

anteriormente descritas, é necessário realçar que o software que reproduz os parâmetros, analisa os 

sistemas como uma caixa preta, tratando-os a todos de igual forma, tal como se pode ver na 

representação esquemática presente na Figura 10.  

 

 

Figura 10- Esquema de variáveis input e output medidas segundo o Método DST (Baseado em: (Spirkl, et al., 
1992)). 

 

Os dados que são recolhidos nas sequências de ensaio, necessários para que o programa realize a 

simulação a longo prazo, são considerados variáveis de entrada ou de input para obtenção dos 

parâmetros característicos do sistema (variáveis de saída ou de output). Tem-se como variáveis de 

entrada, 

• Caudal da extração, �� �[lmin-1]; 

• Irradiância incidente no plano do coletor, ��∗ [W/m2]; 

• Temperatura ambiente junto ao depósito, ;7<[oC]; 

• Temperatura ambiente, ;�<[oC]; 

• Temperatura da água de entrada do depósito, ;�=[oC]. 

Os valores de saída (variáveis output) já foram mencionadas acima, tendo em atenção que, na Figura 

10, 4� representa a potência extraída de cada sequência de ensaio (S-Sol, S-Store e S-Aux) fornecida 

para consumo [W] e, 4  a potência fornecida pelo circuito do coletor que tem como Equação (25). 

4� =  
� ∗���∗ − � ∗(; −  ;�<)� (25) 
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Por último, realiza-se o ajuste não linear entre valor 4� experimental e o valor obtido e, obtém-se os 

ganhos energéticos anuais do sistema solar. 
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5. Incertezas  

A abordagem deste capítulo segue a descrição que é definida no GUM – Guide to the expression of the 

Uncertainty in Measurement, um documento produzido por um grupo de trabalho do JCGM – Joint 

Committee for Guides in Metrology que está de acordo com as principais instituições internacionais de 

Metrologia (ciência das medições que abrange todos os aspetos teóricos e práticos compreendidos no 

processo de uma medição). Na presente secção será adotada a nomenclatura correspondente à versão 

portuguesa do VIM – Vocabulário Internacional de Metrologia, traduzida pelo IPQ.  

Para uma melhor assimilação e compreensão deste trabalho, encontram-se em ANEXOS (ANEXOS II – 

A Probabilidade e a Estatística) alguns termos probabilísticos e estatísticos abordados ao longo de todo 

o trabalho.  

 

5.1  GUM 

O GUM - “Guide to the expression of Uncertainty in Measurement” é um documento adotado pelos 

principais Institutos Nacionais de Metrologia e é considerado como base para padrões internacionais 

de acreditação de laboratórios.  

A sua metodologia baseia-se em estimar as grandezas de entrada e as incertezas padrão associadas 

que avaliam a dispersão desses valores de entrada. O objetivo deste modelo reside na estimativa da 

quantidade de saída e a sua incerteza, através da propagação das variáveis de entrada e as respetivas 

incertezas, através de uma versão linearizada do modelo (aproximação de uma série de Taylor ao 

modelo de medição). A metodologia do GUM fornece também uma forma de obter um intervalo de 

confiança. 

O GUM aplica a lei da propagação da incerteza e caracteriza as grandezas de saída através de uma 

distribuição de Gauss ou através de uma t-distribution para que seja obtido um intervalo de confiança, 

fornecendo direções para avaliar a estimativa da incerteza.  

No GUM, a estimativa de uma grandeza de saída é avaliada por uma incerteza-padrão dadas por a) e 

b). 

a) As melhores estimativas das grandezas de entrada; 

b) Incertezas-padrão associadas às estimativas; 

Caso as incertezas-padrão estejam relacionadas entre elas, avalia-se a estimativa da grandeza de saída 

através de c) e d). 

c) Número de graus de liberdade associadas às incertezas-padrão; 

d) Covariâncias (não-nulas) associadas aos pares de cada estimativa. 

Segundo o GUM, geralmente, a incerteza de medição com as estimativas das grandezas de entrada é 

avaliada de acordo com uma de duas formas distintas: a avaliação do Tipo A e/ou avaliação do Tipo B. 
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O propósito da classificação destes dois tipos de categorias é para indicar as duas formas distintas de 

avaliar as componentes das incertezas. 

A avaliação da incerteza padrão do tipo A é o método de avaliar a incerteza por análise estatística de 

uma série de observações independentes para a mesma grandeza de entrada com as mesmas 

condições de medição. Já no tipo B, a avaliação da incerteza padrão calcula a incerteza por outros 

meios que não a análise estatística de uma série de observações, baseadas noutros conhecimentos 

científicos. 

A caracterização da incerteza do tipo A é obtida através da estimativa da variância si
2 (ou desvio-padrão 

estimado, si), do número de graus de liberdade vi e pelas covariâncias. No Tipo B as incertezas são 

valores constantes, praticados a partir de várias fontes e são caracterizadas através de grandezas 

consideradas aproximações da sua variância, ui
2. Neste tipo de incerteza a sua função de densidade de 

probabilidade é obtida assumindo que um certo evento irá ocorrer com um certo grau de certeza 

(probabilidade subjetiva).  

A incerteza-padrão de uma medição corresponde à incerteza de uma medição que é expressa sob a 

forma de um desvio-padrão, sendo que, ambos os tipos têm origem em distribuições de probabilidade. 

A diferença entre os dois tipos de incertezas reside, na do tipo A, as incertezas são calculadas através 

de métodos estatísticos e, na do tipo B, as incertezas são estimadas através de outros métodos 

quaisquer que não considerados no Tipo A. 

Designa-se incerteza-padrão combinada ou composta � , quando a incerteza-padrão da medida de 

uma grandeza é obtida a partir de resultados de medições de outras quantidades das grandezas (lei da 

propagação da incerteza). 

Para certas aplicações, em particular, é necessário definir um intervalo à volta do resultado da medição 

que se espera abranger com uma grande parcela da distribuição de valores que podem ser atribuídos 

à medida. Esta designa-se incerteza expandida %, e é adquirida pela multiplicação da incerteza-padrão 

combinada � , por um fator de expansão m. O fator de expansão é escolhido em função do nível de 

confiança que se pretende para o intervalo. 

 

5.1.1 Incertezas do Tipo A 

Normalmente, a melhor maneira de estimar o valor esperado XY, de uma grandeza J que varia 

aleatoriamente para a qual se realizam n observações independentes JK sob as mesmas condições 

experimentais, é a média aritmética J, Equação (26). 

J =  1n £ JK
?

K¤�  (26) 
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A variância experimental das observações �	(J) considera-se o estimador do valor esperado da 

variância  σ	 da distribuição de probabilidades da grandeza J e caracteriza a dispersão dos valores JK 

à volta da sua média, Equação (27). 

�	(J) =  1n − 1 £(JK − J)	?
K¤�  (27) 

 

A variância da média é dada pela Equação (28). 

"	(J) =  σ	n  (28) 

 

A melhor maneira de estimar a variância da média �	(J), é através de um estimador que qualifica a 

qualidade com que J estima o valor esperado µq da grandeza q, pode ser utilizado como uma medida 

da incerteza de J  e, é dado pela Equação (29). 

�	(J) = �	(JK)n  (29) 

Posto isto, para uma grandeza input Xi determinada através de n observações independentes Xi,k, a 

incerteza-padrão u(xi) do seu estimador N� = F� é �(N�) = �oF�p, onde �	oF�p é calculada do mesmo 

modo que a equação (29). Por conveniência �(N�) = �oF�p e �	(N�) = �	oF�p são, por vezes, designadas 

de incertezas-padrão e variância do tipo A. 

 Para uma melhor caracterização de uma medição sob controlo estatístico, a estimativa da variância 

combinada sp
2 (ou o desvio-padrão experimental combinado ��, devem ser avaliadas as características 

da medição. Em alguns casos, quando o valor da mensuranda J é determinado por n observações 

independentes, a variância experimental da média aritmética J das observações é melhor estimada  

através ��	 n⁄  do que �	 (JK) n⁄  e a incerteza-padrão é � = ��  √n⁄  (JCGM 100:2008). 

 

5.1.2 Incertezas do Tipo B 

Quando os valores estimados N�  das grandezas de input F�  não podem ser obtidos através  de 

observações repetidas, a sua variância estimada �	(N�) (ou a sua incerteza-padrão �(N�)) é 

determinada por uma avaliação baseada em toda a informação disponível das possíveis variações das 

grandezas de input F�. A informação total pode advir de várias fontes, tais como: de dados relativos a 

medições anteriores; da experiência ou conhecimento geral sobre o comportamento e as propriedades 

dos materiais de instrumentação; de especificações do fabricante; de dados presentes em calibrações 

ou outro tipo de certificados; incertezas retiradas de livros referenciados. Por conveniência, �	(N�) e 
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�(N�) quando avaliadas desta maneira  são designadas de  variância do tipo B e incerteza-padrão do 

tipo B, respetivamente (JCGM 100:2008). 

A distribuição de probabilidade de uma incerteza obtida de uma avaliação do tipo B pode tomar uma 

variedade de formas, mas é comum assumir formas geométricas bem definidas para as quais o desvio 

padrão seja obtido mais facilmente. Neste caso (tipo B), a incerteza padrão é definida como um desvio 

padrão dividindo-a por um número associado à distribuição probabilística assumida. Na Tabela 7 estão 

apresentados alguns divisores das distribuições mais comuns em aplicações em metrologia. 

Tabela 7 - Divisores de distribuições probabilísticas mais comuns. 

Normal 1 

Normal (k=2) 2 

Retangular √3 

Triangular √6 

U-shaped √2 

 

Considerando (�  a semi-amplitude da variação, a incerteza padrão de uma distribuição retangular �(N�), é dada por exemplo, pela Equação (30). 

�(N�) = (�√3 (30) 

 

5.1.3 Incertezas compostas ou combinadas 

Como já foi referido anteriormente, a incerteza-padrão combinada ou composta �  é obtida através 

da Lei da propagação da incerteza, onde a incerteza-padrão da medida da grandeza é obtida a partir 

de resultados de medições de outras quantidades das grandezas. Essas grandezas podem estar 

correlacionadas ou serem independentes umas das outras. 

Quando as grandezas das incertezas-padrão não se relacionam entre si, a incerteza-padrão combinada 

da estimativa output !, � (!), é a raiz quadrada positiva da variância combinada � 	(!) calculada 

pela expressão (31). 

� 	(!) = £ � ���N��	¨
�¤� �	(N�) (31) 

 

Onde � é a função dada pela equação (16) e onde �(N�) corresponde às incertezas-padrão do tipo A 

ou B. 
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Por outra lado, quando as grandezas das incertezas-padrão se relacionam, a incerteza-padrão 

combinada � (!) é a raiz quadrada positiva da variância combinada � 	(!), tendo em conta as 

covariâncias não-nulas dos pares das estimativas que se relacionam (Equação (32)). 

 

� 	(!) = £ £ ���N�
¨

G¤�
¨

�¤�
���NG �oN� , NGp =  £ � ���N��	¨

�¤� �	(N�) + 2 £ £ ���N�
¨

G¤�
¨©�
�¤�

���NG �oN� , NGp (32) 

 

Onde N� e NG são as estimativas de F�  e de  FG e �oN�, NGp= �oNG, N�p correspondem às covariâncias dos 

pares das estimativas N� e NG. 
O grau de correlação entre N3 e NG é caracterizado através da estimativa do coeficiente de correlação, 

Equação (33). 

�oN� , NGp = �oN� , NGp�(N�)�oNGp (33) 

 

5.2 Método de Monte Carlo 

Por vezes, a avaliação das incertezas de medição pelo método convencional (GUM) não é a mais 

apropriada, em particular em casos onde estejam presentes distribuições assimétricas, curvas de 

calibração não lineares e outros, cujo efeito dos resultados não pode ser ignorado, sendo importante 

enquadrar a validade da utilização do GUM. 

Nestes casos em que a utilização do método convencional do GUM não é apropriada, por violar os 

princípios teóricos em que o seu desenvolvimento assenta, foi estabelecido um procedimento 

alternativo para a determinação de incertezas de medição, o método de Monte Carlo.  

A metodologia de Monte Carlo baseia-se num suplemento ao método convencional GUM, Evaluation 

of measurement data – Supplement 1 to the “Guide to the expression of Uncertainty in Measurement” 

– Propagation of distributions using a Monte Carlo method que sugere propagações de distribuições 

de probabilidade como suporte para avaliação de incertezas, sendo considerado mais fiável para lidar 

com os efeitos mencionados anteriormente (com alguns princípios básicos estipulados), detendo uma 

outra vantagem importante que é a possibilidade de ser empregue como uma ferramenta de validação 

dos resultados obtidos com o GUM. 

Apesar do método de Monte Carlo ter sido utilizado para o cálculo de incertezas em problemas 

metrológicos, este limita-se a ser usado pelos NMIs – Institutos Nacionais de Metrologia (Laboratórios 

Primários), devido à complexidade computacional ou também em casos onde é necessário atribuir 

outro tipo de funções de densidade de probabilidade Gaussiana (normal), retangular (uniforme) às 
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variáveis de entrada. Como já foi dito anteriormente, existem outros tipos de distribuições de 

probabilidade, tais como a distribuição triangular ou a distribuição em U (exemplo: metrologia elétrica) 

e possíveis combinações entre estas e as anteriormente mencionadas. O foco da questão situa-se não 

só na determinação de uma incerteza de medição expandida com um valor correto, como também no 

intervalo de confiança dela resultante, levantando questões que nos levam a adaptar e a validar o 

GUM (Alves Sousa, 2010). 

O MMC é um método de amostragem estatístico sendo outro tipo de opção à propagação das 

incertezas por aproximação do modelo de medição através das séries de Taylor (como no GUM). O 

principal proveito do método de Monte Carlo está não só no facto de os seus resultados tenderem 

para um valor central (a média), como também dispõe informação mais detalhada do modelo de 

medição analisado.  

Em vez de determinar apenas as incertezas das grandezas de entrada, o MMC propaga as funções de 

densidade de probabilidade (PDF), obtendo uma estimativa de uma PDF da mensuranda em vez de 

adquirir um simples parâmetro estatístico, como o desvio padrão final. 

Segundo o suplemento do GUM aplicado ao método de Monte Carlo, utiliza-se um modelo matemático 

onde são introduzidas j PDF grandezas de entrada e apenas uma PDF da grandeza de saída é 

produzida.  

 

Figura 11- Exemplo de uma ilustração da propagação de N=3 variáveis de entrada independentes 
(JCGM101:2008). 

 

Através da estimativa da PDF resultante consegue-se determinar qualquer parâmetro estatístico, 

como por exemplo, estimar o resultado de uma medição, a incerteza associada e o intervalo de 

confiança correspondente a essa estimativa. 
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5.2.1 Metodologia  

A determinação da incerteza pelo Método de Monte Carlo rege-se pela atribuição de uma PDF (Normal 

(ou Gaussiana), uniforme (retangular) ou de outro tipo) a cada variável aleatória de entrada F�  

independente, por avaliações de incertezas do tipo A e/ou do tipo B.   

Caso exista correlação entre variáveis aleatórias, atribui-se uma função densidade de probabilidade 

conjunta de modo a efetuar um estudo simultâneo dessas mesmas variáveis, permitindo a 

caracterização probabilística dos pares aleatórios entre as variáveis dependentes. 

A partir das PDFs, para as j quantidades de entrada de F�, geram-se S vectores N� com � = 1, … , S. 

Codifica-se a informação disponível sobre as quantidades de entrada (estimativas, incertezas padrão, 

covariâncias e número de graus de liberdade) através de PDFs para posterior determinação de uma 

única PDF para a variável de saída, k. Com a PDF de saída k, é possível adquirir, com uma certa 

probabilidade, a sua estimativa !, o desvio padrão da estimativa que corresponde à incerteza padrão 

da estimativa �(!) e um intervalo de confiança que inclui k. Repete-se esta abordagem vezes 

sucessivas a partir da amostragem das PDFs e do modelo para cada caso. 

O valor S tem hipótese de ser selecionado por um método adaptativo ou a priori. Corresponde ao 

número de ensaios do método de Monte Carlo e de avaliações realizadas ao modelo. O suplemento 

do GUM sugere um valor de S =  10« pois admite ser um valor suficientemente elevado para obter 

um resultado preciso da variável de saída, esperando assim um intervalo com um grau de confiança 

de 95% (JCGM101:2008). 

Pela amostragem aleatória de cada função de densidade de probabilidade são obtidos !� (que 

corresponde a N�) de F�. Ao ordenar todos os !� por ordem estritamente crescente, origina uma saída 

primária do método de Monte Carlo, �.  

Como referido anteriormente, o modelo é avaliado para cada um dos S ensaios das PDFs para as j 

quantidades de entrada. Os S ensaios podem ser traduzidos por N�, … , N¬, onde o r-ésimo ensaio N� 

contém N�,�, … , N¨,� onde N�,� é a estimativa da função densidade de probabilidade para F�  com � =1, … , S. O modelo descreve-se pelas Equações (34), (35) e (36).  

!� = �(N�) (34) 

 

A média dos !� dão origem à estimativa !q de k do método de Monte Carlo, Equação (35). 

!q =  1S £ !�
¬

�¤�  (35) 
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O desvio padrão �(!q) é determinado pela raiz quadrada da Equação (36). 

�	(!q) =  1S − 1 £(!� − !q)	¬
�¤�  (36) 

 

O procedimento de cálculo do MMC pode ser sintetizado por seis passos.  

1. Escolher o número S de ensaios de Monte Carlo a serem realizados, estando dependente a 

utilização de um valor adequadamente elevado de S. 
2. Produzir S vetores por amostragem das PDFs atribuídas às j variáveis de entrada F�. 

3. Para cada vetor gerado, formar o modelo !� correspondente de k, reproduzindo S valores 

aleatórios do modelo. 

4. Ordenar os S valores do modelo dispostos em posição estritamente crescente para criar �, 

saída primária que corresponde ao vetor da variável de saída k. 

5. Formar uma estimativa !q  de k, e uma incerteza padrão �(!q )  associada a !, a partir de �. 

6. Usar � para produzir um intervalo de confiança adequado para k, para uma probabilidade 

de confiança estipulada. 

O último passo é opcional, pois o valor atribuído a S pode estar associado a um determinado grau de 

confiança (Mathioulakis, et al., 2012). 
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6. Tratamento de dados  

Para a execução de toda a componente prática desta dissertação, foi desenvolvida uma ferramenta 

em linguagem Python, cujo software é de livre acesso.  

O método de ensaio estudado neste trabalho foi o Método CTSG para o sistema cujas características 

encontram-se, seguidamente, mencionadas na Tabela 8. 

Tabela 8 - Constituição do Sistema Solar Térmico estudado. 

Tipo de Sistema: Pré-fabricado 

Tipo de circulação: Termossifão 

Ligação: Ligação próxima entre coletor e depósito 

Circuito de distribuição: Fechado 

Constituição do fluido: Mistura de água com glicol 

Anti congelamento: Sim 

Tipo de coletor: Plano 

Tipo permutador de calor: Dupla camisa 

Depósito: Cheio 

Volume do depósito: 295 litros 

Área Total: 2,07 m2 

Área de abertura: 1,81 m2 

Área de absorção: 1,82 m2 

 

Desenvolveu-se, em separado, dois casos de estudo (códigos). No primeiro caso foi aplicado o Método 

dos Mínimos Quadrados Pesados (WLS) e a Lei da Propagação das Incertezas (GUM) e, no segundo, foi 

aplicado o Método dos Mínimos Quadrados Simples (LS) e o Método de Monte Carlo (MMC). 

Para os dois ensaios, as variáveis medidas pelo sistema foram extraídas sob a forma de tensão e 

resistência e tratadas, posteriormente, através de um programa específico do Laboratório (474̈ ), 

convertendo para as respetivas grandezas físicas de cada variável medida e extraídas do sistema. 

 Existem procedimentos comuns (Ensaios dos perfis de extração e ensaio de perdas do depósito 

durante a noite) às duas metodologias pelo que, efetuou-se primeiramente os ensaios. 

O procedimento aplicado aos ensaios de Perfis de extração e de Perdas do depósito durante a noite 

foram os que se encontram nas secções 4.1.1.2 e 4.1.1.3. 
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6.1 Caso de Estudo 1 

Método dos Mínimos Quadrados Pesados e Lei da Propagação das Incertezas 

Com as variáveis medidas e extraídas do sistema, através da metodologia explicada no capítulo 4.1.1.1 

sobre o ensaio Input-Output, aplicou-se o WLS (Método dos Mínimos Quadrados Pesados) para 

determinar os coeficientes (/ , (1 � (C. O procedimento de WLS desenvolvido para o primeiro caso foi 

baseado na informação onde o método WLS que se encontra descrito em ANEXOS (ANEXO I - 

Estimativa de parâmetros - Método dos Mínimos Quadrados). 

 

Depois obtidos os valores dos parâmetros  (/ , (1 � (C, efetuou-se o cálculo do LTPP (comportamento 

térmico a longo prazo). 

Para o primeiro dia, calculou-se a energia total contida até as 18h solares �(1), equação (6). Com 

algumas condições pré-definidas, como por exemplo, o volume e a temperatura exigidas para consumo 

diário (condições equação (8)), avalia-se o volume extraído nesse dia �x, obtendo a energia extraída 

consoante esse volume extraído � (1) (equação (7)). Depois de extraída a energia � (1), calcula-se a 

energia que fica/subsiste no depósito de armazenamento �8(1), através da equação (9). Durante a 

noite do primeiro para o segundo dia, determina-se a energia que se perde durante a noite (equação 

(11)), que depende da temperatura uniforme ;� (equação (10)), temperatura da água que se assume 

estar misturada no início da manhã do segundo dia. 

Para o segundo e restantes dias, o cálculo para o LTPP desenvolve-se dependendo do dia anterior, ou 

seja, através de ;� (Temperatura de mistura das águas entre o primeiro e segundo dia que corresponde 

à temperatura da água no início do segundo dia) obtém-se a energia total que o sistema contém até 

as 18h solares �(2), um somatório entre a energia produzida entre as 6h e as 18h solares do presente 

dia e, a energia que resta do dia anterior (equações (14) e (15)). A energia extraída no dia (� (2), 

equação (16)) é obtida, dependendo da energia que o sistema contém, do perfil de extração �(�) (que 

depende da irradiação diária) e do perfil de mistura da água do depósito �(�) (equações (17) e (18), 

respetivamente). A energia remanescente no depósito de armazenamento �8(2), através da 

equação(20). Durante a noite do segundo para o terceiro dia, determina-se a energia que se perde 

durante a noite (equação (22)), repetindo-se o processo para os restantes dias. 
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Cálculo de incertezas do caso 1 

• Incertezas de medida. Influência na incerteza dos coeficientes da relação Input-Output (I-O) 

e no ensaio de perdas do depósito durante a noite. 

As incertezas que afetam os coeficientes da relação I-O, determinados de acordo com o WLS, resultam 

de incertezas de medida das grandezas que a relação I-O contém, de desvios em relação ao 

procedimento de ensaio ou de imprecisões nas condições impostas neste procedimento. 

As incertezas de medida que afetam o ensaio do método Input-Output são resultantes das medidas 

das grandezas em que são indicados os limites superiores das incertezas admissíveis. Os valores das 

incertezas das medidas do ensaio I-O representados na Tabela 9, são retirados da ISO 9459-2:1995. 

Tabela 9- Incerteza das medidas (Incertezas do Tipo B). 

Radiação total diária incidente no coletor, 2 ± 3% 

Temperatura ambiente, ;&(9&>) ± 0,5 oC 

Temperatura da água na entrada do depósito, ;D&�? ± 0,1 oC 

Temperatura da água na saída do depósito, ;C5� ± 0,1 oC 

Caudal, ��  ± 1% 

 

Às incertezas das medidas, ou seja, as incertezas das medidas da temperatura ambiente, da água da 

entrada e da saída do depósito, divide-se por √6 (equação (30)) . A razão pela qual esta fração é 

dividida, é devido ao facto de se assumir uma função de distribuição de probabilidade triangular em 

relação à incerteza (ver Tabela 7). 

A incerteza do coeficiente de perdas do depósito "#$, foi calculado segundo a raíz quadrada equação: 

"#$	 = ��9��H�I∆M �  1o;� − ;&�(9&>)p	 "1e 	 + 1o;B − ;&�(9&>))p	 "1d 	

+ ® ;� − ;Bo;� − ;&�(9&>)po;B − ;&�(9&>)p¯	 "1a$(bac) 	° 

(37) 

 

Onde "1e , "1d e "1a$(bac) correspondem a incertezas de medida da temperatura inicial da água no 

depósito no inicio do ensaio, da temperatura da água do depósito no final do ensaio e da temperatura 

ambiente durante a noite, respetivamente. Estas incertezas são calculadas baseadas no exemplo da 

equação (30), onde o divisor da distribuição probabilística utilizado nestas incertezas do Tipo B é, como 

já referido anteriormente, baseado na Tabela 7 e (�  retirado da Tabela 9: "1e = ).�√« , "1d = ).�√« e 

"1a$(bac) = ).±√«. 
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• Incertezas do LTTP (aplicação da Lei da Propagação das Incertezas) 

A incerteza do valor da energia fornecida pelo sistema, quer mensal quer anual, é determinada 

com base nos parâmetros obtidos durante o ensaio do sistema. 

- Coeficientes da relação Input-Output: (), (/ e (1; 

- Perfil de extração: �(�); 

- Coeficiente global de perdas do depósito %�. 

As incertezas das variáveis de entrada para o cálculo do comportamento térmico a longo prazo 

provenientes de Anos Típicos Meteorológicos (TMY) não são contabilizadas pois, apesar de haver 

sempre discrepância entre valores meteorológicos típicos e reais, não é do âmbito deste cálculo 

contabilizar este tipo de incerteza. 

Se, de uma forma genérica, designarmos os parâmetros ((), (/, (1, �(�) e %�) por Z�  em que 3 =1,2, … ,5 , a incerteza do valor calculado com base na simulação dia a dia do valor médio da energia 

extraída do sistema é baseada na equação (38) , incerteza combinada da Equação (38). 

"]^_` = ²£ £ ������Z�
±

G¤�
±

�¤�
������ZG ,�(Z�, ZG) (38) 

 

A incerteza da energia extraída do sistema é calculada não desprezando a dependência entre os 

parâmetros pois os coeficientes da relação Input-Output apresentam dependência entre eles. 

Para melhor compreensão do cálculo da incerteza que afeta o valor estimado da energia anual/mensal 

fornecida pelo sistema analisa-se, separadamente, a influência as incertezas dos parâmetros obtidos 

na Equação (39). 

"]^_` = ³�������() �	 "&' 	 + �������(/ �	 "&. 	 + �������(1 �	 "&0 	´
+ 2 ������()

������(/ ,�((), (/) + 2 ������()
������(1 ,�((), (1)

+ 2 ������(/
������(1 ,�((/ , (1) + ��������(�)�	 "B(h)	 + �������%� �	 "#$	 

 

(39) 

 

Onde "&' 	 = ,�((), ()) = �
+(()) , "&.	 = ,�((/ , (/) = �
+((/) e "&0	 = ,�((1 , (1) =�
+((1) e, ,�((), (/), ,�((), (1) e ,�((/ , (1) são calculados pelo Método dos Mínimos 

Quadrados Pesados através da matriz variância-covariância,  procedimento já explicado neste capítulo. 

A incerteza do perfil de extração �(�), "B(h), é desprezada uma vez que o seu valor não influencia o 

cálculo da incerteza final (Mathioulakis, et al., 2012), sendo possível retirar a parcela correspondente 
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ao perfil de extração da equação acima indicada. Através do procedimento do cálculo do 

comportamento térmico a longo prazo do sistema é possível verificar que a medida do coeficiente 

global de perdas do depósito é independente das medidas que permitem a determinação dos 

coeficientes da relação Input-Output e do perfil �(�), não existindo assim covariâncias dos parâmetros 

na última parcela na última equação. 

Segundo o procedimento do cálculo do comportamento térmico a longo prazo do sistema no ensaio 

pelo método CSTG, os parâmetros que influenciam a incerteza da energia anual/mensal fornecida pelo 

sistema dependem das equações (17) e (22), apresentando-se assim  (40), (41), (42) e (43). 

�������() � =  �(�) (40) 

�������(/ � = 2 ∗  �(�) (41) 

�������(1 � = ∆; ∗  �(�) (42) 

�������%� � = −�9��\IH�Io;�(?�@A�) − ;&(?�@A�)p ®− UM�9��\IH�I¯ ��© #$∆�hb^��� ���
 (43) 

É de salientar que, para o primeiro dia, µ¶]^_`¶#$ · = 0. Ou seja, para o primeiro dia, a incerteza associada 

à energia fornecida pelo sistema vem dada pela Equação (44). 

"]^_` = ²£ £ ������Z�
¸

G¤�
¸

�¤�
������ZG ,�(Z�, ZG) 

 

(44) 

Onde Z� ≡ (), Z	 ≡ (/ e Z¸ ≡ (1. 

A incerteza associada à energia fornecida pelo sistema para o segundo e restantes dias vem 

apresentada na Equação (45). 

"]^_` = ²º£ £ ������Z�
¸

G¤�
¸

�¤�
������ZG ,�(Z�, ZG) +  �������%� �	 "#$ 	»2

 

 

(45) 

Finalmente, a incerteza da energia anual produzida pelo sistema calculou-se através da soma das 

incertezas das energias produzidas em cada dia. 
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6.2 Caso de Estudo 2 

Método dos Mínimos Quadrados Simples e Método de Monte Carlo 

Tal como para o Caso de Estudo 1, este segundo caso recorre também aos mesmos ensaios 

experimentais realizados em condições específicas, descritas na ISO 9459-2:1995 para a estimar a 

energia produzida pelo sistema (pelo LTPP).  

Uma exemplificação esquemática do Método de Monte Carlo aplicado a este modelo de estudo 

apresenta-se seguidamente na Figura 12. 

 

Figura 12 - Simulação Monte Carlo do modelo de estudo (Mathioulakis, et al., 2012). 

Neste esquema, os dados experimentais correspondem aos dados obtidos durante o ensaio do 

sistema. As variáveis intermédias são obtidas através do tratamento de dados experimentais de acordo 

com a norma ISO 9459-2:1995 e, a energia anual produzida pelo sistema, ��  equivale à variável de 

saída do modelo. 

O modelo em estudo descreve a relação entre a variável de saída, ��, e os resultados finais das 

variáveis intermédias sendo, por isso, não confundir energia produzida pelo sistema em cada dia 

obtida durante os ensaios de laboratório (no esquema ��, … , �9) e a energia estimada do modelo em 

cada dia que, ao realizar o somatório de todos os dias, irá dar origem à variável de saída, a energia 

anual estimada do sistema (no esquema ��). 

 

Na prática a simulação Monte Carlo estudada, resume-se na implementação de seis passos. 

I. Constrói-se a matriz ���� que contem valores de 2�, U;� e  ��, 3 = 1, … , z  número de dias 

dos cenários experimentais do sistema. 

���� = ¼2� ∆;� ��⋮ ⋮ ⋮29 ∆;9 �9¾ 
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II. Calcula-se as incertezas para cada uma das variáveis da matriz ���� ("], "/ e "¿1), bem como 

as incertezas de %�, "#$. 

"] = \IH�IÀ�� 	 × "¿1	 + ∆;	 ×  "D� 	 (46) 

       As incertezas de 2� e de ∆;�, vêm "/ = 2� ∗ 3% e "¿1 = 0.1/√6  e, "D� =0.01, condições 

da ISO 9459-2:1995 de incertezas do Tipo B, representadas na Tabela 9. "#$  calcula-se de igual 

forma que foi calculada para o caso 1, descrita pelo exemplo da equação (37). 

III. Para cada elemento da matriz ����, como também para %�, produz-se um vasto número de 

valores aleatórios (S=106) e, assume-se que todas as quantidades seguem uma função de 

distribuição Gaussiana (normal). Para a reprodução dos valores aleatórios, utilizou-se a 

função random.normal pertencente à biblioteca NumPy, um pacote/módulo do Python 

que suporta operações com vetores e matrizes, essencial para a computação científica. 

IV. Com os valores de aleatórios gerados para a matriz ����, para cada iteração, aplica-se o 

Método dos Mínimos Quadrados Simples (LS) para obter (), (/ e (1. 

V. Proveniente do passo III, são geradas S configurações �����, � = 1, … , S  da matriz ����. Para 

cada ����� criado, combinando com os valores aleatórios %�,� do coeficiente %�, com os perfis 

de extração �(�) e �(�) e com os parâmetros (), (/ e (1. Provenientes do passo 

anterior, obtém-se o valor ��,� da energia output ��, (aplicando o procedimento LTPP). 

������� = º ��,�⋮��,¬» º �(�����, %�,�, �(�), �(�))⋮�(����¬ , %�,¬ , �(�), �(�))» 

Como já foi mencionado anteriormente (caso 1), as incertezas associadas a �(�) e a �(�) são 

desprezadas, por isso, ������� 

������� = º ��,�⋮��,¬» º �(�����, %�,�)⋮�(����¬, %�,¬)» 

 

VI. Para os S=106 valores da estimativa da energia produzida pelo sistema, 

realizando a média desses valores, adquirida a estimativa anual do sistema. 

��Á = 1S £ ��,�
¬

�¤�  

 

(47) 

E, calculando o desvio padrão �o��Áp estima-se a incerteza associada ao valor médio ��. 
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�	o��Áp =  1S − 1 £o��,� − ��Áp	¬
�¤�  (48) 
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7. Apresentação e Discussão de Resultados 

Neste capítulo, primeiramente, são apresentados os resultados obtidos dos ensaios do Método CSTG 

na secção 7.1. (Ensaio diário Input-Output secção 7.1.1, Ensaio dos perfis de extração secção 7.1.2 e, 

Ensaio de perdas do depósito na secção 7.1.3). 

São exibidos, na secção 7.2, os resultados obtidos no primeiro caso de estudo (Método dos Mínimos 

Quadrados Pesados e Lei da Propagação das Incertezas). 

Na secção 7.3, estão expostos os valores obtidos no Caso de Estudo 2 (Método dos Mínimos Quadrados 

Simples e Método de Monte Carlo). 

Por último, são discutidos os resultados obtidos entre os dois casos na secção 7.4. 

 

7.1 Ensaios  

(Ensaio Input-Output, Perfis de extração e Ensaio de perdas do depósito)  

7.1.1 Ensaio diário Input-Output 

Segundo a explicação dada sobre o Ensaio diário Input-Output (descrita no capítulo 4.1.1.1), obteve-

se o Diagrama Input-Output do Sistema a partir dos dias de estudo que se apresentam na Tabela 10. 
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Tabela 10- Valores medidos para cada dia de ensaio. 

 
Período diurno 

(12h teste) 
Extração das 6h solares Extração das 18h solares 

Dia 
Â 

[MJ/m2] 
ÃÄ(ÅÄÆ) 

[oC] 
ÃÇÄÈÉ 

[oC] 
Ç�  

[kg/min] 
ÃÄ(ÅÄÆ)©ÃÇÄÈÉ 

[oC] 
ÃÇÄÈÉ 

[oC] 
Ç�  

[kg/min] 
� 

[MJ] 

30.04.11 7,73 16,0 17,3 10,5 -1,3 17,9 10,3 6,40 

01.05.11 16,77 17,8 18,2 10,2 -0,4 18,1 10,3 18,63 

02.05.11 17,46 20,1 18,3 10,1 1,8 17,6 10,3 19,29 

03.05.11 20,96 19,0 17,8 10,0 1,2 17,3 10,4 24,05 

04.05.11 16,73 19,2 16,9 10,2 2,3 17,6 10,3 16,59 

05.05.11 24,18 19,8 17,7 10,2 2,1 17,3 10,4 28,49 

06.05.11 17,98 17,9 17,8 10,2 0,1 17,9 10,3 20,39 

07.05.11 24,35 18,3 18,0 10,2 0,3 18,4 10,3 27,84 

08.05.11 21,73 19,8 18,3 10,2 1,5 18,7 10,4 23,70 

09.05.11 28,70 22,3 18,4 10,2 3,9 18,4 10,4 36,14 

10.05.11 27,77 25,6 17,6 9,5 8,0 18,1 10,5 36,53 

11.05.11 27,07 25,5 18,6 9,5 6,9 18,5 10,5 35,63 

12.05.11 27,08 26,7 18,9 9,5 7,8 18,8 10,5 36,22 

14.05.11 26,00 26,4 19,1 10,3 7,3 19,1 10,5 33,60 

15.05.11 27,25 25,3 19,4 10,4 5,9 19,6 10,5 34,47 

16.05.11 18,74 25,2 19,4 10,3 5,8 19,3 10,6 23,40 

17.05.11 17,25 22,5 18,8 10,3 3,7 19,4 10,5 21,29 

18.05.11 9,69 18,7 19,8 10,2 -1,1 19,2 10,2 9,98 

19.05.11 24,44 22,6 19,6 10,2 3,0 19,2 10,4 29,99 

28.05.11 14,52 22,5 20,2 9,8 2,5 19,9 9,9 16,55 

   

Com os valores medidos do sistema, apresentados na tabela anterior, apresentam-se os dados obtidos 

de cada dia na Figura 13. 
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Figura 13- Representação gráfica dos dados de ensaio.  

 

7.1.2 Perfis de extração 

Seguidamente, apresentam-se graficamente as temperaturas obtidas nos ensaios dos perfis de 

extração. 

O ensaio do perfil de extração �(�) para um dia com irradiação 2 entre 16 MJm-2 e 25 MJm-2 realizou-

se a 08-05-2011. Com um caudal de extração de 621,6 lh-1, irradiação diária no plano do coletor 2 = 

21,73 MJm-2, Temperatura média ambiente ;&(9&>)=19,8 oC e com uma Temperatura média da água 

quente ;D&�?= 18,3 oC. 

 

Figura 14- Perfil de extração Ê(Ë) para um dia com irradiação H entre 16 MJ/m2 e 25 MJ/m2, Dia 08-05-2011. 
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O ensaio do perfil de extração �(�) para um dia com irradiação 2 entre 8 MJm-2 e 15,99 MJm-2 

realizou-se a 28-05-2011. Com um caudal de extração de 596,4 lh-1, irradiação diária no plano do 

coletor 2 = 14,52 MJm-2, Temperatura média ambiente ;&(9&>)= 22,5 oC e com uma Temperatura 

média da água quente ;D&�?= 19,9 oC. 

 

 

Figura 15- Perfil de extração Ê(Ë) para um dia com irradiação H entre 8 MJ/m2 e 16 MJ/m2, Dia 28-05-2011. 

 

O ensaio do perfil de extração de mistura �(�) realizou-se a 25-05-2011. Com um caudal de extração 

de 613 lh-1, a uma Temperatura média da água quente ;D&�?= 19,7 oC. 

 

Figura 16- Perfil de extração de Mistura Ì(Ë) / Mixing Draw-off profile, Dia 25-05-2011. 
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Na Tabela 11 estão representados, em percentagem, os valores dos três perfis de extração obtidos em 

múltiplos de cada um décimo do depósito, correspondente à extração de três vezes o volume do 

depósito do sistema. 

Tabela 11- Valores normalizados dos perfis de extração Ê(Ë)  e Ì(Ë). 

Múltiplos 
volume 
extraído 

�(�) [%] �(�)  
[%] 

Múltiplos 
volume 
extraído 

�(�) [%] �(�)  
[%] Â<16 

[MJ/m2] 
Â≥16 

[MJ/m2] 
Â<16 

[MJ/m2] 
Â≥16 

[MJ/m2] 

0 – 0,1 11,6 11,8 10,2 1,5 – 1,6 1,7 1,4 0,9 

0,1– 0,2 11,5 11,5 10,6 1,6 – 1,7 1,5 1,3 0,9 

0,2 – 0,3 11,0 11,1 10,5 1,7– 1,8 1,4 1,1 0,8 

0,3 – 0,4 10,4 10,6 10,5 1,8 – 1,9 1,3 1,0 0,8 

0,4 – 0,5 9,0 10,0 10,5 1,9 – 2,0 1,2 1,0 0,7 

0,5 – 0,6 6,2 8,5 10,4 2,0 – 2,1 1,1 0,9 0,6 

0,6 – 0,7 4,5 5,6 10,1 2,1 – 2,2 1,0 0,8 0,6 

0,7 – 0,8 3,7 3,8 8,3 2,2 – 2,3 0,9 0,8 0,6 

0,8 – 0,9 3,3 2,9 4,6 2,3 – 2,4 0,8 0,7 0,6 

0,9 – 1,0 2,9 2,5 2,5 2,4 – 2,5 0,8 0,7 0,6 

1,0 – 1,1 2,6 2,3 1,9 2,5 – 2,6 0,7 0,6 0,6 

1,1 – 1,2 2,4 2,0 1,6 2,6 – 2,7 0,6 0,6 0,4 

1,2 – 1,3 2,2 1,8 1,4 2,7 – 2,8 0,6 0,6 0,4 

1,3 – 1,4 2,0 1,6 1,2 2,8 – 2,9 0,6 0,5 0,4 

1,4 – 1,5 1,8 1,5 1,1 2,9 – 3,0 0,5 0,5 0,4 

0 – 1,0 74,1 78,4 85,7  

 

Salienta-se que, os principais valores a reter destes ensaios são os somatórios de 0,1 em 0,1 dos 

múltiplos do volume extraído até perfazer o equivalente a um volume do depósito. Esses valores dos 

somatórios estão salientados no final da Tabela 11 a negrito. 

Através da tabela acima mencionada, é possível representar os múltiplos do volume extraído em 

função a cada perfil de extração através do gráfico normalizado dos perfis de temperatura �(�) ( 2 

16< MJm-2 e 2 16≥MJm-2). 
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Figura 17- Gráficos normalizados dos Perfis de Temperatura Ê(Ë) (H < 16 MJ/m2 e H ≥ 16MJ/m2). 

É possível também exibir os múltiplos do volume extraído em relação ao perfil de mistura através do 

gráfico normalizado do perfil de mistura �(�). 

 

 

Figura 18- Gráfico normalizado do perfil de temperatura Ì(Ë). 
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7.1.3 Ensaio de perdas do depósito durante a noite 

Para determinação do coeficiente de perdas do depósito, o ensaio foi realizado no exterior, com o 

circuito do coletor ligado e com o coletor destapado. Decorreu de 22.05.2011 para 23.05.2011 com 

uma duração de 42164 s. A temperatura inicial média do depósito foi de 63.0 oC, a temperatura final 

média do depósito igual a 57.0 oC e uma temperatura média ambiente junto ao depósito de 17.3 oC. 

Admitiu-se \I = 0,998 [kgl-1]. 

O valor deduzido do coeficiente de perdas do depósito, %�, (equação (4)) e da sua incerteza "#$(equação (37)) foram de 4.064 ± 0.026 W/K. 

 

7.2 Caso de Estudo 1 

Método dos Mínimos Quadrados Pesados e Lei da Propagação das Incertezas 

Com os valores medidos do sistema, apresentados na Tabela 10, aplicou-se o WLS e obteve-se o 

diagrama Input-Output do sistema cujos resultados estão apresentados na Figura 19 e na Tabela 12.  

 

Figura 19 - Representação gráfica dos dados de ensaio e do ajuste linear – Diagrama Input-Output. 
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Através do gráfico do diagrama Input-Output, confirma-se que a energia extraída de um sistema 

correlaciona-se, linearmente, com a irradiação incidente. 

Nota: Devem ser dados os valores obtidos para os parâmetros do diagrama I-O. 

 

Para o cálculo do comportamento térmico a longo prazo do sistema (LTPP), considerou-se igualmente \I = 0,998 [kg/l] e H�I= 0,004186 [MJ/kg.K]. Como indicado nas caraterísticas do sistema da Tabela 8, �9��= 295 [l]. Considerou-se que o volume e temperatura requisitados pelo utilizador diariamente de ��C&9 = 300 [l] e de ;�C&9 = 45 oC. Outras condições de referência utilizadas foram: inclinação do coletor 

de 45o, um caudal de extração de 600 lh-1 e um tempo de extração de 18h. 

Realizou-se o LTPP para as quatro cidades Europeias que a ISO 9459-2:1995 indica (ver Figura 9), 

através dos valores TMY de 2, ;&(9&>), ;D&�? e ;&(?�@A�). Estes dados climáticos adquiriram-se através 

das coordenadas apresentadas na Tabela 13. 

Tabela 13- Coordenadas das cidades dos valores TMY utilizados. 

Localidade Latitude [o] Longitude [o] 

Estocolmo 59,35 N 19,07 E 

Wuerzburg 49,80 N 9,9 E 

Davos 46,82 N 9,82 E 

Atenas 38,0 N 23,7 E 

Posteriormente obtiveram-se valores de energia anual extraída do sistema em estudo, apresentados 

na Tabela 14. 

Tabela 14- Energia anual extraída, incerteza associada e percentagem da incerteza obtidas no caso 1. 

Valores anuais para um volume de consumo diário de 300 l/dia 

Localidade 
Energia Extraída �ÑÒÓ 

[MJ] 
Î�ÑÒÓ  [MJ] % Î�ÑÒÓ  

Estocolmo 3250 197 6,1 

Wuerzburg 3486 210 6,0 

Davos 5021 230 4,6 

Atenas 5641 236 4,2 

O tempo de computação do algoritmo realizado para este caso 1 (WLS+GUM) foi de 0,07 segundos 

(0,001 min). 

Pelos dados obtidos na Tabela 14, apesar de não ser um comportamento linear, pode concluir-se que 

a energia extraída do sistema depende da Latitude da cidade que, está diretamente relacionada com 

a irradiação incidente (ver Figura 1 e Figura 9). Vê-se que, para latitudes mais próximas do equador, a 

energia extraída é mais elevada e, à medida que se afasta do equador, a energia extraída diminui.  
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Olhando para os valores de Wuerzburg e Davos da Tabela 13 deteta-se que a diferença da Latitude e 

da Longitude não é muito elevada, para a diferença de energias obtidas apresentadas na Tabela 14. 

Isto deve-se, provavelmente, à diferença da altitude entre as duas cidades onde, Davos encontra-se a 

uma altitude mais elevada que Wuerzburg, obtendo assim, maiores valores de irradiação incidente no 

coletor. 

7.3 Caso de Estudo 2  

Método dos Mínimos Quadrados Simples e Método de Monte Carlo 

Os valores de "],  "/ e "¿1 são determinados através da Equação (46) e dos restantes requisitos 

apresentados no passo II do segundo caso do capítulo anterior.    

Tabela 15- Tabela de valores dos ensaios que serviram de base para gerar M valores aleatórios. 

Dia � [MJ] Î� [MJ] ÔÃ  Î∆Ã [oC] Â [MJm-2] ÎÂ [MJm-2] 

30.04.11 6,40 0,37 -1,9 0,041 7,73 0,232 

01.05.11 18,63 0,37 -0,3 0,041 16,77 0,503 

02.05.11 19,29 0,37 2,5 0,041 17,46 0,524 

03.05.11 24,05 0,37 1,7 0,041 20,96 0,629 

04.05.11 16,59 0,37 1,6 0,041 16,73 0,502 

05.05.11 28,49 0,37 2,5 0,041 24,18 0,725 

06.05.11 20,39 0,38 0,0 0,041 17,98 0,539 

07.05.11 27,84 0,40 -0,1 0,041 24,35 0,731 

08.05.11 23,70 0,37 1,1 0,041 21,73 0,652 

09.05.11 36,14 0,43 3,9 0,041 28,70 0,861 

10.05.11 36,53 0,38 7,5 0,041 27,77 0,833 

11.05.11 35,63 0,39 7,0 0,041 27,07 0,812 

12.05.11 36,22 0,39 7,9 0,041 27,08 0,812 

14.05.11 33,60 0,37 7,3 0,041 26,00 0,780 

15.05.11 34,47 0,37 5,7 0,041 27,25 0,818 

16.05.11 23,40 0,37 5,9 0,041 18,74 0,562 

17.05.11 21,29 0,37 3,1 0,041 17,25 0,518 

18.05.11 9,98 0,37 -0,5 0,041 9,69 0,291 

19.05.11 29,99 0,37 3,4 0,041 24,44 0,733 

28.05.11 16,55 0,37 2,6 0,041 14,52 0,436 

29.05.11 22,89 0,37 1,6 0,041 20,51 0,615 
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O código da ferramenta criada para este caso reproduziu, para cada uma das cidades em estudo, 

valores da média dos coeficientes (/ , (1 , (C indicados na Tabela 16. 

Tabela 16-Média dos coeficientes da Regressão Linear (LS). 

 Mínimos Quadrados Simples (LS) 

Localidade ÄÂ ÄÃ ÄÍ 

Estocolmo -2,5813 1,2320 0,6083 

Wuerzburg -2,5836 1,2323 0,6078 

Davos -2,5800 1,2319 0,6083 

Atenas -2,5814 1,2321 0,6080 

 

Realizou-se ainda a média ����Õ, desvio padrão "]^_` (incerteza) e a percentagem do desvio padrão  % "]^_`  em relação à média, resultando nos valores da Tabela 17. 

Tabela 17-Energia anual extraída, incerteza associada e percentagem da incerteza obtidas no caso 2. 

Localidade �ÑÒÓÕ [MJ] Î�ÑÒÓ  [MJ] % Î�ÑÒÓ  

Estocolmo 3310 73 2,2 

Wuerzburg 3531 68 1,9 

Davos 4995 75 1,5 

Atenas 5560 98 1,8 

 

A este caso, aplicam-se as mesmas razões deduzidas no caso 1, para os valores obtidos na Tabela 17. 

Os histogramas representativos da energia anual e da frequência de dados obtidos pelo Método de 

Monte Carlo, estão representados na Figura 20. 
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Figura 20 - Histogramas das quatro cidades obtidas pelo Método de Monte Carlo. 

Na representação gráfica da frequência de dados gerados pelo Método de Monte Carlo apresentada 

na Figura 20 para as várias cidades, percebe-se que as variáveis de saída (Energias Anuais) tendem 

frequentemente para um valor central, onde os valores distribuem-se à volta de um valor mais 

provável (a média), ou seja, reproduzem distribuições Normais ou Gaussianas.  

Segundo a bibliografia (Castelo-Branco) e (Brasília) para qualquer tipo de distribuição de probabilidade 

da(s) variável(eis) de entrada (triangular, retangular, etc), mesmo que cada fenómeno seja isolado, 

desde que a amostra seja igual ou superior a 30, os fenómenos de saída tendem para uma distribuição 

normal ou Gaussiana. É considerado um caso particular do princípio bastante utilizado em Estatística, 

o Teorema do Limite Central, que pondera uma aproximação entre a distribuição normal com o cálculo 

de probabilidades de um acontecimento.  

A função de densidade da curva de uma distribuição normal depende da média µ e do desvio-padrão 

σ, exposta na equação (49). 

�(N) = 1√2Ö"	 �©�	µ�©×Ø ·Ù
 (49) 

Podemos deduzir através da fórmula acima apresentada que, quanto maior o número da amostra N, 

maior será o expoente da fórmula, o que irá tender para valores mais próximos no eixo das abcissas 

de uma curva de distribuição normal (atenção que uma distribuição normal é simétrica). Ou seja, mais 

acentuada é a curva da distribuição normal. 

Através dos histogramas obtidos na Figura 20, é possível verificar que, a média da amostra de cada 

cidade é definida pelo eixo das abcissas sendo que, a maior média da energia Anual obtida (cidade de 
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Atenas) encontra-se mais á direita no gráfico e, a média da energia anual mais baixa, obtida pela cidade 

de Estocolmo, encontra-se mais à esquerda.  

A altura dos histogramas da Figura 20, no eixo das ordenadas, corresponde à frequência de dados 

obtidos pelo Método de Monte Carlo que, por sua vez, influenciam o desvio-padrão (incerteza) da 

Energia Anual de cada uma das cidades. Ou seja, para a cidade de Wuerzburg, por exemplo, houve um 

maior número de valores mais próximos do valor médio correspondendo a um histograma mais alto e 

“fino” enquanto que, para Atenas, o histograma é mais achatado/baixo porque os valores das Energias 

Anuais produzidos pelo MMC não se repetiram tantas vezes em torno da média. 

 

Para S=10« números de ensaio, o tempo de computação do algoritmo realizado para este caso 2 

(LS+MMC) foi de 7629,7 minutos (aproximadamente 5 dias). 

É de salientar que, na ferramenta produzida em Python, para este Método, a cada 100 mil iterações, 

era solicitado ao programa uma geração de um ficheiro Excel para exportar (e salvaguardar) todos os 

valores obtidos até então, até perfazer 1 milhão de iterações (ou seja, gerava 10 ficheiros Excel com 

os valores correspondentes a 100 mil iterações). Após gerados 1milhão de valores, a ferramenta 

importava apenas os valores das energias anuais e dos coeficientes (/, (1 e (), reproduzidos pelo 

MMC, para ser feito o cálculo da média, da variância, do desvio-padrão e da percentagem da incerteza 

associada a essa energia anual. Efetuou-se esta operação uma vez que, o desenvolvimento pela 

ferramenta realizando 1 milhão de iterações de uma só vez, não era possível, pois, além do tempo de 

computação ser superior a 10 dias (não sendo viável temporalmente), a dimensão de reproduções e 

de valores que este método acarretava eram muito elevadas e “pesadas” para a memória do 

computador utilizado. 

Utilizou-se um computador portátil, com características: 12 Gb RAM, 1 Tb de memória, processador i7 

de 2.5 GHz a 3.5GHz (inicialmente utilizou-se um computador com piores características que o 

mencionado mas, decidiu alterar-se para um computador com melhores características, uma vez que 

ajudava em muito, no tempo de computação). 

 

Decidiu-se elaborar um estudo onde se varia o número de ensaios do Método de Monte Carlo e se 

contabiliza o tempo de computação de cada S para a cidade de Atenas e de Wuerzburg (esta última 

com os dados apresentados na Tabela 19 em ANEXO III - WUERZBURG), apresentada na Tabela 18.  
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Tabela 18 - Valores do estudo para M adaptados para a cidade de Atenas. 

M 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 �ÑÒÓÕ [MJ] 5562 5567 5566 5559 5559 5560 Î�ÑÒÓ  [MJ] 63 101 100 98 97 98 % Î�ÑÒÓ  1,1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Tempo [m] 0,07 0,7 7,2 67,8 762,90 7631,7 

 

Os resultados na Tabela 18 provam que os valores de S são coerentes com S=10«. No entanto, é mais 

confiável resultados correspondentes a S valores mais elevados do que para valores de S mais 

pequenos. 

Pela Tabela 18 é possível observar também que, o tempo de cálculo é aproximadamente proporcional 

ao número de iterações, com a diferença do tempo entre as 100.000 e 1.000.000 iterações. Isto deve-

se ao facto já mencionado anteriormente de a ferramenta produzida em Python exportar os valores 

para um ficheiro Excel e, quando gera 1 milhão de iterações, a ferramenta importa apenas os valores 

de Energias anuais e os coeficientes (/, (1 e () para reproduzir os cálculos apresentados na Tabela 

16 e Tabela 18. 

Para ajudar na decisão de concluir a partir de que valor de iterações é seguro/confiável obter um valor 

da média e, sobretudo, da incerteza a obter pelo Método de Monte Carlo, decidiu-se também, 

representar através de histogramas, os valores dos ensaios dos vários M (Figura 21). 
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Figura 21 - Distribuições correspondentes aos M adaptativos. 

 

Através da Figura 21, para os maiores valores de amostras de M, percebe-se que a variável aleatória 

de saída (Energia Anual) tende para uma distribuição à volta de um valor que é mais provável, ou seja, 

reproduz uma distribuição normal ou Gaussiana.  

Devido ao facto deste caso utilizar e gerar números aleatórios, realizou-se a mesma abordagem onde 

é aplicado um menor número de ensaios de Monte Carlo para a cidade de Wuerzburg (ANEXO III - 

WUERZBURG), verificando-se os mesmos resultados. 

 

7.4 Caso 1 VS Caso 2 

Existe uma pequena diferença entre as energias anuais obtidas pelo caso 1 (GUM+WLS) e o caso 2 (LS 

+ MMC). Ao compará-las, pode-se dizer que um fator que pode contribuir para a pequena diferença 

da Energia Anual produzida pelo sistema, pode derivar da diferença (diminuta) dos valores dos 

coeficientes obtidos através do Método dos Mínimos Quadrados Simples e o Pesado. A diferença do 

ajuste dos coeficientes pela aplicação da regressão pesada do GUM e da aplicação da regressão simples 

do MMC, provém do facto de, no primeiro caso, as variáveis de entrada serem os valores reais obtidos 

no ensaio diário Input-Output e, no segundo, serem gerados valores aleatórios para as variáveis de 

entrada para reproduzir os coeficientes da regressão. 
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Relativamente às incertezas associadas às energias anuais entre os dois casos, denota-se uma ligeira 

diferença, tendo sido obtidos piores valores no caso GUM+WLS do que para LS+MMC. Enquanto que, 

no caso 1, algumas das incertezas excedem o valor de 5% da incerteza indicada na ISO 9459-2:1995 

em relação ao cálculo do comportamento térmico a longo prazo, no segundo caso, todas as cidades 

têm uma incerteza associada à energia anual inferior a esse valor. Isto pode ter a ver pela lei da 

propagação da incerteza ser um método analítico onde contém algumas restrições aos dados que nele 

são aplicados e, o método de Monte Carlo não ser um método analítico mas que valida para as 

condições que são restritas no GUM. 

Contudo, admite-se que, os dois casos (e métodos neles incluídos) encontram-se em conformidade 

por apresentarem valores na mesma ordem de grandeza. 

Quanto ao tempo de computação, a aplicação do caso 1 (GUM+WLS) envolve tempos de computação 

reduzidos, devido à simplicidade do cálculo. Todavia, o caso 2 (LS+MMC) abrange elevados tempos de 

computação. No entanto, salienta-se a possibilidade de reduzir os valores de S para produção segura 

e adequada da distribuição da grandeza de saída através da aplicação de um modelo adaptativo para 

o número S de ensaios. 
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8. Conclusões 

O objetivo deste trabalho era a comparação de parâmetros característicos do cálculo do 

comportamento térmico a longo prazo de um sistema solar térmico, segundo a ISO 9459-2:1995, bem 

como a estimativa da sua incerteza. 

Realizaram-se dois casos de estudo onde, no primeiro, foi aplicada uma regressão multilinear através 

do Método dos Mínimos Quadrados Pesados (WLS) para a determinação dos parâmetros 

característicos do sistema e, para a determinação da incerteza do cálculo do comportamento térmico 

a longo prazo utilizou-se a Lei da Propagação de Incertezas segundo o GUM. Para o segundo caso, para 

a determinação dos parâmetros característicos utilizou-se uma regressão multilinear pelo Método dos 

Mínimos Quadrados Simples (LS) e, a incerteza da variável de saída estudada foi resolvida através do 

método de Monte Carlo, um método numérico que propaga distribuições de probabilidade.  

Para isso, utilizaram-se dados experimentais de ensaios específicos seguidos pela ISO 9459-2:1995 

(Método CSTG) de um determinado sistema solar térmico estudado no LES. 

Foi criado, para cada ensaio do sistema e para cada caso de estudo, um código com os cálculos dos 

mesmos, através de um software de livre acesso em linguagem Python em que, foi tida em atenção 

um cálculo o mais geral possível em cada script. 

Dados os resultados obtidos e apresentados em cada um dos casos, verifica-se que WLS+GUM e 

LS+MMC encontram-se em concordância um com o outro, uma vez que possuem valores com as 

mesmas ordens de grandeza. 

Evidencia-se a grande diferença no tempo de computação entre os dois casos. No caso WLS+GUM o 

tempo de computação é reduzido e, pode ser executado numa ferramenta básica de cálculo (como o 

Excel, por exemplo). Por outro lado, no caso LS+MMC o tempo de computação é bastante elevado e, 

não é recomendado (por ser quase impossível devido à complexidade do método) reproduzir numa 

ferramenta de cálculo mais básica (Excel, por exemplo). Contudo, salienta-se a possibilidade de, no 

caso 2, reduzir os tempos de computação ao diminuir o número de M valores de ensaio, para produção 

segura e adequada da distribuição da grandeza de saída, através da aplicação de um modelo 

adaptativo. 

Devido ao facto da aplicação GUM possuir algumas dificuldades relacionadas com a complexidade do 

procedimento de cálculo da estimativa da incerteza (nomeadamente no cálculo das derivadas), a 

simulação pelo MMC prova ser uma solução eficaz da estimativa da incerteza, neste caso estudado no 

LNEG, uma vez que não necessita de cálculos de derivadas, baseando-se apenas em funções de 

distribuição de probabilidade.  

Posto isto, confirma-se que o procedimento da literatura em que o presente trabalho estabeleceu 

como base (Mathioulakis, et al., 2012), é passível de ser aplicado às condições do LNEG. 



Estimativa da Incerteza no ensaio de sistemas solares térmicos; Comparação de metodologias 

68 

Luísa Catarina Barros Barros 

  



Estimativa da Incerteza no ensaio de sistemas solares térmicos; Comparação de metodologias 

69 

Luísa Catarina Barros Barros 

9. Trabalho futuro  

Diminuir o tempo de computação relativamente ao Método de Monte Carlo da ferramenta produzida 

nesta dissertação. 

Reproduzir uma interface gráfica que seja o mais genérica possível para os sistemas solares térmicos 

do tipo kit (e não só o que foi estudado), onde as variáveis de entrada da interface sejam os dados 

obtidos experimentalmente e que os utilizadores possam escolher as várias componentes que 

pretendem ser estudadas (como o volume e temperatura mínima de consumo diários). 

Desenvolver, igualmente uma ferramenta em Python utilizando o Método DST e posterior comparação 

de resultados entre as duas formas de cálculo de comportamento térmico a longo prazo. 

Segundo a bibliografia (JCGM101:2008), relativamente ao método de Monte Carlo, poderia ser feito 

um algoritmo que, automaticamente, realiza tentativas do melhor valor para os S ensaios, ou seja, 

criar um método adaptativo mais complexo do que o realizado na presente dissertação (escolhidos a 

priori) para obter uma melhor qualidade dos valores gerados pelo MMC. 
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11. ANEXOS 

ANEXO I - Estimativa de parâmetros - Método dos Mínimos Quadrados  

Quando temos uma distribuição de pontos e queremos a curva que melhor se ajusta ao conjunto de 

dados que pretendemos analisar, pode-se utilizar o Método dos Mínimos Quadrados.  

O método tem como propósito determinar parâmetros de uma relação funcional entre duas ou mais 

grandezas de um fenómeno ou valor mais provável de uma grandeza que é medida várias vezes. A 

única imposição que este método exige é que os erros que afetam as medições sejam aleatórios 

(Aguiar, F; Júnior, W). 

Tendo em conta, por exemplo, dados experimentais (pontos a laranja, Figura 22) que tendem para 

uma relação funcional do tipo linear, o método dos mínimos quadrados aplica-se ao traçar essa linha 

de tendência que minimiza a soma dos desvios absolutos dos pontos à reta traçada (linha verde, Figura 

22 Contudo, minimizar analiticamente a soma dos módulos dos desvios é mais complicado que a soma 

dos quadrados dos desvios e, o método dos mínimos quadrados opta pela minimização da soma dos 

quadrados dos desvios dos dados experimentais em relação à linha de tendência. 

 

Figura 22 - Exemplo de uma linha de tendência simples com dados e respetivos desvios (Adaptada de 
(Évora)). 

 

Apliquemos o método a uma situação vulgar, não como a da Figura 22 (regressão linear simples), mas 

uma regressão multilinear. A curva de ajuste é uma função linear, tal como na regressão linear simples, 

todavia na regressão multilinear a curva é estimada por mais do que uma variável independente. 

Um exemplo de dois tipos de variáveis independentes N e ! e de uma variável dependente T numa 

relação linear, vem dado pela Equação (50). 
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T = ( + lN + H! (50) 

Segundo o Método dos Mínimos Quadrados, para que a função, �(N), seja a que melhor se ajusta aos 

dados experimentais (N�, !�, T�), (N	, !	, T	),…, (N?, !?, T?), com n ≥ 3, deve-se minimizar o 

somatório das diferenças entre os valores experimentais e os valores estimados, ou seja, o valor 

esperado ou mais plausível para a função, é aquele que minimiza a soma dos quadrados das diferenças 

entre os resultados das medições e o resultado da função. Mas, esta diferença tanto pode ser positiva 

como negativa, o que pode gerar uma soma nula das diferenças, mesmo com os valores muito 

distantes da reta. Assim sendo, uma das formas de evitar o anulamento é minimizar o quadrado da 

diferença, daí a sua terminologia (Évora).  

Posto isto, o erro/desvio, Π, entre os valores experimentais e os estimados deve ser o mínimo possível, 

por exemplo, na Equação (51). 

 

Π = £�T� − �(N�, !�)�	?
�¤) = £�T� − (( + lN� + H!�)�	 = �3n.?

�¤)  (51) 

 

Realça-se que (, l e H são os coeficientes desconhecidos enquanto que N�, !�  e  T�  são os valores 

conhecidos (dados experimentais). Para obter o erro pelo método dos mínimos quadrados, as 

derivadas parciais do erro (Π) em ordem a cada um dos coeficientes desconhecidos ((, l e H), deve 

ser nula (Equação (52)). 

ÛÜÜ
ÜÝ
ÜÜÜ
Þ �Π�( = 2 £�T� − (( + lN� + H!�)�?

�¤) = 0
�Π�l = 2 £ N��T� − (( + lN� + H!�)�?

�¤) = 0
�Π�H = 2 £ !��T� − (( + lN� + H!�)�?

�¤) = 0
 (52) 

 

Resolvendo as equações acima, obtém-se a Equação (53). 
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ÛÜÜ
ÜÝ
ÜÜÜ
Þ £ T�

?
�¤) = ( £ 1?

�¤) + l £ N�
?

�¤) + H £ !�
?

�¤)£ N�T�
?

�¤) = ( £ N�
?

�¤) + l £ N�	?
�¤) + H £ N�!�

?
�¤)£ !�T�

?
�¤) = ( £ !�

?
�¤) + l £ N�!�

?
�¤) + H £ !�	?

�¤)

 (53) 

 

Os coeficientes ((, l e H) podem assim ser obtidos através destas últimas equações lineares (Efunda) 

e (SiELO). 

Matricialmente, (53) pode ser representada pela Equação (54). 


F = ß ⇔ F = 
©�ß (54) 

Onde,  

F = ³(lH´ , 
 =
áââ
ââã £ 1 £ N� £ !�£ N� £ N�	 £ N�!�£ !� £ N�!� £ !�	 äåå

ååæ , ß =  
áââ
ââã £ T�£ N�T�£ !�T�äåå

ååæ 

 

Este ajuste acima indicado corresponde ao Método dos Mínimos Quadrados Simples (LS – Least 

Square), pois as incertezas associadas aos dados obtidos (N�, !�  e  T�) são iguais para todos os pontos. 

Na prática, a incerteza associada a cada valor obtido é diferente. 

Uma maneira de determinar as incertezas associadas a cada valor medido de N�, !�  e  T�  e de introduzir 

esta incerteza na determinação dos parâmetros ótimos ((, l e H) é através do Método dos Mínimos 

Quadrados Pesados (WLS – Weighted Least Square). A maximização da probabilidade de estes serem 

os parâmetros corretos, neste caso, e assumindo que a todos os dados obtidos de N�, !�  e T�  está 

associada uma incerteza, esta é dada pela minimização da função (55). 

Π = £ �∆T�"� �?
�¤) = £ ³T� − (( + lN� + H!�)"� ´	 = �3n.?

�¤)  (55) 

 

Para tal, determinam-se as derivadas desta função em ordem a (, l e H respetivamente, tendo-se (56). 
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ÛÜÜ
ÝÜ
ÜÞ ��( ³ 1"�	 ∑�T� − (( + lN� + H!�)�	�( ´ = 0��l ³ 1"�	 ∑�T� − (( + lN� + H!�)�	�l ´ = 0��H ³ 1"�	 ∑�T� − (( + lN� + H!�)�	�H ´ = 0

 (56) 

 

Matricialmente, (, l e H são determinados sob a forma 
F = ß, obtendo-se os parâmetros. 

F = ³(lH´ , 
 =
áââ
âââ
ã£ 1"� £ N�"� £ !�"�£ N�"� £ N�	"� £ N�!�"�£ !�"� £ N�!�"� £ !�	"� äåå

ååå
æ
 , ß =  

áââ
ââã

£ T�"�£ N�T�"�£ !�T�"� äåå
ååæ 

Em que "� são as incertezas associadas aos pares de pontos entre N�, !�  e  T�. É calculado através de 

(57). 

"�	 = (( + l"	(N�) + H"	(!�) + "	(T�)) (57) 

Sendo (, l e H obtidos por uma primeira estimativa dos parâmetros considerando o Método dos 

Mínimos Quadrados Simples. A determinação de "	(N�), "	(!�) e "	(T�) é realizada para cada caso 

em concreto (como por exemplo, determinar a curva de rendimento de um coletor), que será 

abordado mais à frente nesta dissertação (incertezas do Tipo B).  

A metodologia de determinação da incerteza associada ao ajuste apresenta-se em seguida, sendo Δ o 

determinante da matriz A, Equação (58). 

Δ = 
��. (
		. 
¸¸ − 
	¸. 
¸	) − 
�	. (
	�. 
¸¸ − 
	¸. 
¸�)+ 
��. (
	�. 
¸	 − 
		. 
¸�) 
(58) 

Onde 
�� corresponde à entrada da matriz. 

Assim, para o Método dos Mínimos Quadrados Pesados tem-se a incerteza associada ao ajuste, aos 

parâmetros (, l e H (LES, 2014). 

• Incerteza associada ao ajuste, "&G, Equação (59). 

"&G	 = 1j − O £�!� − (( + lN�)�	 ⟹ "&G =  é�!� − (( + lN� + HN�	)�	j − O  (59) 

 

Onde j − O corresponde ao número de graus de liberdade. (j é o número de pontos retirados do 

ensaio e O o número de variáveis input). 
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• Incerteza associada ao parâmetro (, "&, Equação (60). 

"&	 = 
		. 
¸¸ − 
	¸. 
¸	∆ ⟹  "& =  é
		. 
¸¸ − 
	¸. 
¸	∆  (60) 

 

• Incerteza associada ao parâmetro l, "g, Equação (61). 

"g	 = 
��. 
¸¸ − 
�¸. 
¸�∆ ⟹  "g =  é
��. 
¸¸ − 
�¸. 
¸�∆  (61) 

 

• Incerteza associada ao parâmetro H, " , Equação (62). 

" 	 = 
��. 
		 − 
�	. 
	�∆ ⟹  " =  é
��. 
		 − 
�	. 
	�∆  (62) 
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ANEXO II - A Probabilidade e a Estatística 

O estudo da Probabilidade e da Estatística é, na prática, muito utilizado nos dias que correm. Deduzem 

conclusões sobre um grande grupo de indivíduos ou objetos designada a amostra. Como muitas vezes 

é difícil ou mesmo impossível a recolha de toda a informação necessária da amostra em estudo, 

estuda-se apenas uma parte da mesma. 

Pode dizer-se que as Teorias da Probabilidade e da Estatística são, em certo modo, inversas. O objetivo 

da primeira é partir de determinado esquema ou modelo e procurar calcular a probabilidade de certos 

resultados ou fenómenos que ocorrem, enquanto que, na segunda, parte-se dos resultados ou 

observações procurando saber alguma coisa sobre o esquema ou modelo. Por exemplo, considerando 

um grupo de indivíduos (amostra) onde alguns deles são fumadores. Através da escolha aleatória de 

alguns dos indivíduos da amostra é possível calcular a probabilidade de os indivíduos escolhidos serem 

fumadores (Teoria da Probabilidade). No entanto, quando o número da amostra de indivíduos é 

desconhecido, e o que interessa é o resultado da amostra, nomeadamente a proporção de fumadores, 

trata-se, neste caso, de um problema de Estatística (Murteira, 1990).  

Os acontecimentos/fenómenos de estudo podem ser de dois tipos: determinísticos ou aleatórios. Nos 

primeiros, existem previsões e resultados certos. Nos aleatórios, não existe um só resultado, as 

previsões obtém-se com uma incerteza associada. 

A observação sistemática dos elementos de estudo que contribuem para o fenómeno aleatório 

corresponde a uma experiência aleatória. Quando é repetida sob as mesmas condições, o resultado 

nem sempre é o mesmo, mas segue um padrão regular ao fim de várias iterações. 

Quando a variável em estudo pertence a um conjunto específico de valores (espaço amostral) esta 

designa-se de variável aleatória. As variáveis aleatórias podem ser classificadas como discretas ou 

contínuas. Uma variável aleatória diz-se discreta quando assume apenas um número finito ou infinito 

numerável de valores distintos. Por exemplo, todas as (infinitas) vezes que se lança um dado, cujo 

espaço amostral é {1,2,3,4,5,6} o resultado do lançamento será sempre um número inteiro não 

existindo valores intermédios. Uma variável aleatória diz-se contínua quando consegue assumir todos 

os valores de um espaço amostral, sendo nula a probabilidade de assumir valores isolados. Por 

exemplo, no lançamento de um disco (desporto), sabe-se que a distância mínima de alcance do mesmo 

é de 30 metros e a máxima de 60 metros. Ou seja, todos os lançamentos podem assumir infinitas 

possibilidades pois são tidos em conta os centímetros e milímetros que o disco alcança. A variável 

aleatória, neste caso é contínua porque pode assumir qualquer valor entre os 30 e os 60 metros 

(Murteira, 1990). 

Num procedimento experimental, são obtidos um ou mais valores razoavelmente atribuíveis a uma 

grandeza que se pretende medir (a mensuranda). Ao resultado da medição de qualquer tipo de 

grandeza física, deve estar associada a esse valor quantitativo uma incerteza associada à medição que 
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indique a qualidade da medida. Por outras palavras, a incerteza de uma medição não é mais do que 

um parâmetro não-negativo que carateriza a dispersão dos valores da grandeza que são atribuídos à 

grandeza a partir das informações usadas. Isto faz com que haja maior confiabilidade e segurança na 

informação da grandeza de quem a utiliza, possibilitando uma comparação entre vários resultados da 

mesma medição ou entre valores ditos de referência. Esse parâmetro pode ser, por exemplo, o desvio-

padrão (mencionado mais à frente neste capítulo) (VIM, 2012 ). 

Na maioria das vezes a mensuranda, grandeza física pretendida k, não é medida diretamente, sendo 

calculada a partir de outras grandezas F�  , através de uma relação funcional f da Equação (63). 

k = �(F�, F	, … , F¨) (63) 

As grandezas input F�, F	, … , F¨ são categorizadas em dois tipos. 

• Grandezas cujos valores e incertezas são determinados durante o processo de medição, tais 

como por uma única ou repetidas observações ou, baseadas na experiência e que podem 

envolver correções às leituras instrumentais e devidas correções à influência de condições 

como é o caso da temperatura ambiente, a pressão e a humidade. 

• Grandezas cujos valores e incertezas que têm origem de fontes externas, por exemplo, as 

grandezas associadas a padrões de medida calibrados, a materiais de referência certificados e 

a dados referenciados obtidos de manuais. 

Mesmo que todas as possíveis fontes de erro sejam devidamente conhecidas e analisadas, subsiste a 

dúvida acerca das correções que são realizadas ao longo do tempo, havendo sempre uma hesitação 

em relação à medição da grandeza real que se pretende estudar (JCGM 100:2008). 

A estimativa da mensuranda (k) denota-se !, e é obtida através dos valores estimados N�, N	, … , N¨ 

das grandezas input F�, F	, … , F¨ e pode ser definida como o resultado da medição (Equação (64)). 

! = �(N�, N	, … , N¨) (64) 

O valor que representa o valor esperado de F, é geralmente conhecido como a média de F, N̅ (Equação 

(65)). 

N̅ = 1j £(N�) (65) 

Onde j representa o número de observações de N�. 
A variação ou dispersão da medida que existe em relação à média (ou ao valor esperado) designa-se 

por desvio-padrão. Outra medida de dispersão dos valores da variável aleatória em torno da média é 

a variância.  

A variância �	, é expressa no quadrado das unidades em que a variável aleatória se manifesta. 
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�	 = 1j − 1 £(N� − N̅)	 

 

(66) 

O desvio padrão �,vem dado pela Equação (67). 

� = À�	 

 
(67) 

Entre a variância e o desvio padrão, esta última medida de variação é comumente mais utilizada uma 

vez que permite uma interpretação direta da variação em relação ao conjunto de dados que são 

analisados (é expresso nas mesmas unidades da variável de estudo). 

Por vezes, os valores das variáveis aleatórias dependem uns dos outros, estando a variação dos seus 

valores associada cumulativamente. Nesta ordem, é necessário entender a medida que estuda a 

variação conjunta de duas variáveis, a covariância. Quando o valor da covariância é negativo, significa 

que as variáveis variam, em média, em sentidos opostos, quando o valor é positivo, as variáveis variam 

no mesmo sentido e, se for nula, as variáveis não se relacionam conjuntamente (Murteira, 1990). 

Uma maneira de depositar alguma confiança em relação à estimativa de um valor é através de um 

intervalo de confiança. Por exemplo, quanto menor o intervalo de confiança, maior a precisão em 

relação à estimativa. Falando em percentagens, quando é dito que um intervalo tem um grau de 

confiança de 90% significa que há 90% de hipóteses da grandeza física k se encontrar dentro do 

intervalo em estudo. 

O modelo matemático que estabelece a forma como os valores da variável aleatória se distribuem no 

espaço amostral representa-se por uma distribuição de probabilidade. Esta distribuição de 

probabilidade pode demonstrar-se sob a forma de uma função de distribuição ou através de uma 

função de densidade de probabilidade (PDF). 

A função de distribuição descreve o comportamento probabilístico de uma variável aleatória F. Para 

cada valor Z de uma variável aleatória F a probabilidade da variável aleatória ser igual ou inferior a Z 

é definida através da função de distribuição apresentada por (68). 

 

��(Z) = Pr(F ≤ Z) (68) 

 

 

Note-se que, todo o conjunto de valores da variável aleatória corresponde a uma probabilidade igual 

a 1. 

A função densidade de probabilidade obtém-se através da derivada da função de distribuição (quando 

existe), Equação (69). 
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��(Z) = z��(Z)zZ  

 

(69) 

Com base nas informações disponíveis, esta função traduz a probabilidade da variável aleatória 

assumir um valor específico, permitindo calcular o grau de confiança dos valores que lhe podem ser 

atribuídos (JCGM 100:2008). 

De um modo geral, a maior parte dos fenómenos probabilísticos de natureza contínua, e mesmo alguns 

de natureza discreta, tendem a seguir uma lei de distribuição designada por função de distribuição 

normal ou de Gauss. Esta lei de distribuição estabelece que os valores mais frequentes (isto é, os 

valores a que correspondem as maiores probabilidades) encontram-se em torno da média da variável 

aleatória (ver Figura 23). Quanto mais afastados os valores estão da média (este afastamento é 

quantificado em termos de variância ou segundo momento em relação à média), quer acima quer 

abaixo desta, menos frequentes são. Esta interpretação imediata da lei de distribuição normal é 

coerente com o que se passa com a maior parte dos fenómenos que ocorrem na natureza (IPCB, 2005).  

 

 

Figura 23- Exemplo de um histograma que reproduz uma distribuição Normal ou Gaussiana (Imagem 
Adaptada de: (Cosmológicas, 2012). 

 

Depois de apresentados alguns termos probabilísticos e estatísticos, torna-se mais fácil perceber a 

diferença entre incerteza e erro. A incerteza repercute-se no desconhecimento do valor exato da 

mensuranda, ou seja, é o parâmetro que se associa ao resultado de uma medida que caracteriza a 

dispersão de valores que podem ser atribuídos à mensuranda. O erro exprime a diferença entre a 

medida e o verdadeiro valor. Por exemplo, é a diferença entre um valor obtido na prática e o valor 

teórico. 
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ANEXO III - WUERZBURG 

A Tabela 19 apresenta os valores do estudo onde se varia o número de ensaios do Método de Monte 

Carlo e se contabiliza o tempo de computação de cada S para a cidade de Wuerzburg. 

Tabela 19 - M ensaios adaptativos para a cidade de Wuerzburg. 

M 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 �ÑÒÓÕ [MJ] 3542 3547 3533 3532 3531 3531 Î�ÑÒÓ  [MJ] 78 72 68 68 68 68 % Î�ÑÒÓ  2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 

Tempo [m] 0,07 0,7 7,2 67,8 762,9 7629,7 
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ANEXO IV - NORMAS 

Nesta dissertação estão descritos e mencionados alguns excertos de algumas Normas, tanto 

Portuguesas como Europeias. 

 As normas consultadas, utilizadas ou apenas usadas como termo de comparação neste trabalho foram 

a EN 12976:2006 e a ISSO 9459:2007. 

• Norma EN 12976:2006 - Thermal solar systems and components – Factory made systems. 

Part 1: General Requirements 

Part 2:  Test Methods 

• Norma ISO 9459:2007 – Solar heating – Domestic water heating systems,  

Part 2: Outdoor test methods for system performance characterization and yearly 
performance prediction of solar-only systems. 

Part 5: Systems performance characterization by means of whole-system tests and 
computer simulation. 

 

É de realçar que a Norma EN 12976:2006 divide-se, exclusivamente, em duas partes citadas acima, 
Contudo, a ISO 9459:2007 consiste em 5 partes distintas. 

 

 Part 1: Performance rating procedure using indoor test methods 

 Part 2: Outdoor test methods for system performance characterization and yearly performance 
prediction of solar-only systems 

 Part 3: Performance test for solar plus supplementary systems (withdrawn) 

 Part 4: System performance characterization by means of components tests and computer 
simulation 

 Part 5: System performance characterization by means of whole-system tests and computer 
simulation 

  


