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RESUMO
Nessa pesquisa, buscou-se a partir do conceito e das aplicações da
energia solar, demonstrar a importância para a comunidade da energia solar
térmica. Reconhecendo o funcionamento de um aquecedor solar térmico e as
aplicações desse ramo da energia solar, elaborou-se um modelo de aquecedor
solar térmico com materiais reutilizados. O aquecedor solar térmico é um
aparelho que foi criado basicamente com a finalidade de preservar o meio
ambiente e de economizar no bolso do consumidor. Para viabilizar este projeto,
foi desenvolvido este tipo de aquecedor. Por fim, analisaram-se os resultados
obtidos com a montagem do protótipo do aquecedor e comparou-se com o
aquecedor convencional – a gás natural, sob os aspectos ambientais e
econômicos. Enfim, a única tecnologia que concilia custo de instalação e
operação à preservação do meio ambiente é o aquecedor solar feito com
material reciclável, pois ele possui pequeno gasto com fabricação e instalação
(diferentemente de um aquecedor solar convencional), não necessita de
nenhuma energia paga (apenas energia solar), não emite CO2 a atmosfera
(diferentemente de outros aquecedores) e ainda incentiva a reciclagem.

1.

INTRODUÇÃO

Ao lado do vento, que gera a chamada energia eólica, o sol pode ser
considerado uma das mais limpas fontes de energia. A partir desses recursos
naturais, é possível produzir energia sem a queima de combustíveis fósseis
(energia termelétrica) ou a construção de barragens (energia hidrelétrica), que
em geral, geram impactos negativos sobre o meio ambiente. (CBCS, 2010)
O país pode ser considerado uma futura potência na geração de energia
térmica solar, pois, além das condições naturais propícias – alta insolação nas
cinco regiões nacionais, o país é dotado das matérias primas utilizadas na
fabricação dos equipamentos necessários para produção desse tipo de
energia: cobre, alumínio, aço inoxidável, vidro e termoplásticos. (CBCS, 2010)
A energia solar térmica, usada para o aquecimento de água, é
considerada uma tecnologia com boa entrada no mercado nacional. Além de
substituir o gás e a eletricidade no aquecimento de água com bastante
eficiência, seja no setor industrial, de comércio e serviços, como também em
residências. De acordo com o Departamento Nacional de Aquecimento Solar
da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e
Aquecimento (Dasol/Abrava citado por CBCS, 2010), esta tecnologia foi
“valorizada nos últimos anos devido aos seus atributos de baixo custo e
preservação do meio ambiente”.
Portanto, este trabalho visa demonstrar a importância para a
comunidade da energia solar térmica. Reconhecendo o funcionamento de um
aquecedor solar térmico e as aplicações desse ramo da energia solar,
elaborou-se um modelo de aquecedor solar térmico com materiais reutilizados,
que tem a finalidade de preservar o meio ambiente e de economizar no bolso
do consumidor.

2.

A TECNOLOGIA

A energia solar térmica é basicamente a energia que provém do sol que
é utilizada para aquecer fluidos ou aquecer placas que produzem energia
elétrica ou para realizar processos de refrigeração, secagem e aquecimento
industrial.
Para certas aplicações, como o aquecimento de água, essa forma de
energia é considerada muito eficiente, pois pode ser coletada, armazenada, e
utilizada com uma relação de custo benefício altíssima quando comparada a
outras fontes de energia. Além do mais, a energia solar térmica é limpa e
renovável, o que a torna desejável e sustentável.
O sistema de aquecimento pode variar em aberto ou fechado, mas todos
chegam num denominador comum, o aquecimento da água. O sistema mais
utilizado é o sistema fechado (mais utilizado no aquecimento para chuveiro,
etc.), ou seja, placas coletoras absorvem o calor proveniente do sol e por
convecção o calor é passado para as tubulações. Daí a água que passa por
essa tubulação também fica aquecida e é mandada para um reservatório, que
funciona como uma espécie de garrafa térmica mantendo a temperatura da

água constante (aquecida até a ordem de 60 graus). Assim a água fica
aquecida até o seu consumo. (KOMECO, 2009)

2.1 Benefícios da Energia Térmica1
Ambientais (grifo nosso): A energia solar térmica é uma boa
alternativa a outras fontes de energia que causam consideráveis
impactos ambientais, como a energia hidroelétrica e energia vinda de
fontes fósseis. Também contribui para a redução nas emissões de
gases do efeito estufa que causam as mudanças climáticas globais.
Sociais (grifo nosso): Esta forma de energia garante o acesso à
água quente por parte das várias classes sociais que a utilizam
durante a vida útil dos equipamentos, que é de aproximadamente 20
anos. No longo prazo, também auxilia na redução de custos nas
tarifas de energia elétrica, pois é a fonte de geração de energia mais
eficiente para fins de aquecimento de água.
Econômicos (grifo nosso): A energia solar térmica diminui a
necessidade de investimento por parte das concessionárias de
energia elétrica, pois substitui o chuveiro elétrico tradicional, que é
altamente ineficiente e representa aproximadamente 18% do pico de
demanda do sistema elétrico brasileiro. Também possibilita uma
economia grande de energia elétrica que, em uma residência, por
exemplo, pode chegar a 50% da conta de luz.

3.

APLICAÇÕES DA ENERGIA TÉRMICA

A principal aplicação da energia solar térmica no Brasil é verificada em
residências, onde os sistemas de aquecimento solar propiciam a utilização de
água quente para banhos e aquecimento de piscinas. A aplicação da energia
solar térmica em edifícios através de sistemas de aquecimento solar também é
possível. Em hotéis, a utilização de sistemas de aquecimento solar para fins
similares aos já citados também acontece freqüentemente e podem propiciar
uma economia considerável no consumo de energia elétrica ou de gás. Outras
aplicações da energia solar térmica também são observadas em clubes,
academias, empresas, e indústrias que utilizem o aquecimento de fluidos em
seus processos de forma similar as já citadas (BlueSol Solar Energy, 2010).
Alguns exemplos da utilização dessa energia que são registrados pela
Green Solar (2009).




Motéis: Motel Millenium, Presidente Prudente-SP; Motel Dallas, Belo
Horizonte-MG;
Hotéis: Hotel Riviera, Araçatuba-SP; Hotel em Porto Seguro-BA
Residências populares: conjunto habitacional Sapucaias, Minas tênis
clube e em residências de alto padrão.
1

BlueSol Solar Energy. Energia Solar Térmica. Disponível no site http://www.bluesol.com/energia-solar-termica.php Acesso em 21 de setembro de 2010.

4.

PROJETO ECOLÓGICO ECONÔMICO
4.1 O Convencional: Chuveiro elétrico

O chuveiro elétrico, tal como ele é hoje, simples, extremamente barato e
já bastante seguro, não é o tal vilão do sistema elétrico nacional, modo com o
qual ele frequentemente é denominado nos meios de comunicação.
Cabe ressaltar que o grande democratizador do uso da água quente
para uma população que dificilmente teria acesso a aquecedores a gás ou
solar é o chuveiro elétrico. Por sinal, pela existência do chuveiro elétrico e
usinas hidrelétricas, o Brasil é uma das poucas sociedades de nosso planeta
que permitiram o banho quente a toda sua população de baixa renda. Seguem
algumas características do chuveiro elétrico:
1 - Sua potência é limitada, o máximo usual é de 5,6 KW.
2 - Com potência limitada, o fluxo de água se auto limita, pois
quanto mais água passa, menor será a temperatura. Isto é, o
chuveiro elétrico é um indutor para a economia de água.
3 - O fluxo de água de um chuveiro elétrico é baixo, de 2,5 litros a
4 litros de água por minuto.
4 - O chuveiro elétrico é um excelente conversor de energia, da
eletricidade em calor. Segundo estudos, 95% da energia
consumida é transferida como calor à água.
5 - O chuveiro elétrico da linha popular, de plástico, pode ser
adquirido por até R$ 10,00 a unidade.
6 - Até recentemente 100% da energia consumida nos chuveiros
elétricos nacionais vinha de usinas hidroelétricas. Não havia a
queima de energéticos fósseis para a geração desta energia.
Fonte: Sociedade do Sol, 2003.

Resumindo, o chuveiro elétrico é um componente de aquecimento que
tem lógica energética e social. Ele não tem contra indicação a não ser a de
sobrecarregar o sistema elétrico devido ao horário concentrado (das 18 às 21
horas) em que estes equipamentos são ligados.
Em média, o chuveiro elétrico fica ligado cerca de 40 minutos (0,66
horas) por dia, atendendo a uma família média de aproximadamente 4
pessoas. Em um ano, o chuveiro é responsável por um consumo familiar de
(365 dias x 5,0 KW x 0,66 horas) = 1204 KWh. Pode-se estimar com boa
segurança que cerca de 40.000.000 de famílias usam o Chuveiro Elétrico para
seu banho. (Sociedade do Sol, 2003).
4.2 Economia Ambiental
Cada KWh que deixa de ser consumido no chuveiro elétrico leva à
redução de emissão de aproximadamente 0,6 Kg de gás carbônico, CO2, nas
novas usinas termoelétricas acionadas por gás natural, com a subseqüente

redução da velocidade da acumulação deste gás efeito estufa na atmosfera
terrestre. Admitindo que pelo menos 75% da energia consumida no chuveiro
pode ser substituída pela energia proveniente do sol, então (1204 kWh/família x
75%) 903 Kwh deixarão de ser consumidos da rede elétrica por família, por
ano. Isto corresponde a uma redução de emissões de CO2 de (903 KWh x 0,6
Kg de CO2) 541 Kg de CO2 / ano por família usuária de chuveiro
elétrico. (Sociedade do Sol, 2003)
Como somos hoje aproximadamente 40.000.000 de famílias usuárias de
chuveiros elétricos, o potencial brasileiro de redução de emissões de CO2 pelo
uso da energia solar em residências é de (40.000.000 de famílias x 541 Kg
CO2) aproximadamente 21.640.000 toneladas de CO2 por ano. (Essa
aproximação admite que 100% da energia elétrica provenha de usinas
termelétricos, o que não é o caso no Brasil, graças às grandes hidroelétricas a
nosso dispor). (Sociedade do Sol, 2003)
4.3 Modelo de Aquecimento de Água
O processo de coleta da energia solar térmica se dá através de painéis,
coletores, e refletores solares de diferentes composições e configurações e, no
caso de aquecimento de fluidos - objeto de estudo - o armazenamento dos
mesmos pode ser feito de forma confiável e segura, como por exemplo, através
de um reservatório térmico.
Atualmente, existem projetos de reservatório térmico com materiais
recicláveis e um desses projetos é o coletor solar plano feito com material
reciclável. Essa tecnologia é “duplamente ambiental”, pois além de ser
composto de material reciclável ele funciona com energia limpa, a energia
solar. Logo, é relatado, a seguir, o projeto de aquecimento ecológico
desenvolvido.
Na construção do projeto foram utilizados:









4 caixas de leite TETRA PAK
6 garrafas PET
Folhas de jornal
Isopor
Tinta preta fosca
Canos de PVC
Garrafa 1 litro
5 conexões PVC

A figura 1 ilustra o modelo confeccionado com material de baixo custo e
reutilizado, que foi descrito, em detalhes, no último relatório de iniciação
científica.

Figura 1: Aquecedor solar
O projeto permitiu analisar o tempo para aquecer um volume de água, a
temperatura que é alcançada e o tempo em que permanece aquecida. Com
duas placas de 52 cm de comprimento (encontradas dentro das “garrafas de
PET”) e um volume de água de 91,845 cm³, realizaram-se testes para
diferentes tempos de exposição ao sol. Os resultados estão na tabela 1 e no
gráfico 1.
Tabela 1: Relação tempo x temperatura
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Gráfico 1 – Evolução da temperatura em determinado período de tempo
Nota: Essas informações foram obtidas em fevereiro de 2010, com início às 11:25 hs e término
12:20 hs no qual a temperatura na sombra era de 35º C e 39º C no sol. A temperatura inicial da
água era de 32º C.

Observando o gráfico 1, vemos que a água aquece rapidamente e só
depois de um tempo (40s) essa taxa de crescimento vai decaindo,
LEMBRANDO que os dados foram obtidos em breves espaços de tempo.
Segundo a ABINEE (2007), o desenvolvimento de um projeto de
implantação de aquecedores solares tem para uma residência de 4 pessoas
um custo (de instalação) de R$ 1.300 a R$1.750. (Tabela 2) O valor considera
apenas a aplicação do sistema em moradias que já têm dupla tubulação, para
água quente e água fria. Nesses casos, o sistema da energia solar é acoplado
à tubulação para água quente.
Tabela 2: Comparação entre os custos de instalação de dispositivos de
aquecimento
CHUVEIRO
Produto
R$ 25,00
Instalação
R$ 40,00
TOTAL SEM
R$ 25,00
INSTALAÇÃO
TOTAL COM
R$ 65,00
INSTALAÇÃO
Fonte: ABINEE, 2007.

AQUECEDOR A GÁS
Produto
R$ 350,00
Instalação
R$ 250,00
Pressurização
R$ 550,00
Instalação
R$ 100,00
Pressurização
TOTAL
R$ 1.250,00

AQUECEDOR SOLAR
Produto
R$ 3.495,00
Instalação R$ 1.140,00

TOTAL

R$ 4.635,00

A maior vantagem é que o retorno desse investimento é concluído em
dois anos. Isso sem contar com as vantagens para o meio ambiente.
Com o uso do sistema solar para o aquecimento da água do banho, uma
família de quatro pessoas pode economizar até 150 kWh. Essa quantidade de
energia equivale a 130 banhos de 15 minutos com chuveiro elétrico de 4.500
W. (INSTITUTO AKATU, 2010)
5.

CONCLUSÕES

O projeto permitiu demonstrar a possibilidade de construção de um
protótipo de aquecedor (de água) solar, de forma experimental, em nível
acadêmico, a fim de substituir os chuveiros elétricos.
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