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RESUMO
O aumento do consumo de energia elétrica, aliado às recentes crises
hídricas que vêm tornando a geração de energia elétrica mais onerosa, têm, cada
vez mais, tornado imprescindível o desenvolvimento de equipamentos elétricos
eficientes. O presente trabalho propõe um novo método para avaliação da eficiência
energética de aquecedores elétricos de passagem utilizados em banheiras de
hidromassagem, que leva em consideração as especificidades inerentes à
arquitetura de funcionamento desses aquecedores, o funcionamento diferente dos
demais aquecedores elétricos de passagem e equipamentos para os quais a
metodologia vigente foi desenvolvida. O método proposto preconiza a avaliação da
eficiência energética a partir da obtenção direta dos valores do consumo de energia
elétrica com base na avaliação do equipamento instalado em uma bancada de
ensaios que simula seu funcionamento em situação real de uso, visando uma maior
representatividade e confiabilidade dos resultados, quando comparados aos obtidos
utilizando-se o método atual para a avaliação desses aquecedores com respeito à
sua eficiência energética. O método proposto apresentou-se mais facilmente
aplicável aos aquecedores elétricos de passagem para banheiras de
hidromassagem que o método vigente, e os resultados obtidos a partir do método
proposto mostraram-se mais reprodutíveis que aqueles apresentados pelo método
vigente.
Palavras-chave: Eficiência energética; Aquecedor elétrico de passagem para água;
Banheira de hidromassagem; Método de ensaio; Aquecimento de água.

ABSTRACT
Method for evaluating the energy efficiency of instant electric water heaters for
hydro baths
The increase in electric power consumption, allied to the recent water crisis
that have elevated the cost of power generation, has made it essential to develop
efficient electrical equipment. The present work proposes a new method to evaluate
the energy efficiency of electric heaters used in hot tubs, taking into account the
inherent architectural specificities of these heaters, the operational differences from
all other electric heaters and equipment for which the current methodology was
developed. The proposed method recommends the evaluation of the energy
efficiency by directly obtaining the power consumption values, based on evaluating
the equipment installed in a test stand that simulates its operation in a real
environment, in order to achieve the best representativeness and reliability of the
results, when compared to those obtained using the current appraisal method for
these heaters, regarding their energy efficiency. The proposed method was more
easily applicable to electric hot-water heaters than the current method and the
results obtained from the proposed method were more reproducible than those
presented by the current method.
Keywords: Energy efficiency; Electric passage water heater; Hot tub; Test Method;
Water heating.
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1 INTRODUÇÃO
O constante crescimento do consumo de energia elétrica ao longo do tempo,
de acordo com o Balanço Energético divulgado pelo Ministério de Minas e Energia
(2016), faz com que se busque o incentivo à produção de equipamentos cada vez
mais eficientes.
O Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) iniciou uma discussão com a
sociedade sobre a conservação de energia de forma pioneira em 1984 e a partir de
2001 iniciou-se o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) de forma compulsória,
visando o desenvolvimento de produtos que possuam o melhor desempenho
possível com reduzido consumo de energia elétrica, de modo a minimizar o
constante aumento de demanda energética do país. Dentre os equipamentos alvo
desse programa, encontram-se os aquecedores elétricos de passagem destinados
ao aquecimento de água, tais como chuveiros, torneiras elétricas e aquecedores de
banheiras, tendo por motivação a elevada potência presente nestes equipamentos,
aliado ao hábito do banho diário do brasileiro concentrado em períodos bastante
específicos no início da manhã ou início da noite.
Durante a realização de ensaios no Laboratório de Instalações Prediais e
Saneamento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT), em
diversos modelos de aquecedores elétricos para banheiras de hidromassagem,
constatou-se que o funcionamento desses equipamentos tem especificidades
distintas de outros aquecedores de passagem. A grande maioria destes produtos
não possui controle de temperatura por meio da variação de potência, mas sim por
tempo de funcionamento, o que dificulta e, em muitos casos, inviabiliza a adoção das
normas vigentes para chuveiros e/ou torneiras elétricas para a avaliação desses
equipamentos, metodologia utilizada por falta de normas específicas para esse tipo
de equipamento.
Atualmente o INMETRO, conforme informações disponíveis em seu site, tem
inscritos no programa de etiquetagem 33 modelos de aquecedores específicos para
banheira de hidromassagem, 32 modelos de outros tipos de aquecedores elétricos
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de passagem, 461 modelos de chuveiros e duchas elétricas e 42 modelos de
torneiras1.
Alguns desses aquecedores elétricos de água utilizados na elaboração desse
trabalho, possuem características distintas entre eles, alguns com uma variação de
frequência de funcionamento mais intermitente, ou seja, são ligados ou desligados
mais rapidamente conforme a temperatura do fluido. Outros modelos, no entanto,
depois de acionados permanecem nesta condição até que a água atinja a
temperatura programada e só então inicia-se uma modulação em sua frequência de
acionamento.
Essas variações de funcionamento foram detectadas não só entre
equipamentos de modelos e fabricantes distintos, mas também entre equipamentos
do mesmo modelo e fabricantes. Os ciclos de acionamento muitas vezes não
seguem a mesma frequência. Essas especificidades de funcionamento não são
levadas em conta durante a avaliação desse tipo de equipamento. Os métodos
preconizados pela normas vigentes para o cálculo de eficiência energética são
fundamentados na potência do equipamento e não no consumo do mesmo, o que
faz com que a adoção dos métodos de ensaio nelas contidos, destinados à
avaliação de chuveiros e torneiras elétricas, forneçam resultados que não traduzem
a realidade quando aplicados na avaliação dos aquecedores utilizados em banheiras
de hidromassagem.
A

análise

das

características

específicas

de

funcionamento

desses

equipamentos e o desenvolvimento de um método de ensaio que permita avaliar de
forma mais precisa a eficiência energética destes componentes do sistema predial
de água quente, independentemente dessas especificidades, é a meta deste
trabalho.

1

Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO. Tabelas de consumo e eficiência
energética. http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp Acesso em 14 de abril de
2017.
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2 OBJETIVO
Elaborar um método para a avaliação da eficiência energética de
aquecedores elétricos de passagem utilizados em banheiras de hidromassagem,
considerando as especificidades de funcionamento desses equipamentos.
2.1 Objetivo específico
Identificar as especificidades de funcionamento de aquecedores elétricos de
passagem para banheiras de hidromassagem com relação ao seu acionamento.
Validar o método proposto com a execução de ensaios laboratoriais.
Comparar os resultados obtidos em ensaios executados com a metodologia
atualmente em vigor aos obtidos com o método proposto.
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3 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
3.1 Matriz energética brasileira
O Balanço Energético Nacional (BEN) do Ministério de Minas e Energia
(MME, 2016) demonstra que o consumo residencial de energia elétrica no Brasil, em
2015, foi de 131.315GWh. Neste relatório, que apresenta valores a partir de 2006, é
possível observar um crescente consumo na área residencial, chegando ao aumento
de 53,03% entre 2006 e 2015, quando o consumo residencial de energia elétrica foi
de 85.810GWh. Avaliando-se ainda o mesmo relatório, é possível constatar que,
mesmo com uma demanda crescente de energia elétrica, a sua oferta interna
diminuiu entre os anos de 2014 e 2015, cerca de 1,3%. Essa redução é justificada
pelas condições hidrográficas desfavoráveis apresentadas no período, já que a
matriz energética do país tem cerca de 64% da oferta interna suprida por geração
hidráulica, por meio das hidrelétricas.
Mesmo com tarifas mais altas e publicidade reiterando a importância da
economia de energia elétrica neste período crítico, o consumo de energia elétrica no
Brasil, em todos os setores, aumentou conforme indicado no balanço energético
nacional (BEN 2016), fato que justifica a preocupação por parte das autoridades em
incentivar o desenvolvimento de equipamentos cada vez mais eficientes,
principalmente pelo estabelecimento de programas de etiquetagem. Além de
estabelecer limites para o consumo de energia, esses programas visam avaliar o
desempenho desses equipamentos.2
Passado o período mais intenso da crise hídrica, verificou-se um avanço na
oferta interna de 4,0TWh (0,7%) em relação a 2015, em consequência do aumento
da importação de Itaipu que cresceu 18,7%, e um pequeno aumento da oferta de
auto produção de eletricidade (APE), uma vez que houve uma redução na oferta
interna de energia gerada por meio das centrais elétricas de serviço público (SP). As
condições hidrológicas, após quatro anos de estresse, foram favoráveis, o que
acarretou em um aumento da energia hidráulica disponibilizada. Em 2016, o
acréscimo foi de 0,7% comparado ao ano anterior. A maior oferta hídrica, aliada à
2

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). Balanço Energético 2016: Ano base 2015.
295p. Rio de Janeiro. EPE 2016.
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expansão da geração eólica, contribuiu para o avanço da participação de renováveis
na matriz elétrica de 75,5% para 81,7%. Registrou-se ainda nesse período forte
queda da geração térmica à base de derivados de petróleo e gás natural.
Segundo MME (2017), foi constatado ainda o aumento das perdas no
consumo total de eletricidade: interligação dos sistemas isolados, expansão da
importação de Itaipu e incremento das perdas comerciais, como é possível constatar
na Figura 1.3
Figura 1 – Variação do consumo de energia no Brasil

Fonte: Balanço Energético Nacional (MME, 2017).

Segundo o Balanço Energético Nacional de 2016, em 2015 houve uma
interrupção no aumento constante do consumo de eletricidade no setor residencial
no Brasil, com uma redução de um pouco menos de 0,6% no consumo, muito por
conta da crise hídrica. No entanto, em 2016 o consumo elétrico residencial voltou a
apresentar aumento de 1,4% em relação ao ano anterior, causando impacto no
custo das tarifas.
3.2 Histórico do banho
Segundo Ashenburg (2007), na Roma antiga (século II a.C.), foram criados
enormes estabelecimentos, semelhantes aos clubes atuais, onde se concentravam

3

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). Balanço Energético 2017: Ano base 2016
– Relatório Síntese. Rio de Janeiro. EPE 2017.
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vários serviços, entre eles o banho. O banho era visto como uma atividade social,
local utilizado até para o fechamento de negócios, com horários distintos para
homens e mulheres, e eram liberados para os escravos.
Já naquela época era possível tomar banho quente. Os romanos tinham um
sistema próprio de aquecimento e distribuição de água para várias salas e piscinas.
Esse método consistia em aquecer o ar através de uma fornalha a lenha,
espalhando-o por espaços ocos das paredes e subsolos. As águas eram aquecidas
em caldeirões e distribuídas por bombas manuais e canos de chumbo (Ashenburg,
2007).
A cultura do banho foi desaparecendo lentamente com o fim do Império
Romano e a ascensão do Cristianismo.
Com a chegada da Idade Média, estabeleceu-se o repúdio aos banhos
comunitários e a qualquer simples lavagem feita com água. “Foi o período mais sujo
da história” (Ashenburg, 2007).
Segundo Couto (2011), ao longo dos tempos, percebeu-se a importância da
higiene para a saúde e a longevidade das pessoas. A prática do banho faria com
que inúmeras doenças associadas à falta de higiene

fossem

reduzidas

sensivelmente, mas segundo Couto (2011), mesmo nos dias atuais – com todo
conhecimento adquirido no que diz respeito à saúde humana – ainda seriam
encontradas muitas pessoas com hábitos higiênicos bastante primitivos.
O hábito brasileiro do banho diário é creditado como uma herança dos
indígenas que costumavam se banhar nas águas de rios ou do mar, várias vezes ao
dia.
O banho de imersão em rios, no mar ou em banheiras foi a prática dominante
ao longo da história. Esse hábito foi modificado somente no final do século XIX e
início do século XX com o surgimento do chuveiro. (ZOELLNER 2005)
Criado na década de 1940, o chuveiro elétrico, graças ao seu baixo custo e
ao hábito brasileiro de tomar banho diariamente em horários de pico, se tornou um
dos responsáveis por cerca de 26% do consumo de energia elétrica residencial
(PINHEIRO, 2006).
De acordo com Zoellner (2005), mesmo com constantes crises no sistema de
produção de energia elétrica devido ao crescimento da demanda, baixo investimento
e condições climáticas adversas, o uso de energia elétrica para fins de aquecimento
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de água para banho ainda é muito frequente, principalmente nas regiões Sul e
Sudeste do Brasil. Nas regiões Norte e Nordeste o uso de água quente para esse
fim é bem reduzido devido ao fato de a temperatura média ser mais elevada nessas
regiões e também à menor renda da população em geral.
Quando comparado a países como Alemanha, França e Reino Unido, o Brasil
apresenta baixo consumo per capita de energia elétrica. Em projeção de aumento de
consumo realizada em 2006 por meio do plano nacional de energia 2030 (MME,
2007), acreditava-se que o crescimento médio do consumo de eletricidade,
sobretudo no setor residencial, seria em torno de 5% ao ano até 2030. Segundo
dados disponibilizados no balanço energético nacional (MME, 2016), o crescimento
médio real entre os anos de 2007 e 2015 ficou em torno de 1,5%, valor menor que
as projeções e também menor que o crescimento do PIB no mesmo período que
ficou em média de 2,7% ao ano (IBGE, 2017).
3.3 Aquecimento de água
São conhecidas diversas técnicas que permitem o aquecimento de água, que
vão desde as mais antigas poluentes e pouco convencionais para os grandes
centros urbanos como o aquecimento por meio do aproveitamento da energia
térmica gerada pela queima de lenha, carvão e óleo, passando pela utilização de
gás, até as mais modernas, como o uso da eletricidade gerada a partir das mais
diversas fontes e, mais recentemente, o aproveitamento da energia solar térmica.
A despeito da existência das diversas formas de aquecimento, no Brasil o
aquecedor elétrico é a forma mais utilizada, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste.
3.3.1 Aquecedores elétricos.
Estudo realizado pela Eletrobrás em parceria com o Procel no ano de 2007 –
tendo como ano base 2005 e fundamentado na avaliação do mercado de eficiência
energética no Brasil por meio de uma pesquisa de posse de equipamentos e hábitos
de uso – apresentou dados relativos ao aquecimento de água, principalmente para
banho. Uma das conclusões a que chega o trabalho é que, devido à grande
utilização e às altas potências de funcionamento dos equipamentos destinados a
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essa atividade, o setor de aquecimento de água é considerado de grande
importância para ações de políticas direcionadas à eficiência energética.
De acordo com os dados divulgados, cerca de 80,9% dos domicílios
brasileiros aquecem a água para banho de alguma forma. Desses, cerca de 73,5%
eram sistemas que utilizavam a energia elétrica para o aquecimento da água.
O chuveiro elétrico respondeu por 99,6% dos sistemas de aquecimento
elétrico de água para banho. Com destaque para a região Sul com 98,6% dos
domicílios com pelo menos um chuveiro elétrico e com menor impacto na região
Norte, onde o percentual pesquisado ficou em torno de 4%.
O aquecimento de água a partir de equipamentos que utilizam energia elétrica
pode ser feito por meio de duas categorias de equipamentos: aquecedores de
acumulação e aquecedores instantâneos.
Os aquecedores elétricos de acumulação, conhecidos popularmente como
boilers, são reservatórios metálicos de formato cilíndrico, horizontais ou verticais,
que armazenam um determinado volume de água que é aquecida e mantida quente
a partir da utilização de resistências elétricas controladas por um termostato. O boiler
é constituído de um tanque interno construído, normalmente, em chapa de aço inox,
coberto por uma camada de revestimento isolante térmico, responsável pela
manutenção da temperatura no interior do tanque, e por uma camada de
revestimento externo, que tem a função estética e de proteção da camada isolante,
conforme ilustrado na Figura 2 (Cumulus, 2010).
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Figura 2 – Aquecedores elétricos por acumulação horizontal e vertical

Fonte: Modificado de manual de uso e instalação aquecedor elétrico por acumulação da
Cumulus 2010.

Os aquecedores elétricos por acumulação de uso residencial encontram-se
disponíveis para comercialização em diversas capacidades, sendo mais comuns os
de 50 a 500 litros. A utilização desses equipamentos exige que as instalações
hidráulicas prediais sejam projetadas e construídas de maneiras apropriadas para a
distribuição da água aquecida.
Os aquecedores de passagem são equipamentos que possibilitam o
aquecimento de água durante sua passagem pelo interior do equipamento, sem a
necessidade de um reservatório de acumulação. Devido a essa característica, são
equipamentos que apresentam potências suficientemente altas para aquecer a água
instantaneamente. Usualmente estão localizados em banheiros ou cozinhas e
podem atender mais de um ponto de consumo simultaneamente. A utilização desses
equipamentos exige instalação hidráulica apropriada para a distribuição de água
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quente a partir de sua saída até o ponto de consumo, conforme ilustrado na Figura 3
(Cardal, 2017).
Figura 3 – Representação esquemática de ligação de um aquecedor de passagem central.

Fonte: Manual de instruções para instalação de aquecedor central da Cardal IM-588 / R.00.

Chuveiros elétricos e torneiras elétricas são os tipos mais comuns de
aquecedores instantâneos4. São equipamentos que aquecem a água utilizando
resistências elétricas diretamente no ponto de consumo, tornando desnecessária a
utilização de sistema específico para distribuição de água quente. Suas vantagens
são seu menor custo de aquisição e facilidade de instalação.
Segundo Pinheiro (2013), o chuveiro elétrico é uma tecnologia genuinamente
brasileira, com baixo custo e de fácil instalação. Tal fato fez com que o equipamento
se tornasse uma das formas predominantes para o aquecimento de água para
banho no Brasil.
Os

aquecedores

elétricos

para

banheiras

de

hidromassagem

são

considerados aquecedores de passagem que, apesar de atenderem a apenas um
ponto de consumo, como os aquecedores instantâneos, são instalados em um
sistema de recirculação de água, aquecendo-a gradativamente conforme a água

4

EUROSN 2008. The Energy Efficiency Evolution of the Water Heating Process in
Brazil´s Residential Sector: The PROCEL Seal Program contribution. Disponível em
http://www.solarthermalworld.org/sites/gstec/files/brazil_evaluation_PROCEL.pdf. Acesso 22
de maio de 2017.
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passa por ele, um determinado volume de água, semelhante a um sistema de
aquecimento de água por acumulação. Esses equipamentos podem apresentar
consumo de energia elétrica maior que aquele apresentado por chuveiros e
torneiras.
3.3.2 Utilização da hidromassagem como terapia
Estudos mostraram que a utilização de jatos de água projetados sobre
superfície corporal, na forma de jatos subaquáticos, tem efeitos terapêuticos que
variam conforme a força e temperatura da água (SOARES ET AL, 2006).
Segundo Soares et al (2006), os efeitos são distintos conforme a variação de
pressão e temperatura da água. Jatos tangenciais ou oblíquos em direção à pele,
com pressão entre 2kg/cm2 a 4kg/cm2 e temperaturas mais frias entre 20ºC e 30ºC,
têm efeito tonificante, enquanto que com temperaturas entre 35ºC e 38ºC tem-se um
efeito relaxante ou sedativo. Com pressões mais elevadas, variando de 3kg/cm2 a
15kg/cm2, esses efeitos sobrepõem-se aos das técnicas de massoterapia. Nesses
casos as duchas devem ser aplicadas a uma distância maior e não diretamente
sobre a pele, evitando áreas mais sensíveis do corpo.
3.3.3 Aquecedores elétricos de passagem para banheiras
Inicialmente os equipamentos elétricos utilizados para o aquecimento de água
em banheiras funcionavam de maneira semelhante às torneiras e chuveiros
elétricos. As banheiras eram preenchidas constantemente com água já aquecida e,
conforme perdem calor, acrescenta-se mais água quente. Esse tipo de aquecimento
tem a desvantagem de não permitir a manutenção da temperatura ou reaquecimento
direto da água presente na banheira, apresentando dessa forma um grande
desperdício de água e energia elétrica.
Com a evolução das banheiras e utilização da hidromassagem, os
aquecedores de passagem (Figura 4) tiveram seu posicionamento alterado para o
sistema hidráulico de recirculação da água da banheira. Com esta mudança de
posicionamento, o aquecedor passa a ser acionado de forma intermitente à medida
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que a água contida na banheira perde calor, de modo a manter a temperatura da
água dentro de um intervalo de temperatura estabelecido.
Figura 4 – Modelos de aquecedores elétricos de água de passagem para banheiras.

a. Aquecedor elétrico de passagem.

b. Aquecedor elétrico de passagem.

c. Aquecedor elétrico de passagem.

d, Aquecedor de passagem acoplado à
bomba.

Fonte: acervo do autor.

Em 2010 existiam 13 modelos de aquecedores de passagem cadastrados no
programa de etiquetagem do INMETRO. Em 2016, esse número cresceu para 32
modelos de aquecedores de passagem. Com relação aos aquecedores específicos
para banheiras de hidromassagem, em 2014 existiam 24 modelos de aquecedores
de hidromassagem cadastrados e 33 modelos em 2016 (INMETRO, 2017).
Existem diferenças fundamentais no principio de funcionamento dos
equipamentos específicos para aquecimento de água para banheiras em relação
aos demais aquecedores instantâneo de água. Os chuveiros e torneiras elétricas
aquecem a porção de água que está sendo utilizada no exato momento em que são
acionados e a temperatura de aquecimento depende de regulagem de potência e
vazão do equipamento. Já o princípio de funcionamento para os aquecedores de
banheira de hidromassagem consiste no controle da temperatura sem a variação da
potência aplicada pelo aquecedor, controlando a frequência de funcionamento (ciclo
liga-desliga) durante a recirculação da água sempre com potência máxima de
aquecimento.
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A evolução no sistema de aquecimento não foi acompanhada pela evolução
normativa, que ainda se utiliza dos mesmos métodos empregados para chuveiros e
torneiras elétricas para a avaliação dos equipamentos destinados ao aquecimento
de água das banheiras, apesar das diferenças significativas em seu processo de
funcionamento.
Com essas observações feitas no laboratório de instalações prediais do IPT,
foi identificada a oportunidade para uma melhoria no processo com a criação de um
método específico a ser utilizado para a realização dos ensaios, tornando assim a
avaliação mais rápida e adequada ao funcionamento desses equipamentos.
3.4 Eficiência energética
A eficiência energética é a relação entre a energia consumida e o trabalho
executado por um determinado equipamento.
No caso dos aquecedores elétricos de água, a eficiência energética é a
relação entre a energia elétrica consumida e o aumento de temperatura de um
determinado volume ou vazão de água.
Um equipamento mais eficiente é aquele que realiza um determinado trabalho
consumindo menos energia, com o menor desperdício possível.
O programa de etiquetagem coordenado pelo INMETRO determina faixas de
eficiência para os aquecedores elétricos de passagem para aquecimento de água
fabricados e/ou comercializados no Brasil, objetivando uma maior conservação de
energia elétrica, bem como seu uso racional. Para atingir essa meta, é determinado
pelo programa que esses equipamentos devem ter uma eficiência energética
superior a 95%.
3.5 Normas reguladoras
Muitos países, tanto da Europa como da América do Norte, têm lançado mão
de uma política cada vez mais agressiva no estabelecimento de eficiências mínimas
para os equipamentos eletrodomésticos, em que os índices mínimos de eficiência
energética são mecanismos de políticas públicas. Nos Estados Unidos, o
estabelecimento e a evolução dos padrões de eficiência energética para os
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equipamentos de uso residencial e comercial representam a maior fonte de
economia de energia. Nesses países vem ocorrendo a intensificação na adoção de
medidas para melhoria da eficiência energética de equipamentos elétricos, algumas
de caráter voluntário, com iniciativas de conscientização de consumidores para o
uso energético racional, aliadas a incentivos fiscais e tarifários e outras a legislações
específicas5.
No Brasil, o governo optou por programas que combinam adesões voluntárias
e compulsórias, utilizando-se as empresas estatais Eletrobrás e Petrobras para
executar esses programas sob a supervisão da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL).
A avaliação da eficiência energética de aquecedores instantâneos de água –
como chuveiros, aquecedores e torneiras elétricas – é regulada por normas e
metodologias criadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), não
havendo uma norma específica para aquecedores elétricos de água utilizados em
banheiras de hidromassagem. As normas estabelecem padrões mínimos de
eficiência que devem ser alcançados por cada classe de equipamentos utilizados em
território nacional, sejam eles fabricados no Brasil ou importados.
As normas que estabelecem os requisitos mínimos de eficiência para os
aquecedores de água são:


ABNT NBR 16305:2014 – Aparelhos elétricos fixos de aquecimento
instantâneo de água – Requisitos de desempenho e segurança;



ABNT NBR 15001:2003 – Aparelho eletrodoméstico fixo de aquecimento
instantâneo de água – Determinação da eficiência energética.
Para incentivar a otimização do uso da energia – assim como reduzir os

custos e melhorar os investimentos setoriais na área de geração e distribuição de
energia elétrica – foi instituído pelo Governo Federal brasileiro, coordenado pelo
Ministério de Minas e Energia (MME) e executado pela Eletrobrás em 30 de
dezembro de 1985, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
(Procel).

5

ELEKTRO Eletricidade a Serviços S/A. Eficiência Energética: Fundamentos e Aplicações.
Campinas, 2012. Disponível em:
https://www.elektro.com.br/Media/Default/DocGalleries/Eficientização%20Energética/Livro_E
ficiencia_Energetica.pdf. Acesso em 17 de maio de 2016.
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As ações do Procel têm por objetivo contribuir para o aumento da eficiência
dos bens e serviços em diversos segmentos da economia6.
Foram criadas, ainda, normas, leis e programas que visam determinar e
avaliar a eficiência energética de máquinas e equipamentos fabricados e
comercializados no país.
As principais regulamentações aplicáveis são:


Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética
nacional, que institui o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE,
vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro de Estado de
Minas e Energia, com a atribuição de propor ao Presidente da República
políticas nacionais e medidas específicas destinadas, dentre outras coisas, a:
o Art. 2° – VI – sugerir a adoção de medidas necessárias para garantir o
atendimento à demanda nacional de energia elétrica.
o Art. 2o-B. Caberá ao Ministério de Minas e Energia, entre outras
competências, propor ao CNPE a política de desenvolvimento
tecnológico do setor de energia elétrica.
A partir dessa Lei, começam a surgir políticas que visam à conservação de

energia, e com isso a necessidade de ter equipamentos mais eficientes, como o
caso dos aquecedores de água.


Lei n° 9.991, de 24 de julho de 2000. Essa lei define a realização de
investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por
parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor
de energia elétrica, de no mínimo, vinte e cinco centésimos por cento em
programas de eficiência energética no uso final, chegando a cinquenta
centésimos por cento até 31 de dezembro de 2010. Cria-se então uma forma
de incentivar o desenvolvimento em pesquisas, tornando uma obrigação das
empresas e órgãos do setor elétrico esse investimento, definindo-se ainda a
forma como esses recursos serão aplicados.

6

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). Plano Nacional de Eficiência Energética.
Premissas e Diretrizes Básicas. 2008. Disponível em: http://bibspi.planejamento.gov.br/
bitstream/handle/iditem/183/PlanoNacionalEficienciaEnergetica.pdf?sequence=1.
Acesso
em 18 de março de 2017.
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Lei nº 10.295, sancionada em 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a política
nacional de conservação e uso racional de energia e dá outras providências.
Visa com isso determinar níveis mínimos de eficiência energética de
máquinas e equipamentos produzidos ou comercializados no Brasil.



Decreto nº 4.059 de 19 de dezembro de 2001. Institui a regulamentação da
Lei nº 10.295 de eficiência energética e determina os procedimentos para o
estabelecimento dos indicadores e níveis de eficiência energética.



Selo PROCEL de Economia Energia. Programa do Governo Federal criado
em 08 de dezembro de 1993, com a finalidade de se tornar uma ferramenta
simples e eficiente de informação aos consumidores sobre a eficiência
energética de equipamentos e eletrodomésticos comercializados no mercado.
No regulamento específico do INMETRO RESP/002-AAQ, anexo 2 –

Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – Requisitos particulares de
desempenho e segurança – são descritos os procedimentos de ensaio para
aquecedores instantâneos e torneiras elétricas. O ensaio é realizado com um
sistema que fornece água em escoamento forçado e contínuo de forma similar ao
que ocorre no funcionamento cotidiano de um chuveiro ou torneira elétrica.
No final de 2014, com a entrada em vigor da norma NBR 16305/2014:
Aparelhos elétricos de aquecimento instantâneo de água – Requisitos de
desempenho e segurança, passa-se a ter a definição de um dispositivo padrão de
ensaio para aquecedores destinados a banheiras de hidromassagem, conforme
Figura 5. Porém somente para a realização de ensaios de potência, consumo
mínimo e máximo.
Todas essas regulamentações vêm reforçar a importância em se desenvolver
equipamentos elétricos cada vez mais eficientes. Com isso, torna-se igualmente
importante a avaliação desses equipamentos de forma mais precisa em relação a
sua eficiência energética, utilizando-se de metodologias que acompanham seu
desenvolvimento tecnológico.
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Figura 5 – Representação esquemática do dispositivo padrão de ensaio.

Fonte: Modificado de ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR
16305:2014 – Aparelhos elétricos de aquecimento instantâneo de água – Requisitos
de desempenho e segurança.
3.6 Avaliação de equipamentos
Em 1984, o INMETRO iniciou, de forma pioneira, uma discussão com a
sociedade sobre a conservação de energia. Com o crescimento desse projeto, foi
instituída posteriormente uma das principais políticas de eficiência energética, que é
a avaliação de equipamentos segundo as normas reguladoras, gerando informações
ao público consumidor e permitindo o embasamento racional da escolha na
aquisição dos equipamentos. A avaliação dos equipamentos se dá por meio do
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), coordenado e regulamentado pelo
INMETRO a partir de 2001.
O programa, inicialmente de caráter voluntário, ao longo do tempo vem se
tornando compulsório. Seu objetivo principal é identificar os produtos que
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apresentem os melhores níveis de eficiência energética em uma dada categoria de
equipamentos, com o intuito de motivar o mercado consumidor a adquirir e utilizar
produtos de maior eficiência energética e que atendam requisitos ambientais e de
segurança elétrica, além de incentivar a inovação e a evolução tecnológica dos
produtos e de funcionar como instrumento de estímulo para a fabricação de
aparelhos e equipamentos mais eficientes e seguros7.
Cada tipo de equipamento é avaliado com base em uma regulamentação
específica que indica os quesitos de avaliação e métodos padronizados de
verificação. No caso dos aquecedores elétricos de passagem para banheiras de
hidromassagem, verificam-se vários requisitos informados pelo fabricante referentes
a seu produto, como consumo mínimo e máximo de energia elétrica, eficiência
energética para o aquecimento de água, requisitos mínimos de segurança elétrica e
funcionamento como forma de reduzir a possibilidade de acidentes durante o uso.
As informações referentes ao atendimento dos requisitos de desempenho
estabelecidos em normas e regulamentos técnicos são evidenciadas em etiquetas
padronizadas que devem ser exibidas junto ao produto ou à sua embalagem. A
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), aplicada aos programas com
foco na eficiência energética, é um selo de conformidade que classifica os
equipamentos em categorias que variam, geralmente, de “A” (mais eficiente) a “E”
(menos eficiente), e fornece outras informações como, por exemplo, o consumo de
energia elétrica, eficiência energética, consumo mínimo, consumo máximo, dados do
fabricante e outras informações adicionais que possam ser relevantes sobre o
produto, como ilustrado na Figura 6, que reproduz uma etiqueta destinada a
aquecedores elétricos.
O

PBE

hoje
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programas

em

diferentes

níveis

de

implementação8. Alguns dos programas, como por exemplo o de refrigeradores, são
aplicados há mais de 20 anos, e outros mais recentes, como é o caso do programa
de eficiência energética destinado aos chuveiros elétricos.

7

Instituto
Disponível
2017.
8
Instituto
Disponível
2017.

Nacional de Metrologia – INMETRO. Programa Brasileiro de Etiquetagem.
em http://www2.inmetro.gov.br/pbe/historico.php. Acesso em 17 de maio de
Nacional de Metrologia – INMETRO. Programa Brasileiro de Etiquetagem.
em http://www2.inmetro.gov.br/pbe/pdf/folder_pbe.pdf. Acesso em 17 de maio de
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Figura 6 – Etiqueta de eficiência energética.

Fonte: Modificado de site do INMETRO – Disponível em:
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtosPBE/regulamentos/chuveiroTornAquec.pdf.
p.91. Acesso em 17 de novembro de 2017.

O funcionamento do programa – que é baseado na criação de grupos
técnicos e comitês formados por fabricantes (Associação Brasileira da Industria
Elétrica e Eletrônica – ABINEE) e representantes do Governo (INMETRO, Eletrobrás
e outros) – tem por finalidade discutir, propor medidas e criar normas específicas
que possam avaliar determinado setor de equipamentos.
Uma vez instituído o programa, a empresa interessada em obter a Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia para os produtos de sua fabricação deve
encaminhar ao INMETRO um formulário padrão de solicitação, acompanhado das
especificações técnicas do produto.
A avaliação dos aquecedores elétricos de passagem de água para o
recebimento da etiqueta é realizada com base no ensaio de cinco unidades de cada
um dos produtos a ser etiquetado por um laboratório credenciado. O conjunto de
requisitos a serem verificados são definidos pelo INMETRO. Além dos testes iniciais,
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é realizado um acompanhamento de produção com a coleta de amostras ao acaso
por laboratórios ou agentes de inspeção credenciados, uma vez a cada 6 meses9.
3.7 Metodologia vigente para avaliação de aquecedores de passagem elétricos
Atualmente a avaliação de aquecedores de passagem elétricos para
banheiras de hidromassagem é realizada com base na NBR 15001:2003 – Aparelho
eletrodoméstico fixo de aquecimento instantâneo de água – Determinação da
eficiência energética.
Conforme o regulamento Procel, todos os modelos de aquecedores
comercializados em território nacional devem ser avaliados quanto aos níveis
máximos de consumo de energia e mínimos de eficiência energética, com base em
valores técnicos e economicamente viáveis, considerando a vida útil do
equipamento.
O programa preconiza a avaliação dos aquecedores no que tange ao
aproveitamento máximo da energia elétrica pela sua conversão em energia térmica
para o aquecimento de água. Quanto menos energia for consumida para um mesmo
trabalho, mais eficiente é o produto.
Pela metodologia vigente, as condições necessárias à realização do ensaio
de avaliação de aquecedores devem contemplar10:


Instalação hidráulica que tenha capacidade de fornecer água em escoamento
forçado, regime permanente, vazão máxima de 0,5L/s com uma variação
máxima de 0,01L/s, e pressão máxima de 10mca estável em uma tubulação
com diâmetro de ½”;



Alimentação elétrica estável em corrente alternada a 60Hz, corrente mínima
de 50A e tensões nominais de 127V e 220V, com variação máxima de ±1V;

9

Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO. Regulamento Específico 002 para uso da
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia.
2005. Disponível em
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtosPBE/regulamentos/chuveiroTornAquec.pdf.
Acesso em 21 de maio de 2017.
10
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Aparelho eletrodoméstico
fixo de aquecimento instantâneo de água – Determinação da eficiência energética – NBR
15001. Rio de Janeiro, 2003.
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Instrumentos para medição de corrente elétrica com resolução de 0,1A e
tensão elétrica com resolução de 0,1V;



Para medição da temperatura da água de alimentação, é utilizado um
instrumento de medida com faixa de 0ºC a 50ºC e com resolução de 0,1ºC. A
medição da temperatura da água na saída do aparelho é realizada por meio
de instrumento com faixa de medida entre 0ºC a 100ºC e resolução de 0,1ºC;



As condições ambientais para realização dos testes devem ser mantidas em
22ºC ± 3ºC para temperatura ambiente e umidade de (65 ± 10)%.
Conforme o método vigente, o aquecedor é colocado na bancada de testes

com instalações elétricas e hidráulicas adequadas, mantendo o dispositivo de
alimentação elétrica desligado e com a comutação da potência elétrica do aparelho
para a condição de maior potência disponível.
O dispositivo de medição da temperatura da água de entrada é posicionado
na tubulação de entrada a uma distância de 20cm da amostra a ser testada e o de
saída, no interior do recipiente coletor, de modo a ficar o mais próximo possível da
saída de água do aquecedor (aparelho), impedindo o contato entre o termômetro e
este recipiente, permitindo a livre passagem do jato de água, conforme ilustrado na
Figura 7.
Os equipamentos para medição de tensão e corrente devem ser conectados
ao condutor de alimentação do aparelho testado.
A medição das condições ambientais, temperatura e umidade, devem ser
realizadas a mais de um metro de distância do aparelho.
Após a montagem do aparelho na bancada, regula-se o fornecimento de água
para a vazão de 0,05L/s e aciona-se o dispositivo de alimentação elétrica. O sistema
é mantido funcionando por, no mínimo, 5min antes de se iniciar as leituras de
temperatura, tensão e corrente.
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Figura 7 – Representação esquemática do recipiente coletor.

Fonte: ABNT NBR 15001:2003 – Aparelho eletrodoméstico fixo de aquecimento instantâneo
de água – Determinação da eficiência energética.

Caso o dispositivo de segurança atue durante o ensaio, desligando o
equipamento, a vazão de alimentação deve ser aumentada, de forma a manter o
aparelho funcionando, evitando que esse dispositivo seja acionado novamente,
assim é feito o registro da nova vazão de alimentação e repete-se o procedimento de
ensaio. Se mesmo com o aumento de vazão o aparelho não se mantiver ligado,
deve-se encerrar o ensaio e anotar no relatório “não funciona nas condições
estabelecidas”, descrevendo o ocorrido.
Se a temperatura de saída da água do aparelho for superior a 40ºC, deve-se
aumentar a vazão da água até que a temperatura fique dentro da faixa de
38ºC ± 2ºC.
Após 3min de funcionamento do aparelho com temperaturas e vazão
ajustadas, iniciam-se as leituras de temperatura na entrada e saída da água, tensão
e corrente elétrica.
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Os valores de temperatura da água na entrada e na saída do sistema devem
ser registrados após o sistema atingir a estabilidade. Com os valores registrados,
calcula-se a variação da temperatura.
O cálculo da eficiência se dá por meio da Equação 1, determinada pela norma
vigente:

η=

[Q.418000.(Ts−Te)]
V.I

Equação 1

Em que:
Ƞ – Eficiência energética (%);
Q – Vazão de água (L/s);
Ts – Temperatura de saída da água (°C);
Te – Temperatura de entrada da água (°C);
V

– Tensão elétrica medida (V);

I

– Corrente elétrica (A).

Os procedimentos de ensaio são repetidos por 3 vezes, tomando-se como
eficiência energética do equipamento a média aritmética dos três valores calculados.
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4 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Para atingir o objetivo principal do presente trabalho, serão realizadas as
seguintes atividades:


Descrição do funcionamento de amostras de aquecedores elétricos de
passagem para banheiras de hidromassagem, testados em laboratório;



Descrição das diferenças entre os aquecedores elétricos de passagem
utilizados em banheiras e os aquecedores do tipo chuveiro e torneira elétrica,
que serviram como base para o desenvolvimento do método de ensaio
descrito na NBR 15001:2003, atualmente utilizado para avaliação da
eficiência energética;



Realização de ensaios em três modelos de aquecedores elétricos de
passagem para banheiras e determinação de suas respectivas eficiências
energéticas pelo método atual;



Identificação de conflitos entre o método proposto na norma e a realização
dos ensaios utilizando-a como diretriz para aquecedores elétricos de
passagem para banheiras de hidromassagem;



Desenvolvimento de novo método de ensaio, destinado especificamente à
análise de eficiência energética de aquecedores elétricos de passagem para
uso em banheiras;



Definição de procedimentos passíveis de repetitividade que permitam a
aplicação da avaliação de eficiência em qualquer tipo de aquecedor elétrico
destinado ao uso em banheiras;



Validação do método em laboratório, aplicando-o a três experimentos;



Comparação dos resultados obtidos com a aplicação do método vigente
àqueles obtidos com o método proposto para os mesmos equipamentos.
O método atualmente utilizado para a verificação da eficiência energética em

aquecedores de passagem para banheiras de hidromassagem é o prescrito na NBR
15001:2003 – Aparelho eletrodoméstico fixo de aquecimento instantâneo de água –
Determinação de eficiência energética descrito no item 3.7 (página 34) do presente
trabalho.
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A supracitada norma define o procedimento e as instalações necessárias para
a realização do ensaio de eficiência energética de aquecedores instantâneos de
água à temperaturas abaixo do seu ponto de ebulição, sendo eles chuveiros
elétricos, torneiras elétricas e qualquer outro aparelho com este objetivo.
Após

diversos

testes

laboratoriais

desenvolvidos

no

Laboratório

de

Instalações Prediais e Saneamento do IPT, em que eram medidas instantaneamente
as grandezas elétricas, tensão e corrente, chegou-se à conclusão de que a melhor
maneira de se calcular a eficiência energética do aquecedor para banheira é por
meio de medição do consumo elétrico total utilizado no aquecimento da água a partir
de um analisador de rede com função de medição do consumo em Wh acumulativo.
Por essa proposta, o consumo elétrico do aquecedor é medido diretamente, em Wh,
durante todo o período de teste ao invés de ser calculado com base em medições
indiretas da potência, em que se lê a tensão e corrente em determinado instante
para se calcular as potências instantâneas. O método propostos permite considerar
o funcionamento intermitente do aquecedor mesmo com variações de frequência no
acionamento.
Para o desenvolvimento do novo método de ensaio para aquecedores de
água para banheiras foi utilizada uma banheira de hidromassagem em fibra de vidro
de padrão comercial retangular de 1,80m x 1,20m x 0,49m, preenchida com volume
de 160L de água, operada em circuito fechado com instalação de uma bomba
comercial para recirculação de água que permitiu uma vazão de recirculação em
torno de 23 litros por minuto, adotada como padrão para o teste.
Apesar da banheira utilizada ter dimensões diferentes da banheira padrão
descrita na NBR 16305:2014 – Aparelhos elétricos de aquecimento instantâneo de
água – Requisitos de desempenho e segurança, conforme Figura 5 (página 31)
deste trabalho, o volume de água utilizado para a condução do ensaio está em
acordo com o sugerido pela supracitada norma. Apesar do uso de uma banheira
comercial no presente trabalho, como forma de padronizar um método de ensaio e
garantir sua repetitividade, sugere-se a utilização da banheira padrão conforme o
descrito na norma supracitada.
Percebeu-se a perda de temperatura através do aquecimento de suas
laterais, bem como por sua parte superior aberta ao ambiente, fato que pode ser
observado na Figura 8, sugere-se a utilização de isolamento térmico por toda a volta
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da banheira e tubulações de recirculação de água, bem como a utilização de uma
tampa igualmente isolada na banheira, de maneira a minimizar o máximo possíveis
perdas de calor para o meio ambiente. Perdas essas que deverão ser alvo de
estudos futuros.

Figura 8 – Leitura térmica da banheira de hidromassagem.

a.

Imagem do sistema de ensaio

b. Imagem térmica antes do início do ensaio

c. Imagem térmica no final do ensaio

Fonte : Acervo do autor com base nos testes realizados

Pelo método proposto, o aquecedor a ser avaliado é instalado na banheira de
hidromassagem retangular, simulando as condições reais de instalação do
equipamento com as seguintes características:
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Banheira retangular nas dimensões descritas na Figura 5 (página 31) deste
trabalho, confeccionada em material não metálico de baixa condutividade
térmica, revestida em sua volta, inclusive na tampa, com material isolante;



Bomba d’água de 1/2CV acoplada à instalação hidráulica para recirculação
forçada de água que proporcionou uma vazão aproximada de 23L/min e
isolação térmica ao longo da tubulação de recirculação;



Alimentação elétrica estável em corrente alternada a 60Hz, corrente mínima
de 50A e tensões nominais de 127V e 220V com variação máxima de ±1%;



Instrumentos para medição do consumo de energia elétrica em Wh
acumulado, bem como fator de potência conectado diretamente à alimentação
elétrica do aquecedor;



Instrumentos de medida de temperatura com faixa de 0ºC a 100ºC e
resolução de 0,1ºC, posicionados na tubulação de recirculação em dois
pontos, sendo um a montante do aquecedor, conforme indicado na
representação esquemática da Figura 5 (página 31), além de um ponto
adicional não determinado no desenho que deverá ser localizado no interior
da banheira devidamente centralizado a uma profundidade de 10cm da
superfície da água.
O ensaio deve ser realizado sob condições ambientais controladas com

temperatura de 21ºC ± 1ºC e a velocidade do ar sobre a banheira deverá ser nula,
critérios de controle ambiental mais rígidos que o estabelecido pelo método vigente,
mas em acordo com aqueles exigidos ao ensaio de eficiência de reservatórios
térmicos conforme portaria INMETRO n° 301/2012 de modo a permitir a obtenção de
resultados mais precisos.
Uma vez verificada a grande variedade de modelos, tamanhos e capacidades
das banheiras existentes no mercado, utilizou-se como padrão uma banheira
comercial, adotando-se o volume de 160L de água, levando-se em consideração a
capacidade do dispositivo padrão definido na norma NBR 16305:2014 – Aparelhos
elétricos de aquecimento instantâneo de água – Requisitos de desempenho e
segurança, consideradas as dimensões da mesma.
O procedimento de testes é descrito conforme:


Instala-se o aquecedor no circuito de recirculação da água na banheira de
hidromassagem conforme instruções fornecidas pelo fabricante;
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Abastece-se a banheira com um volume de 160L de água;



Promove-se a circulação da água sem o acionamento do aquecedor por 5min,
até que a temperatura fique homogênea e não apresente variação superior a
± 1°C entre os sensores submersos na água;



Registra-se a temperatura inicial da água que deverá estar, próxima da
temperatura ambiente (21ºC ± 1ºC);



Liga-se o aquecedor, regulando-o para uma temperatura de 40ºC;



Anota-se o consumo elétrico necessário para que a temperatura de 40°C seja
atingida. O tempo para estabilidade deverá variar conforme a potência e as
características de funcionamento do aquecedor.
Para a determinação da eficiência energética do aquecedor, utiliza-se a

equação 2:

N=

{[(te2−te1).L].1,1622}
Wh

. 100

Equação 2

Em que:
N

– Rendimento (%)

te1

– Temperatura inicial da água (°C)

te2

– Temperatura final da água (°C)

L

– Volume de água (L)

Wh

– Consumo elétrico (W)

1,1622 – Constante conversão de Wh equivalente a calorias

Considerando que 1 caloria é igual a 4,184J e 1Wh igual a 3600J, tem-se:

Constante =

4,184
. 1000 = 1,1622
3600
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5 RESULTADOS
5.1 Análise do funcionamento de aquecedores de passagem para banheiras de
hidromassagem
O laboratório de Instalações Prediais e Saneamento do IPT realiza avaliações
para determinação de eficiência energética em aquecedores dentro do programa
brasileiro de etiquetagem (PBE). Durante a realização desses ensaios, em diversos
modelos de aquecedores elétricos para banheira de hidromassagem, foi constatado
que estes têm funcionamentos distintos de outros aquecedores de passagem, fato
que dificulta a aplicação dos métodos preconizados nas normas vigentes, utilizadas
para a avaliação da eficiência energética de outros aquecedores elétricos de
passagem, como torneiras e chuveiros elétricos.
A observação do comportamento desses equipamentos durante a execução
dos testes permitiu identificar dois padrões principais específicos para o
funcionamento dos aquecedores elétricos de passagem para banheiras de
hidromassagem:


Tipo 1 – funcionamento intermitente, com variação na frequência de
acionamento do aquecedor, dependendo da temperatura da água;



Tipo 2 – funcionamento contínuo até que a água em recirculação atinja a
temperatura programada e em seguida, assim como no Tipo 1, começa a
variar a frequência no acionamento do aquecedor.
Mesmo dentro desses padrões principais, observando-se amostras de um

mesmo fabricante e modelo, há variações de comportamento.
Nos aquecedores do Tipo 1, por exemplo, as observações realizadas em
laboratório mostram que, mesmo com os controladores de temperatura programados
para uma mesma temperatura final, a frequência de acionamento elétrico não segue
um padrão específico. Ocorre a variação da frequência de acionamento com
intervalos maiores ou menores de tempo, dependendo da vazão ou temperatura da
água, havendo variação entre amostras diferentes do mesmo fabricante, mantendo
esse comportamento variável conforme a água perde calor.
O mesmo ocorre com os aquecedores do Tipo 2, alguns modelos
permanecem ligados de maneira constante até que seja atingida a exata
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temperatura programada, outros começam a variar a frequência de acionamento a
uma temperatura menor, porém próxima à programada, permanecendo nessa
condição para manter a temperatura conforme a água perde calor.
Essas diferenças no acionamento podem se dar tanto por conta de
características construtivas quanto por diferenças entre componentes utilizados para
esse controle.
O método existente para avaliação de eficiência energética em aquecedores
elétricos de passagem instantâneo, desenvolvido para avaliação de chuveiros e
torneiras elétricas, não foi adequada à evolução tecnológica pela qual passaram os
aquecedores para banheiras.
Em banheiras, os equipamentos trabalham como um sistema de aquecimento
por acumulação com o aquecimento gradativo de um grande volume de água que é
permanentemente recirculado pelo dispositivo em uma vazão muito superior àquela
utilizada nos demais tipos de aquecedores de passagem elétricos.
A aplicação do método vigente aos aquecedores para banheiras gera
resultados geralmente insatisfatórios, com valores de eficiência maiores ou menores
que o real, já que o aquecedor elétrico de água para banheira de hidromassagem é
um equipamento com funcionamento diferente, apesar de ter a mesma finalidade
dos aquecedores elétricos de passagem convencionais.
Nos aquecedores elétricos de passagem convencionais, como chuveiros e
torneiras elétricas, a temperatura da água e o consumo energético são obtidos com
a variação de potência e vazão de água. O consumo de energia é diretamente
proporcional ao tempo de funcionamento do equipamento operando na potência
selecionada. O funcionamento desses equipamentos se dá de forma contínua
enquanto houver um fluxo de água.
Já nos aquecedores de hidromassagem, seleciona-se a temperatura desejada
da água, parâmetro que não é obtido pela variação de vazão da água e potência de
aquecimento, uma vez que a potência e vazão são únicas. A temperatura desejada
é alcançada pelo tempo de circulação de um determinado volume de água pelo
aquecedor, que eleva gradualmente a temperatura da água armazenada na
banheira até atingir a temperatura selecionada, ou seja, o tempo de permanência do
aquecedor ligado é variável ao longo do tempo de uso e não sua potência, que é
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sempre máxima. Ocorre o funcionamento intermitente do aquecedor com ciclos ligadesliga.
Além da diferença no principio básico de funcionamento dos aquecedores,
ressalta-se a diferença no tipo de instalação do equipamento para seu uso. Os
equipamentos como chuveiros e torneiras elétricos são instalados diretamente no
ponto de consumo, ou seja, devem permitir que a temperatura final de uso seja
obtida instantaneamente no fluxo de água, enquanto que os aquecedores de
passagem para banheiras devem proporcionar a temperatura desejada para toda a
massa d’água armazenada na banheira, exigindo a padronização de componentes
de teste.
Esses fatos não são levados em conta durante a avaliação da eficiência
energética quando se aplica o método de cálculo vigente, que considera apenas o
consumo com base no tempo de utilização.
5.2 Análise das diferenças entre o funcionamento dos aquecedores instantâneos e
os aquecedores de passagem para banheiras de hidromassagem
Os aquecedores instantâneos, como é o caso de chuveiros e torneiras
elétricas, são equipamentos com um baixo custo de aquisição e fácil instalação.
Possuem desempenho na conversão de energia elétrica em térmica com eficiência
acima de 95%. Também permitem o aquecimento imediato da água no momento de
sua utilização, sendo instalados no ponto de consumo. Possuem o controle de
temperatura dependendo diretamente da potência elétrica utilizada e da vazão de
água ajustada.
Já os aquecedores de banheiras de hidromassagem são instalados no circuito
hidráulico de recirculação da água armazenada. Esta água, em circulação constante,
é aquecida gradativamente até que toda sua massa atinja a temperatura
programada. Este fato faz com que seja necessário um tempo maior de utilização do
aquecedor e, consequentemente, um maior consumo de energia elétrica. Seu custo
de aquisição é bem superior ao de um chuveiro elétrico e sua instalação requer mão
de obra especializada e uma infraestrutura adequada, aumentando assim o seu
custo final.
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5.3 Conflitos entre o método vigente e os aquecedores de passagem para banheiras
de hidromassagem
Os principais conflitos detectados na utilização do método vigente para
ensaios de eficiência energética dos aquecedores elétricos de passagem destinados
ao uso em banheiras estão relacionados a:
1. Forma de instalação do equipamento para teste: o método vigente propõe
que o aquecedor seja instalado tal qual um chuveiro ou torneira elétrica, em
uma bancada que simula um ponto de uso de água corrente. Utiliza-se um
recipiente coletor adiabático para a homogeneização da água de saída,
obtendo-se assim um valor estável de ganho de temperatura, para que se
possa calcular a eficiência do aquecedor. Como já relatado, a posição de
funcionamento de um aquecedor elétrico de passagem para banheira de
hidromassagem é em um circuito fechado com recirculação de água a partir
de uma banheira, com um incremento gradativo da temperatura da água
armazenada;
2. Método de estimativa da eficiência: envolve os tipos de dados coletados a
forma de obtenção dos dados e, consequentemente, a fórmula utilizada para
o cálculo da eficiência energética. O método vigente é baseado no cálculo da
potência calculada por meio dos dados de tensão e corrente, como se o
aquecedor funcionasse de forma constante, semelhante a um chuveiro ou
uma torneira elétrica. Não é levado em consideração o funcionamento
intermitente do aquecedor elétrico de passagem para uso em banheiras de
hidromassagem, o que faz com que o consumo de energia elétrica não seja
constante.
A existência de conflitos leva à necessidade de proposição de um método
diferente de cálculo, o que exige uma bancada de ensaio específica para a avaliação
desse tipo de aquecedor.
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5.3.1 Bancada de ensaio
Com o objetivo de simular as condições elétricas e hidráulicas reais de uso
para um aquecedor elétrico para banheira de hidromassagem, e para permitir o
desenvolvimento de um método mais adequado de avaliação de eficiência
energética para esse tipo de aparelho, foi montada uma bancada de testes no
laboratório de instalações prediais e saneamento do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas – IPT que reproduzisse as condições de instalação usuais para uso
desse

tipo

de

equipamento

no

circuito

hidráulico de

uma

banheira

de

hidromassagem.
Os testes foram realizados mantendo-se a temperatura ambiente controlada
em 21°C ± 1°C, adotado para o método proposto, com a circulação de água potável
por meio de uma moto bomba 1/2CV de dois polos 3500 rpm que permitia alcançar
uma vazão aproximada de 23L por minuto, que foi a vazão encontrada na montagem
desse circuito hidráulico da banheira utilizada para os testes.
O registro das temperaturas da água durante o teste foi feito com termopares
instalados na banheira em dois pontos, sendo um na tubulação de recirculação da
água, antes do aquecedor, e o outro ponto na parte interna da banheira de forma
centralizada a uma profundidade de 10cm da superfície da água, de forma que o
termopar permanecesse o mais próximo possível da superfície da água mantendose submerso mesmo com a turbulência causada pela recirculação da água através
dos bicos de hidromassagem da banheira. O registro da temperatura ambiente foi
feito posicionando-se o sensor de temperatura a uma distância aproximada de um
metro da banheira, na mesma altura de sua instalação.
Foi utilizada uma fonte de energia em corrente alternada, estabilizada em
60 Hz com auxílio de um estabilizador de tensão, e um medidor de consumo de
energia, em Wh, acumulativo, por meio de um analisador de rede da marca Fluke
mod.43B, ligado à alimentação elétrica do aquecedor.
O esquema apresentado na Figura 5 (página 31), que pode ser localizado no
item 3.5 deste trabalho, detalha a bancada completa de teste proposta para o
desenvolvimento do novo procedimento metodológico para avaliação da eficiência
energética

de

aquecedores

elétricos

de

passagem

para

banheiras

de

hidromassagem, com exceção da alteração da localização do termopar após o

48
aquecedor, que deverá ser localizado na parte interna da banheira de forma
centralizada e a uma profundidade de 10cm da superfície da água.
5.3.1.1.

Arranjo hidráulico

O sistema hidráulico proposto e utilizado nos testes é formado por uma
banheira de hidromassagem comercial, retangular com as dimensões de 1,80m x
1,20m x 0,49m, confeccionada em fibra de vidro e que conta com seis saídas de jato
d’água para hidromassagem conectadas ao sistema de recirculação por meio de
uma moto bomba monofásica 220V, com potência de 1/2CV com capacidade para
suportar a temperatura da água de 50ºC. A banheira foi preenchida com 160L de
água. O sistema utilizado nos testes pode ser visto nas Figuras 9 e 10.
Figura 9 – Banheira comercial utilizada na montagem experimental.

Fonte: Acervo do autor.
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Figura 10 – Bomba de água utilizada na montagem experimental.

Fonte: Acervo do autor.

Apesar do uso de uma banheira comercial para a execução do presente
trabalho, para título de padronização do ensaio recomenda-se adotar uma banheira
padrão com dimensões descritas na NBR 16305:2014 – Aparelhos elétricos de
aquecimento instantâneo de água – Requisitos de desempenho e segurança
conforme Figura 5 (página 31), e capacidade para acomodar os mesmos 160L
utilizados no presente trabalho. A norma supracitada não define algumas
características construtivas dessa banheira padrão. Por esse motivo, para efeito de
padronização, a banheira deve ser construída com material não metálico de baixa
condutividade térmica. Tanto a banheira quanto a tubulação de recirculação devem
ser revestidas de material isolante por toda sua volta.
5.3.1.2.

Instalações elétricas

O sistema de alimentação elétrica deverá fornecer uma tensão em corrente
alternada nominal de 127V ou 220V, dependendo da especificação do fabricante do
aquecedor de água, em 60Hz, com uma variação máxima de ± 1% da tensão obtida
por meio de um estabilizador de tensão para o aquecedor elétrico de água para
banheira de hidromassagem, conforme Figura 11.
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Figura 11 – Estabilizador de tensão elétrica utilizado montagem experimental.

Fonte: Acervo do autor.

A alimentação elétrica da bomba utilizada para a recirculação da água potável
de ensaio deverá ser fornecida separadamente da alimentação do aquecedor,
evitando, com isso, que o consumo elétrico da bomba interfira nos dados de
consumo do aquecedor elétrico de água da banheira de hidromassagem, conforme
Figura 12.
Figura 12 – Representação esquemática da ligação elétrica do aquecedor e bomba.

Bicos de
hidromassagem

Monitoramento de
temperatura

Aquecedor

Ponto para
monitoramento do
consumo elétrico do
aquecedor

bomba

Fonte de tensão
estabilizada
Fonte: Acervo do autor.
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5.3.1.3.

Instrumentação

O consumo elétrico do aquecedor será obtido por meio de um medidor e
analisador de rede elétrico monofásico com capacidade de registro e totalização dos
valores e consumo elétricos acumulados em Wh, com as seguintes características:
- Watt (VA, VAR) de 250W a 1,56GW (2%)
- Fator de potência e deslocamento de 0,00 a 1,00 (0,01)
- Frequência fundamental de 40,0Hz a 70,0Hz (0,5%)
Conforme o instrumento apresentado na Figura 13.
Figura 13 – Analisador de rede utilizado na montagem experimental.

Fonte: Acervo do autor.

Os equipamentos destinados à instrumentação propostos para a bancada
devem ser constituídos de um sistema de aquisição de dados, assistidos por
software que permita, além de registrar, monitorar os valores de temperatura obtidos
nos três pontos de medição (antes e após o aquecedor e no interior da banheira),
gravando um arquivo de texto com as três leituras, sendo uma por minuto, por meio
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de termopares tipo T. Optou-se por um sistema do tipo FieldPoint (Figura 14), da
National Instruments, com as seguintes características:
1. Módulo central de comunicação FP-1600 com porta Ethernet 10/100 Mbps;
2. Módulo FP-AI-110 com oito canais de entrada analógica e conversor digital 16
bits;
3. Módulo FP-CTR-502 com oito canais de entrada para contadores e conversor
digital de 16 bits;
4. Módulo FP-TC-120 com oito canais de entrada para termopares com
conversor digital de 16 bits;
5. Fonte em corrente continua de 24V.

Figura 14 – Sistema de aquisição de dados utilizado na montagem experimental.

Fonte: Acervo do autor.

O software de monitoração e aquisição de dados utilizado durante os testes
foi LabView, versão 7.1, configurado para registro de arquivo de texto, ilustrado na
Figura 15.
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Figura 15 – Software de monitoração e aquisição de dados.

Fonte: Acervo do autor.

5.3.2 Condições ambientais
Conforme anteriormente mencionado, os testes deverão ser conduzidos
mantendo-se a temperatura ambiente em 21ºC ± 1ºC, temperatura que também
deverá ser aquela da água para o início do ensaio.
5.3.3 Procedimentos de ensaio

A banheira deve ser montada sobre uma bancada, de modo que não fique
diretamente apoiada sobre o piso.
O aquecedor deverá ser instalado na tubulação de recirculação, logo após a
saída de água da bomba, seguindo as instruções do fabricante. Após esta etapa, a
banheira deverá ser preenchida com 160L de água potável, com os termopares
devidamente posicionados em dois pontos, sendo um na tubulação de recirculação
de água antes do aquecedor e outro no interior da banheira de forma centralizada e
a uma profundidade de 10cm da superfície da água, conforme representação
esquemática ilustrada na Figura 12 (página 50).
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A alimentação elétrica do aquecedor é ligada ao estabilizador de tensão de
forma independente da bomba de recirculação para que não haja interferência do
consumo da bomba no ensaio.
O medidor de energia, com função de acumulador de consumo elétrico em
Wh, deve ser conectado ao condutor de alimentação elétrica exclusiva do
aquecedor.
Concluída a instalação do aquecedor e o preenchimento da banheira com
água, a bomba deverá ser acionada para a recirculação e homogeneização da água,
mantendo-se o aquecedor desligado até que a temperatura da água seja
considerada estável, o que se dará quando a variação de temperatura entre o ponto
de medição na entrada do aquecedor e o ponto localizado no interior da banheira
não for superior a ± 1ºC por 5 min.
Após a estabilização da temperatura inicial da água, a aquisição de dados
referentes à temperatura medida nos termopares e o consumo de energia do
aquecedor deve ser iniciada.
Ainda com a bomba de recirculação em funcionamento, aciona-se a
alimentação elétrica do aquecedor, programando-o para o aquecimento da água à
temperatura de 40ºC. O aquecedor deverá permanecer ligado e com os dados
sendo coletados até que a temperatura da água se estabilize na temperatura
programada, que é quando o ensaio é considerado finalizado. A temperatura será
considerada estável quando a diferença de temperatura entre os pontos de medição
localizados na entrada do aquecedor e no interior da banheira se mantiver com uma
variação máxima de 1ºC por 5min.
A partir dos dados coletados durante a execução do ensaio e utilizando-se a
equação 2 (página 42), indicada no item 4 deste trabalho, obtém-se a eficiência da
amostra.
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6 ESTUDO DE APLICAÇÃO

O estudo comparativo entre o método de ensaio preconizado pela norma
vigente e o método aqui proposto foi realizado avaliando-se o desempenho de
diferentes

amostras

de

aquecedores

de

passagem

para

banheiras

de

hidromassagem. Foram selecionados três aquecedores de passagem elétricos de
água para banheiras de hidromassagem de fabricantes diferentes. As informações
básicas de cada modelo podem ser visualizadas na Tabela 1.
Tabela 1 – Principais características dos aquecedores avaliados.
Fabricante

Amostra

Tensão Nominal (V)

Potência Nominal (W)

A

1

220

8000

B

2

220

8000

C

3

220

5000

Fonte: Elaborado pelo autor com dados dos equipamentos utilizados nos testes.

6.1 Ensaio pelo método atual
Para esta etapa dos testes foram utilizadas as recomendações e
procedimentos metodológicos preconizados no regulamento para uso da Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE), número 002 de 06 de outubro de
2005, e nas normas ABNT NBR 16305:2014 – Aparelhos elétricos de aquecimento
instantâneo de água – Requisitos de desempenho e segurança e ABNT NBR
15001:2003 – Aparelho eletrodoméstico fixo de aquecimento instantâneo de água –
Determinação da eficiência energética.
6.1.1 Ensaio de eficiência energética
Conforme método vigente, o aquecedor foi instalado em uma bancada com
instalações elétricas e hidráulicas adequadas, segundo as recomendações do
método vigente e descritas na NBR 15001:2003 – Aparelho eletrodoméstico fixo de
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aquecimento instantâneo de água – Determinação da eficiência energética, para
realização dos testes, conforme ilustrado na Figura 7 (página 36) do item 3.7 deste
trabalho.
A saída do aquecedor é posicionada o mais próximo possível do recipiente
coletor, de maneira a captar água por uma pequena abertura na tampa do recipiente
sem entrar em contato com o anteparo e a utilização de um sifão invertido com
isolamento térmico, deixando o aquecedor funcionando afogado

conforme

demonstrado na Figura 16, observando o devido cuidado para que a água tenha o
menor contato possível com o meio ambiente para não sofrer influência para ganho
ou perda de temperatura.
Figura 16 – Aquecedor instalado na bancada descrita pelo método vigente.

Fonte: Acervo do autor.

6.1.2 Ensaio de eficiência energética, amostra 1
A amostra 1 é um aquecedor de passagem com 8.000W de potência nominal
e tem como princípio de funcionamento a ocorrência de ciclos liga e desliga para o
controle de temperatura.
A amostra 1 foi instalada na bancada, a vazão de alimentação foi ajustada
para 0,05L/s conforme determinado pela NBR 15001:2003, e o aquecedor foi
acionado. Após 4 segundos, quando o sensor interno da câmara de aquecimento do
aquecedor atingiu a temperatura de 55ºC conforme a Figura 17, ocorreu o
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desligamento automático do aquecedor devido ao acionamento de seu dispositivo
interno de segurança.
Figura 17 – Controlador de temperatura do aquecedor.

Fonte: Acervo do autor.

Após o desligamento, foi necessária a desmontagem de parte do aquecedor
com a retirada da tampa e seus parafusos de fixação de modo que fosse possível o
acesso e rearme de seu dispositivo de segurança interno, conforme ilustrado na
Figura 18. A vazão de teste foi aumentada gradativamente até que o aquecedor
permanecesse ligado sem o acionamento do dispositivo de segurança, de modo que
fosse possível realizar o ensaio.
Figura 18 – Dispositivo de rearme do aquecedor.

Fonte: Acervo do autor.
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Os resultados obtidos para a amostra 1 podem ser observados na Tabela 2.
Tabela 2 – Dados para cálculo de eficiência pelo método vigente da amostra 1.
Tempo
(min)

Potência
nominal
(W)

Tensão
(V)

Corrente
(A)

Temperatura
de entrada
(ºC)

Temperatura
de saída
(ºC)

Vazão
(L/s)

5

8000

220,9

34,4

9,2

17,8

0,2033

10

8000

221,2

34,2

9,1

15,7

0,2033

15

8000

221,5

34,3

9,1

17,6

0,2033

20

8000

220,1

34,4

9,1

17,7

0,2038

25

8000

220,0

34,3

9,1

17,8

0,2038

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.

A partir dos resultados obtidos para a amostra 1, aplicando-se o cálculo
descrito em norma ponto a ponto, chega-se aos valores de eficiência que
posteriormente serão utilizados para se obter uma média de três leituras conforme
Tabela 3.
Tabela 3 – Resultados de eficiência pelo método vigente da amostra 1.

Tempo
(min)

Tensão
(V)

Corrente
(A)

Diferença de
temperatura de
entrada e saída
(ºC)

Vazão
(L/s)

Eficiência (%)

5

220,9

34,4

8,6

0,2033

96,3

10

221,2

34,2

6,6

0,2033

74,2

15

221,5

34,3

8,5

0,2033

95,0

20

220,1

34,4

8,6

0,2038

96,9

25

220,0

34,3

8,7

0,2038

98,2

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.
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Nota-se que o funcionamento do aquecedor que usa a frequência de
acionamento do equipamento como controle de temperatura faz com que surjam
valores de eficiência muito diferentes para os padrões exigidos pelo programa de
etiquetagem ENCE, que deveriam ser de, no mínimo, 95% de eficiência. No caso
específico desse aquecedor, surgiu um valor muito baixo, o de 74%.
Seguindo-se o procedimento descrito na NBR 15001:2003, calculando-se a
média de três valores após 5min, sendo utilizados os valores com 5min, 10min e
15min, com uma temperatura estável porém com uma grande oscilação, onde a
temperatura chegou a 8,6ºC, caindo para 6,6ºC e em seguida indo a 8,5ºC, teremos
uma eficiência média de 88,5%. Se for considerado que a temperatura tenha
atingido sua estabilidade entre 15min a 25min, quando a diferença de temperatura
de entrada e saída teve pouca oscilação, e utilizando-se os valores encontrados aos
15min, 20min e 25min, calculando-se a média, essa eficiência passará para 96,7%.
Uma vez que a norma vigente determina apena o tempo mínimo de
funcionamento do aquecedor, e que as temperaturas de entrada e saída da água
estejam estabilizadas, podem surgir essas diferenças de interpretação, que no caso
dessa amostra foi de pouco mais de 8% na diferença da eficiência calculada, e que
pode representar a aprovação ou reprovação do equipamento, conforme o que é
determinado no programa de etiquetagem.

6.1.3 Ensaio de eficiência energética, amostra 2

A amostra 2 é um aquecedor de passagem com 8.000W de potência nominal
e tem como princípio de funcionamento o sistema de liga e desliga para o controle
de temperatura.
A amostra 2 foi instalada na bancada padrão preconizada pelas normas
vigentes. Os resultados obtidos para a amostra 2, aplicando-se o cálculo descrito em
norma ponto a ponto, chega-se aos valores de eficiência que posteriormente serão
utilizados para se obter uma média de três leituras conforme Tabela 4.
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Tabela 4 – Dados para cálculo de eficiência pelo método vigente da amostra 2.
Tempo
(min)

Potência
nominal
(W)

Tensão

Corrente

(V)

(A)

Temperatura

Temperatura

de entrada

de saída

(ºC)

(ºC)

Vazão
(L/s)

5

8000

220,7

32,7

10,7

14,1

0,31

6

8000

220,4

32,7

10,8

14,3

0,31

7

8000

220,5

32,6

10,5

13,9

0,31

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.

Após várias tentativas em vazões diferentes, foi possível manter o aquecedor
em funcionamento sem que o dispositivo de segurança atuasse para a vazão de
0,31L/s, permitindo assim a realização dos ensaios. A vazão de operação possível
para o equipamento, mais de seis vezes superior à vazão determinada pela norma
vigente, mostrou-se incompatível com a bancada de testes descrita pela mesma
norma, já que a água começou a transbordar pelas laterais do recipiente coletor
após alguns minutos de operação. Mesmo com a água transbordando pelas laterais
o ensaio foi continuado, com coleta dos dados a partir de 5min de funcionamento.
Aplicando-se o cálculo descrito na norma, foram obtidos os resultados
representados na Tabela 5.
Tabela 5 – Resultados de eficiência pelo método vigente da amostra 2.
Tempo
(min)

Tensão
(V)

Corrente
(A)

Diferença de
temperatura de
entrada e saída
(ºC)

Vazão
(L/s)

Eficiência
(%)

5

220,7

32,7

3,4

0,31

61,1

6

220,4

32,7

3,5

0,31

63,0

7

220,5

32,6

3,4

0,31

61,3

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.
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Com a estabilização da temperatura da água bem mais rápida do que a
amostra 1, e o transbordamento de água, o ensaio foi realizado em um período de
tempo bem menor.
Aplicando-se os procedimentos de cálculo preconizados na NBR 15001:2003,
utilizando-se os três valores de eficiência, com 5min, 6min e 7min, obteve-se uma
média de eficiência de 61,8%, bem abaixo do mínimo de 95% definido pelo
programa de etiquetagem para equipamentos elétricos de passagem para
aquecimento de água.
Tendo sido observado o transbordamento de água pelas laterais do recipiente
coletor – logo parte dessa água não passou pelo sensor de temperatura posicionado
na saída de água do recipiente – não é possível assegurar que houve uma
homogeneização adequada da água aquecida. Por isso a confiabilidade do cálculo
de eficiência ficou prejudicada.
6.1.4 Ensaio de eficiência energética, amostra 3
A amostra 3 é um aquecedor de passagem com 5.000W de potência nominal
e tem como princípio de funcionamento o sistema de liga e desliga para o controle
de temperatura.
Após instalar a amostra 3 na bancada e ajustar a vazão de 0,05L/s, conforme
NBR15001:2003, foi acionada a alimentação elétrica, mas o aquecedor permaneceu
ligado por apenas alguns segundos e religou somente pouco mais de dois minutos
depois, mostrando uma frequência de funcionamento bem diferente dos demais
aquecedores testados.
Esse comportamento se repetiu ao longo de todo o ensaio, variando o tempo
de desligamento e religamento do equipamento.
Os resultados obtidos para a amostra 3 podem ser observados Tabela 6.

62
Tabela 6 – Dados para cálculo de eficiência pelo método vigente da amostra 3.
Tempo
(min)

Potência
nominal
(W)

Tensão
(V)

Corrente
(A)

Temperatura
de entrada
(ºC)

Temperatura
de saída
(ºC)

Vazão
(L/s)

5

5000

220,3

21,4

11,6

15,2

0,05

10

5000

219,9

21,4

11,7

15,8

0,05

15

5000

219,8

21,4

11,2

16,5

0,05

20

5000

220,1

21,3

11,8

16,0

0,05

25

5000

220,1

21,4

11,8

16,4

0,05

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.

Com os dados obtidos da amostra 3, aplicando-se o cálculo descrito na norma
NBR 15001/2003, obtém-se os valores contidos na Tabela 7.
Tabela 7 – Resultados de eficiência pelo método vigente da amostra 3.
Tempo

Tensão

Corrente

(min)

(V)

(A)

Diferença de
temperatura de
entrada e saída

Vazão

Eficiência

(L/s)

(%)

(ºC)
5

220,3

21,4

3,6

0,05

15,9

10

219,9

21,4

4,1

0,05

18,2

15

219,8

21,4

5,3

0,05

23,5

20

220,1

21,3

4,2

0,05

18,7

25

220,1

21,4

4,6

0,05

20,4

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.

Os resultados obtidos para a eficiência elétrica a partir do método de ensaio
preconizado pela norma apresentaram-se bastante baixos, reflexo da frequência do
acionamento do aquecedor, devido à baixa vazão da água.
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O ensaio foi repetido com a mesma amostra 3, porém com uma maior vazão,
de modo que o aquecedor apresentasse o comportamento de acionamento
diferente. Ainda assim, os resultados obtidos para a eficiência ao longo do tempo
apresentaram uma faixa de variabilidade significativa, conforme pode ser visto na
Tabela 8.
Tabela 8 – Resultados de eficiência com maior vazão pelo método vigente da amostra 3.
Tempo
(min)

Tensão
(V)

Corrente
(A)

Diferença de
temperatura de
entrada e saída
(ºC)

Vazão
(L/s)

Eficiência
(%)

5

219,7

21,4

9,1

0,117

94,7

10

219,8

21,4

9,2

0,117

95,7

15

221,6

21,4

8,9

0,117

91,9

20

221,5

21,5

9,2

0,117

94,6

25

220,6

21,5

9,3

0,117

96,0

30

220,6

21,5

8,5

0,117

87,7

35

220,2

21,4

9,2

0,117

95,6

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.

Seguindo-se o procedimento preconizado pela NBR 15001:2003, porém
utilizando-se uma vazão mais que duas vezes superior àquela ali determinada e
utilizando três valores, 5min, 10min e 15min, para o cálculo da média, obtém-se
eficiência média de 94,1%.

6.2 Ensaio pelo método proposto
Para o método proposto, o aquecedor não mais será instalado em uma
bancada com água corrente e sim no sistema de recirculação da banheira padrão,
com um volume de água conhecido conforme Figura 19.
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Figura 19 – Aquecedor instalado na banheira padrão pelo método proposto.

Fonte: Acervo do autor.

Inicialmente, promove-se a circulação da água por meio de uma bomba, sem
o acionamento do aquecedor, para garantir que a temperatura da água esteja
homogênea.
Liga-se o aquecedor à fonte de energia estabilizada para garantir o
fornecimento da tensão nominal com uma variação máxima de 1%.
Foram mantidas as mesmas condições ambientais do método vigente.
Instalou-se um sensor de temperatura na tubulação de recirculação da água
antes do aquecedor que, para esse ensaio, foi identificado como canal 0, e um
segundo sensor no interior da banheira de maneira centralizada a uma profundidade
de 10cm do nível superior da água, que foi identificado como canal 1.
6.2.1 Ensaio de eficiência energética da amostra 1
Após a instalação do aquecedor na banheira, a água foi mantida em
circulação, com o aquecedor desligado, até que a temperatura da água fosse
homogênea, com variação de temperatura inferior ± 1°C, entre os sensores
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submersos na água. Atingida a homogeneidade, foi registrada a temperatura inicial
da água.
Em seguida, ligou-se o aquecedor e a temperatura foi regulada para 40ºC.
Registrou-se o consumo elétrico e a temperatura da água a cada 5min, até o
momento em que ela atingisse a estabilidade, conforme pode ser observado na
Tabela 9.
Tabela 9 – Dados da amostra 1 para o cálculo da eficiência no método proposto.
Tempo de
ensaio
(min)

Consumo a Consumo
cada 5 min acumulado
(Wh)
(Wh)

Diferença de
temperatura
(Referente ao
início)
Ambiente
(°C)

Temperatura
(ºC)
Canal 0

Canal 1

0

0

0

21,6

21,6

21,9

0

5

443

443

24,1

24,1

21,7

2,5

10

437

880

26,7

26,7

21,5

5,1

15

436

1316

29,2

29,2

21,1

7,6

20

452

1768

31,6

31,6

21,4

10,0

25

506

2274

34,3

34,3

21,8

12,7

30

348

2622

36,1

36,1

21,8

14,5

35

522

3144

38,6

38,6

21,7

17,0

40

349

3493

40,3

40,3

21,5

18,7

45

207

3700

41,2

41,2

21,8

19,6

50

110

3810

41,6

41,6

21,9

20,0

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.

Para a determinação da eficiência energética do aquecedor, foram utilizados
os valores obtidos para os parâmetros de controle lidos no momento em que a
temperatura da água se estabilizou, aplicados à equação 2 (página 42), conforme
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descrito no método de ensaio no item 5.3.3 (página 53) deste trabalho, obtendo-se a
eficiência de 97,6%:

Eficiência: ƞ =

{[(41,6−21,6).160].1,1622}
3810

. 100 = 97,6%

A partir dos dados contidos na Tabela 9, é possível perceber que o consumo
energético do aquecedor medido a cada 5 min é reduzido quando a temperatura da
água atinge o valor programado (40ºC), indicando que o aquecedor já não religa
com a mesma frequência como no início do funcionamento, conforme pode ser
observado na Figura 20.
Figura 20 – Representação gráfica de funcionamento da amostra 1.
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Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.

Esta variação de consumo elétrico observada na Figura 20 demonstra
claramente a diferença de funcionamento do aquecedor elétrico de passagem da
amostra 1 em relação a um chuveiro elétrico convencional, no qual seleciona-se uma
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potência e essa é mantida durante seu funcionamento, independentemente da
temperatura da água de entrada ou saída.
6.2.2 Ensaio de eficiência energética da amostra 2
O procedimento metodológico proposto foi repetido para a amostra 2. Os
resultados obtidos podem ser observados na Tabelas 10.
Tabela 10 – Dados da amostra 2 para o cálculo da eficiência no método proposto.
Temperatura
(ºC)

Diferença de
temperatura
(Referente ao
início)
(°C)

Tempo de
ensaio
(min)

Consumo
a cada
5 min
(Wh)

Consumo
acumulado
(Wh)

0

0

0

20,5

20,5

20,4

0

5

596

596

24.0

23,9

20,5

3,45

10

604

1200

27,6

27,5

20,6

7,05

15

603

1803

31,0

30,9

20,7

10,45

20

602

2405

34,3

34,3

20,9

13,80

25

603

3008

37,5

37,4

20,3

16,95

30

600

3608

40,5

40,5

20,4

20,00

35

600

4208

43,4

43,4

20,2

22,90

45

290

4498

43,8

43,8

20,6

23,30

Canal 0

Canal 1 Ambiente

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.

Para a determinação da eficiência energética do aquecedor, de forma análoga
ao realizado para a amostra 2, foram utilizados os valores dos parâmetros de ensaio
obtidos no momento em que a temperatura da água se estabilizou, aplicados à
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equação 2 (página 42), descrita no método de ensaio no item 5.3.3 (página 53)
deste trabalho, obtendo-se a eficiência energética de 96,3% para a amostra 2.

Eficiência: ƞ =

{[(43,8−20,5).160].1,1622}
4498

. 100 = 96,3%

Observando-se os dados da Tabela 10, nota-se que a amostra 2, apesar de
ter a mesma potência nominal da amostra 1, tem um comportamento diferente
durante o aquecimento da água para controlar a temperatura, com uma diferença de
consumo a cada 5min mais constante. Essa característica de funcionamento permite
que o tempo necessário para atingir a temperatura desejada da água seja menor,
como é possível verificar na Figura 21.
Figura 21 – Representação gráfica de funcionamento da amostra 2.
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Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.

A Figura 20 demonstra que a amostra 2, apesar de ter a mesma potência
nominal da amostra 1, apresenta um funcionamento um pouco diferente. No início de
seu funcionamento, assemelha-se muito ao funcionamento de um chuveiro elétrico
convencional. No entanto, ao atingir a temperatura programada, seu consumo a
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cada 5min é alterado , da mesma forma que a amostra 1, mantendo a temperatura
estabilizada com essa variação automática de potência.
6.2.3 Ensaio de eficiência energética da amostra 3
Os resultados obtidos para a aplicação dos procedimentos metodológicos
propostos para a amostra 3 são apresentados na Tabela 11.
Tabela 11 – Dados da amostra 3 para o cálculo da eficiência no método proposto.
Temperatura
(ºC)

Diferença
de
temperatura
(Referente
Canal 1 Ambiente ao início)

Tempo de
ensaio
(min)

Consumo a
cada 5 min
(Wh)

Consumo
acumulado
(Wh)

0

0

0

22,3

22,3

21,4

0

5

380

380

24,5

24,5

21,5

2,2

10

372

752

26,8

26,8

21,6

4,5

15

371

1123

29,0

29,0

21,1

6,7

20

374

1497

31,0

31,0

21,5

8,7

25

378

1875

33,1

33,1

21,0

10,8

30

444

2319

35,3

35,3

20,8

13,0

35

223

2542

36,4

36,4

20,5

14,1

40

445

2987

38,5

38,5

21,0

16,2

45

224

3211

39,4

39,4

20,5

17,1

Canal 0

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.
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Conforme pode ser observado Figura 22, o consumo a cada 5min tem um
comportamento semelhante a amostra 1.
A eficiência obtida para a amostra 3 foi de 99,0% pelos procedimentos
metodológicos propostos.
Figura 22 – Representação gráfica de funcionamento da amostra 3.
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Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.

6.2.4 Repetição do ensaio de eficiência energética da amostra 1
Após a conclusão dos ensaios das três amostras, de modo a verificar a
reprodutibilidade dos resultados, a amostra 1, escolhida de forma aleatória, foi
reensaiada utilizando-se o método proposto. Os resultados obtidos podem ser
observados na Tabela 12.
Para a determinação da eficiência energética do aquecedor, foi utilizada a
equação 2 (página 42), conforme descrito no método de ensaio no item 5.3.3
(página 53) deste trabalho:

Eficiência: ƞ =

{[(41,2−22,0).160].1,1622}
3679

. 100 = 97,1%
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Tabela 12 – Dados da repetição de ensaio pelo método proposto referentes à amostra 1.
Tempo de
ensaio
(min)

Canal 0

Canal 1

Ambiente

Diferença de
temperatura
(Referente ao
início)
(°C)

Temperatura
(ºC)

Consumo
(Wh)

0

0

22,0

22,0

21,9

0

5

451

24,2

24,2

21,7

2,2

10

889

26,9

26,9

21,6

4,9

15

1326

29,2

29,2

21,1

7,2

20

1771

31,6

31,6

21,4

9,6

25

2279

34,3

34,3

21,8

12,3

30

2632

36,1

36,1

21,8

14,1

35

3156

38,6

38,6

21,7

16,6

40

3501

40,3

40,3

21,6

18,3

45

3679

41,2

41,2

21,8

19,2

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.

6.3 Comparação dos resultados
A comparação dos resultados obtidos para a determinação da eficiência
energética pelo método vigente frente ao método proposto pode ser verificada na
Tabela 13.
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Tabela 13 – Dados da comparação entre os métodos vigente e o proposto.
Amostra

Eficiência pelo método
vigente (%)

Eficiência pelo método
proposto (%)

1

88,5

97,6

2

61,8

96,3

3

94,1

99,0

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.

Fazendo a comparação dos resultados da repetição de ensaio realizada para
a Amostra 1 pelo método proposto com os resultados obtido durante o ensaio da
mesma amostra pelo método vigente, seguindo-se o procedimento descrito na NBR
15001:2003, em que é levado em consideração duas condições:


Calculando-se a média de três valores após 5min;



As temperaturas da água devem estar estáveis.

Com 5min houve estabilização com uma variação constante, porém elevada
de temperatura da água, devido ao funcionamento do aquecedor. No entanto, após
os 25min em uma segunda leitura, essa oscilação se tornou bem menor,
apresentando

resultados

diferentes,

conforme

comparação

apresentada

Tabela 14.
Tabela 14 – Dados da repetição de ensaio da amostra 1
Leitura

Eficiência pelo método
vigente (%)

Eficiência pelo método
proposto (%)

1ª

88,5

97,6

2ª

96,7

97,1

Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos durantes os testes.

na
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7 CONCLUSÕES

A partir de observações realizadas durante testes de diferentes tipos de
aquecedores elétricos de passagem no Laboratório de Instalações Prediais e
Saneamento do IPT, constatou-se que o método descrito na legislação vigente para
avaliação de eficiência energética, pode ser conflitante com o regime de
funcionamento de alguns tipos de equipamento utilizados em banheiras de
hidromassagem, devido às suas especificidades.
Os aquecedores elétricos de passagem para banheiras de hidromassagem
apresentam especificidades de funcionamento que os diferenciam dos demais
aquecedores de passagem. Enquanto os demais aquecedores funcionam, em sua
grande maioria, em consumo constante e permanecem acionados durante todo o
tempo de funcionamento independentemente da temperatura em que a água se
encontra, os aquecedores para banheira de hidromassagem trabalham com uma
frequência de acionamento intermitente durante o tempo de aquecimento de água e,
muitas vezes, com modulação automática de potência até que a temperatura
desejada para a água seja atingida. Os aquecedores para banheira são utilizados no
circuito hidráulico de recirculação da água de hidromassagem, trabalhando com
elevação incremental da temperatura da água, já os demais aquecedores trabalham
com princípio de funcionamento semelhante ao dos chuveiros elétricos, recebendo
água em temperatura ambiente e fornecendo-a na temperatura de uso, sem que
seja possível seu aumento gradual já que não há recirculação.
Foi elaborado um método para a avaliação da eficiência energética destinado
especificamente aos aquecedores elétricos instantâneos de água para banheiras de
hidromassagem, que tem como principais diferenciais em relação ao método
preconizado pela norma vigente: a utilização do equipamento em situação
semelhante a do seu uso de projeto e a forma de aquisição de dados de consumo
energético.
Realizou-se, então, ensaios pelo método vigente e posteriormente pelo
método proposto, em três amostras de aquecedores elétricos instantâneo de água
para banheiras de hidromassagem, de diferentes fabricantes e potências. Foram
encontradas grandes divergências de resultados, quando utilizado o método
preconizado pelas normas vigentes, levando à imprecisão nos resultados obtidos.
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Os valores de eficiência energética obtidos para os testes realizados na
amostra 1 resultaram na variação da eficiência entre 88,5% e 96,7%. Ainda
utilizando-se o método vigente, para a amostra 3, a utilização da vazão de ensaio
estabelecida na norma levou a resultados de eficiência que variaram de 15,9% a
23,5%. A alteração da vazão de ensaio para a amostra 3, para vazões semelhantes
àquelas utilizadas nas demais amostras, levou à valores de eficiência energética
entre 87,7% a 95,7%.
A aplicação do método vigente à amostra 2, que exigiu a utilização de uma
vazão de água cerca de seis vezes acima que aquela determinada pela norma para
que este se mantivesse em funcionamento sem o acionamento do sistema de
segurança, levou à obtenção de resultados de eficiência energética menos
divergentes. No entanto com o transbordamento da água pelas laterais do recipiente
coletor descrito no método vigente, parte dessa água perdida fez com que os valores
obtidos fossem muito diferentes dos valores esperados.
As características diversas de funcionamento dos aquecedores tornam ainda
mais complexa a determinação da eficiência energética desses equipamentos pelo
método de avaliação descrito na norma ABNT NBR 15001:2003 – Aparelho
eletrodoméstico fixo de aquecimento instantâneo de água – Determinação da
eficiência energética.
O método proposto neste trabalho prevê medições do consumo de energia
elétrica acumulado necessária para se atingir a temperatura desejada da água com
o aquecedor instalado em uma banheira de hidromassagem padrão, em condição de
funcionamento semelhante à de seu uso comercial conforme descrito pelo
fabricante, utilizando-se condições ambientais controladas, assim como àquelas
preconizadas pelo método vigente.
Foi observado que, mesmo com características diferentes de funcionamento
entre as amostras testadas no que diz respeito a sua frequência de funcionamento
ou à modulação automática de potência em função da temperatura da água, os
resultados de eficiência energética obtidos a partir da utilização do método proposto
situaram-se muito mais próximos entre si do que aqueles obtidos pelo método
vigente, indicando uma melhor repetitividade.
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A influência da vazão de recirculação da bomba deverá ser alvo de estudos
posteriores, assim como a utilização de isolamento térmico por toda a volta da
banheira padrão e na tubulação de recirculação de água.
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