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RESUMO

Atualmente, através da movimentação exponencial do Mercado Elétrico

Brasileiro, percebe-se que há possibilidade de nova retenção de consumo de

energia elétrica, determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica –

(ANEEL)¹ e por suas Concessionárias, para os consumidores regionais

principalmente do Sudeste. O mapa desta evolução mundial, passa pelo

crescimento dos padrões de exigências ambientais, onde tais padrões podem

restringir a capacidade de geração de energia das hidrelétricas no Brasil, geração

típica no país em função de sua condição geográfica.

Outro evento que contribui para a possibilidade de novas restrição de

consumo em determinadas regiões são as linhas de transmissão, este fator é

essencial para o transporte da energia elétrica gerada nas hidrelétricas atuais. A

implantação de novas linhas de transmissão dependem de altos investimentos,

freqüentes manutenções e estrutura de operação ampliada, para manter a

qualidade de energia das mesmas, de acordo com os parâmetros determinados

pela ANEEL.

____________________________

¹ ANEEL: Agencia Nacional de Energia Elétrica – órgão regulador do setor de energia

brasileiro.
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A geração de energia distribuída, ou seja, geração de energia próxima ao

ponto de consumo, busca a descentralização desta necessidade da população

brasileira, a fim de criar produtores independentes de energia. Consumidores

industriais e comerciais, já possuem alternativas que viabilizam o retorno deste

investimento da geração distribuída de energia em médio prazo, através de

cogerações à gás natural e diesel, em função das altas demandas e consumos

elevados, porém este tipo de geração é questionável do ponto de vista ecológico.

Já os consumidores convencionais que são mais numerosos, onde o consumo é

relativamente menor, precisam de uma alternativa de geração distribuída de

menor impacto ambiental e de custo acessível.

O projeto a seguir apresentará um sistema de aquecimento de água por

energia solar, em funcionamento na cidade de Porto Alegre – Rio Grande do

Sul, que pode suprir parte das necessidades energéticas do Brasil atual, se

aplicável em larga escala. O aquecimento de água através de energia solar,

beneficia o país e ameniza a problemática da sobre carga na geração e

distribuição de energia no território nacional, durante o horário de ponta², por

exemplo, substituindo os chuveiros elétricos. A energia solar é limpa e

renovável, assim participa com destaque na visão do mundo moderno, que

procura sustentabilidade acima de tudo.

__________________________

² Horário de ponta: Período definido pela concessionária e composto por 3 (três) horas

diárias consecutivas, exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-

feira da Paixão, Corpus Christi, dia de finados e os demais feriados definidos por lei

federal, considerando as características do seu sistema elétrico.
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1  INTRODUÇÃO

A geração distribuída de energia, através da radiação e insolação solar,

para aquecimento de água, é uma das opções estratégicas que hoje se apresenta

ao país, como uma forma de viabilizar a descentralização da geração de energia

atual.

Esta fonte primária de energia (sol) é uma fonte limpa, inesgotável,

gratuita e natural, recomendada pelos profissionais da área de meio ambiente,

pois a mesma se encontra em território nacional e internacional, com variações

de intensidade que podem ser percebidas através da Figura 01. O melhor

aproveitamento de insolação, por região, pode ser construído com uma

adaptação inteligente nos parâmetros de instalação.

Figura 01 - Insolação diária, média anual do Brasil (horas)

Fonte: Atlas Solarimétrico do Brasil, Edição Universitária da UFPE,

Brasil, 2000.
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A energia solar hoje é utilizada entre outras aplicações para aquisição de

energia térmica e elétrica, sem falar em sua função indireta constante de

providenciar as fontes secundárias de energia: eólica, hidráulica, biomassa e

biogás; algumas destas, já possuem aplicações executadas e com boa experiência

técnica no ramo.

A escassez da energia barata é uma tendência inevitável, visto aos

impactos ambientais, dificuldades de extração e disponibilidade das reservas

atuais de petróleo e gás natural; a população de maneira geral, adotava no

passado uma postura não recomendável, acreditava-se que a energia existia

assim como o “ar” para respirar, assim ultrapassavam-se os padrões normais de

consumo.

No Dossiê de Energia da (USP, 2007), pode-se perceber que é esperado

o “pico do petróleo” na próxima década e evidencia ainda que há um desnível

entre a produção e as reservadas recém descobertas. Em 2005 em estudo

efetuado, salienta que para cada 5 (cinco) barris de petróleo consumidos,

somente 1 (um) era encontrado, este fato possui ligação direta com o preço atual

do petróleo (entre US$ 50 e 60, chegando até US$ 75).

A redução do consumo de energias fósseis e emissão excessiva de gases

efeito estufa, de acordo com o Dossiê de Energia (2007), tão importante para

evitar mudanças climáticas irreversíveis, precisa de sustentação contínua, pois o

Protocolo de Kyoto iniciou esta caminhada timidamente, mas ainda é

insuficiente.

Já o gás natural, uma mistura de hidrocarbonetos, freqüentemente

encontrado associado ao petróleo é uma fonte fóssil com predominância de

moléculas de metano (CH4), possui um diferencial dos outros combustíveis

fósseis, conforme o Dossiê de Energia da (USP, 2007). A sua emissão de gases a

partir de um tratamento adequado, reduz drasticamente o nível de poluentes,
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como por exemplo o óxido de enxofre, e ainda é recomendado em aplicações de

geração térmica possuindo alto rendimento.

A “civilização do gás”, expressão utilizada no Dossiê de Energia da

(USP, 2007), defini que o gás natural será o combustível que atuará como

elemento de transição entre o petróleo e a diversificação das novas fontes de

energia.

O mundo precisa ser abastecido de energia para não parar, mas parte das

fontes de energia utilizadas são esgotáveis, sabendo disto, os ambientalistas

pressionam o desenvolvimento do país em novas alternativas limpas e

renováveis de geração de energia, bem como na descentralização da mesma para

facilitar o consumo.

Através do gráfico abaixo, pode-se perceber a grande importância que o

Brasil necessita ter com a energia elétrica, que possui um crescimento impar, se

comparado ao consumo mundial.

Figura 02 - Gráfico do crescimento anual do consumo de eletricidade

Fonte: Dossiê de Energia (USP, 2007).
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Diante deste cenário, é possível acreditar que a energia solar térmica e

elétrica, pode ajudar muito no desenvolvimento de nosso país, compatibilizando-

se aos conceitos estratégicos de utilização do biodiesel, álcool, eólica e

hidrelétrica, com o benefício de ser gerada próximo ao ponto de consumo e na

maioria das vezes pelo próprio consumidor, podendo contribuir

consideravelmente com a redução de emissão de gases (exemplo: dióxido de

carbono - CO²), portanto nos próximos capítulos teremos a possibilidade de se

familiarizar com este tecnologia.
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OBJETIVO

O pioneirismo para os proprietários da empresa Intercâmbio Eletro

Mecânico (IEM), sempre esteve presente instintivamente em suas atividades,

assim consolidaram um conceito de utilização inteligente da energia, bem como

o desenvolvimento de alternativas de energia limpa para algumas aplicações.

Desde de 1942 investindo estudos em energias renováveis, o IEM vem

desenvolvendo até hoje larga experiência neste tipo de dimensionamento e

instalação, assim desfruta em suas dependências de dois sistemas de energia

solar eficientes e atualizados: um de energia térmica de aquecimento de água e

outro de energia elétrica fotovoltaica, instalados no ano de 2000, que atende o

consumo dos moradores do prédio da empresa.

Este trabalho provocadamente percorre as instalações no prédio desta

empresa, objetivando ilustrar a prática de uma instalação inteligente de

aquecimento de água através de energia solar, que motive a terceiros, empresas

ou não, a executarem projetos de aproveitamento da energia solar a partir do

planejamento inicial de uma construção, ou seja, no momento do plano de

elaboração da planta (nas mãos do proprietário ou arquiteto projetista), bem

como efetuar citações, sobre a energia elétrica gerada através do sistema

fotovoltaico.

A empresa estudada comprova com a sua instalação, que não há motivo

especial para cooperar com o meio ambiente, ou seja, não se utiliza energia solar

somente em locais desasistidos de recursos energéticos, mas tambem por

consciência do crescimento da população e das necessidades que surgirão como

decorrência deste fato. O rótulo social tanto das empresas quanto das pessoas,

vem sendo revestido de ouro ao longo dos anos, a preocupação com o meio
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ambiente e com estratégias de desenvolvimento de novas formas de energia é

um ponto fundamental para o desenvolvimento do país.
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Energia

3.1.1 Definição

Através do dicionário, podemos obter a seguinte definição de energia:

“capacidade para a ação vigorosa; força inerente; forças potenciais” assim se lê

em (Roger e Merlin, 2003), percebe-se tambem na página 40 que “Energia é

definida como a capacidade de realizar trabalho”.

3.1.2 Transformação de energia

A fonte de energia primária para (Turrini, 1993) é definida como energia

original, antes de qualquer transformação, é tambem a energia contida nos

combustíveis fósseis. Já para (Roger e Merlin, 2003) as fontes primárias são:

carvão, óleo combustível, gás natural, urânio-nuclear e o sol. O autor defende

que a energia sempre se transforma de um tipo para outro, conforme exemplo

abaixo:

Tabela 01 – Conversões de energia

Fonte: (Roger e Merlin, 2003) - página 33.

TIPOS DE

ENERGIA
Para Química Para Elétrica Para Calor Para Luz Para Mecânica

De Química Fábricas de

Alimentos

Bateria, células

a combustível

Fogo, alimentos Vela,

fosforescência

Foguete,

músculo animal

De Elétrica Bateria,

eletrólise,

eletrodeposição

Transistor,

transformador

Torradeira,

lâmpada

térmica, vela de

carro

Lâmpada

fluorescente,

diodo emissor

de luz

Motor elétrico,

relê

De Calor Gaseificação,

vaporização

Termopar Bomba de calor,

trocador de calor

Fogo Turbina, motor a

gasolina, motor

a vapor

De Luz Fotossíntese,

filme fotográfica

Célula solar Lâmpada

Térmica,

irradiador solar

Laser Abridor de

portas

fotoelétrico

De Mecânica Célula de calor

(cristalização)

Gerador

alternador

Freio de fricção Faísca de pedra Volante,

pêndulo, roda

d’água
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As fontes de energias hidráulica e eólica para a (USP, 2007), são

relacionadas como fontes primárias que atuam basicamente em iluminação e

força eletromotriz, complementa ainda mostrando que a partir da energia térmica

que são transformados vários tipos de energia para uso final.

Segue abaixo duas tabelas, com esquemas por etapas mostrando

exemplos de transformação de energia para (Roger e Merlin, 2003):

Tabela 02 – Evolução da transformação de energia solar

Tabela 03 – Evolução da transformação de energia cinética

Fonte: (Roger e Merlin, 2003).

As principais fontes de energia não renováveis eram para (Adir,  1985):

1. Gás natural – “combustível fóssil que se apresenta sob forma gasosa na

natureza”, sendo constituído principalmente por CH4;

2. Petróleo – produzido através de pequenos seres orgânicos que se acumulam

no fundo mar, sob alta pressão durante anos. Entre os derivados encontram-

se: a gasolina automotiva, de aviação, querosene de aviação, de iluminação,

óleo diesel, nafta, os óleos combustíveis e o gás liqüefeito.

1. Sol 2. Luz 3. Células solares 4. Energia elétrica 5. Motor 6. Energia mecânica

1. Energia cinética (água, ar) 2. Roda d’água ou lâmina 3. Gerador 4. Energia elétrica
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3. Carvão – este possui poder calorífico 50% menor que o Petróleo, mas para o

autor as reservas de petróleo se esgotariam muito antes do carvão, assim o

mesmo recomendava o desenvolvimento de estudos para aumentar a

aplicação do uso de carvão, como fonte de energia.

4. Turfa – produto obtido através da decomposição de vegetais, muito utilizado

na Irlanda segundo (Adir, 1985).

Já para o mesmo autor, o limite das fontes de energia renováveis era:

1. Energia Solar – “Fonte de energia mais antiga disponível na terra”;

2. Energia da biomassa – fonte secundária alcançada através de recursos

oriundo do reino animal e vegetal;

3. Energia hidráulica – Esta energia para o autor Adir, é valiosa e não traz

qualquer problema ao meio ambiente, pode ser utilizada em países que

dispõem de grandes recursos hídricos. É tambem um meio de produzir

energia elétrica e grande escala, sem qualquer problema de poluição.

4. Energia Eólica – Energia secundária, mas que não depende exclusivamente

das diferenças de temperaturas provocadas pelo sol, ocasionando os ventos,

e sim tambem dependem da rotação da terra e efeitos geofísicos;

5. Energia das Mares – tambem chamadas usinas maremotrizes;

6. Energia Térmica dos oceanos – produzida através das diferenças de

temperaturas entre a parte superior e inferior dos oceanos, energia esta

difícil de ser utilizada, mas seu princípio de funcionamento é utilizado nas

usinas termelétricas;

7. Energia geométrica – Associação com três fontes: o vapor, a água quente e a

rocha quente. Sendo a hidrotérmica a fontes mais importante das três;
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8. Energia de detritos – A conversão de detritos orgânicos é realizada através

de três maneiras: hidrogenação, pirólise (em desenvolvimento na época) e a

bioconversão (biogás).

Em seu livro, (Turrini, 1993) tambem cita o termo “Vias energéticas”, onde

a “via energética dura” é a utilização de fontes não renováveis com forte

centralização, e a “via energética suave” é a utilização de fontes renováveis - sol

direto ou indireto (água, vento e biomassa) de forma descentralizada.

3.1.3 O Petróleo

O petróleo, atualmente com preço muito superior a década de 70, vem

ficando cada vez mais valioso, entende-se aí a preocupação com esta fonte

esgotável de energia, que é utilizada em larga escala na atualidade.

Figura 03 - Preços do petróleo no mundo: 1970 - 2000

Fonte: (Roger e Merlin, 2003) – página 19.
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Abaixo, segue tambem a figura que comprovadamente, nos projetam

para o desenvolvimento de novas alternativas e formas de energia, podemos

comparar as reservas de petróleo que o Brasil possui, com as de outros países.

Figura 04 - Distribuição geográfica da reservas comprovadas de petróleo

Fonte: (Roger e Merlin, 2003) – página 482 (anuário estatístico 2002.

Agência Nacional de Petróleo – ANP).

A disponibilidade de petróleo no Brasil, que afeta diretamente o preço

do barril, faz com que cada vez mais, a população brasileira desenvolva

habilidades em novas formas de energia. Outra fonte de energia que está atuando

como elemento de transição é o gás natural.

3.1.4 O Gás Natural

No Brasil o gás natural apresentou elevado percentual de consumo para

fins automotivos, onde o mesmo já apresenta falha no abastecimento em alguns

países. Na Argentina recentemente houve desabastecimento dos postos de

combustível veiculares, em função da chegada do inverno. Já a Bolívia utilizou-
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se de estratégias de negociação, não previstas pelo governo Brasileiro, com o

objetivo de aumentar o preço final ao nosso país. O governo boliviano,

provavelmente, era conhecedor das disponibilidades deste tipo de energia

energia no Brasil, portanto segue a comprovação das reservas deste combustível

fóssil.

Figura 05 - Distribuição geográfica da reservas comprovadas de gás

natural

Fonte: (Roger e Merlin, 2003) – página 483 (anuário estatístico 2002.
Agência Nacional de Petróleo – ANP).

Planejadamente espera-se que o petróleo, participará cada vez menos de

nossa cesta energética de consumo, em função dos novos estudos de formas

alternativas de energia. Podemos exemplificar, citando o caso da China,

conforme (Roger e Merlin, 2003), que os recursos energéticos usados eram em

1997: 71% carvão, 21% petróleo, 6% hidráulica e 2% gás, onde 80% dos

chineses viviam em áreas rurais e consumiam 40% dos recursos totais e 90%

deste consumo é suprido por biomassas – biodigestores anaeróbicos produzindo

gás para cozinha e iluminação.
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3.1.5 Concessionárias de Energia Elétrica no Brasil

O conceito de “Concessionário” no dicionário Michaelis é “o que obtém

concessão”, onde este é regulado pela a ANEEL, que possui a função de regular

o setor elétrico Brasileiro, atribuindo a estes Concessionários atividades como:

Atender os consumidores de acordo com Resoluções e Normas e se manter nos

padrões preestabelecidos pela agência reguladora nacional do Brasil.

Em pesquisa no (site da ANEEL, 2007), foi obtido a relação das

Concessionárias atualmente reguladas pela Agência Nacional de Energia

Elétrica, que podem ser consultada no Anexo B.

As Concessionárias possuem um histórico de aumento em suas tarifas

nos últimos anos, que justificam o crescimento de novas formas alternativas de

energia, a fim de reduzirmos os custos dos produtos de maneira geral. Abaixo

está o gráfico das tarifas da energia elétrica para as residências em alguns países

(em 2007):

Figura 06 – Gráfico das tarifas da energia elétrica para as residências

(US$/kWh)

Fonte: Dossiê de Energia da (USP, 2007).
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como: Indústrias, Shoppings e Hotéis (não excluindo a participação de outros

setores), se beneficiam do uso de geradores síncrono em horário de ponta.

O “horário de ponta” é qualificado como o período do dia em que existe

maior consumo de energia elétrica, devido ao uso dos chuveiros elétricos em

conjunto com os trabalhos extensivos das jornadas prolongadas nas empresas.

Geralmente este horário é composto de três horas, oscilando no período

vespertino entre a tarde e a noite de acordo com cada região, em Porto Alegre o

horário crítico de consumo é das 18:00 às 21:00 horas, já em Urussanga - Santa

Catarina, o horário de ponta é da 17:30 às 20:30 horas. No Anexo C, pode-se

perceber alguns horários de ponta diferenciados por regiões no Brasil.

Em pesquisa realizada no site ANEEL, foi detectado na resolução n. 090

de 27 de março de 2001, que “Horário de ponta” é o período definido pela

concessionária e composto por 3 (três) horas diárias consecutivas, exceção feita

aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-feira da Paixão, Corpus

Christi, dia de finados e os demais feriados definidos por lei federal,

considerando as características do seu sistema elétrico concessionário.

As tarifas dos consumidores de energia elétrica, dentro e fora do horário

de ponta, do sistema energético Brasileiro, estão distribuídas por perfil,

exemplo: Convencionais (residenciais), Azul (A4/A3) e Verde (A4). A tabela

abaixo define as faixas por grupo de tensão de entrada de cada tipo de

consumidor:
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Tabela 04 – Faixas dos grupos de unidades consumidoras, por tensão de

entrada, no Brasil
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Fonte: (Site ANEEL, 2007) – Portaria 01 de 15 de abril de 1992.

O negócio econômico que proporciona o uso constante de geradores

com motor à diesel e ou a gás natural em horário de ponta, está alicerçado na

troca de faixa de demanda e consumo da “tarifa Azul” para a “tarifa Verde”, ou

seja:

A tarifa Azul (A4) é constituída de duas demandas e dois consumos,

para o horário de consumo fora de ponta e tambem durante a ponta, já a tarifa

Verde (A4) é composta de uma demanda e dois consumos.

A viabilidade econômica acontece, justamente, na primeira eliminação

de tarifa de uma das demandas da tarifa Azul, durante a migração para a tarifa

Verde, e por conseqüência do uso do gerador, a segunda eliminação da tarifa

Verde de consumo de ponta (por não efetuar o consumo na rede Concessionária

e sim através do gerador  síncrono).

3.2 Energia Solar

(Roger e Merlin, 2003) registraram que o uso de energia solar para

aquecimento já vem da antigüidade, onde diz “Arquimedes comprovadamente
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utilizou espelhos para direcionar os raios solares e atacar uma frota hostil em

212 a.C., incendiando suas velas a uma distância de algumas centenas de pés.

No início do século XX (ano de 1912) o engenheiro norte-americano

Franck Shuman, colocou em operação no Egito a primeira usina de energia solar

de larga escala (50 kW), (Roger e Merlin, 2003) citam tambem na página 118,

que foi utilizado “um coletor parabólico do tipo calha para focar os raios solares

em um cano de metal preto para produzir vapor”.

3.2.1 Características

A energia solar obtém uma característica que é fundamental para o

desenvolvimento sustentável do país, a proximidade das condições de captação e

consumo, geralmente dentro da propriedade que se propõe a utilizar esta

tecnologia (Turrini, 1993).

O sol é fonte primária de energia que proporciona a criação de diversas

outras fontes secundárias, que atualmente são utilizadas no mundo. Esta energia

além de inesgotável é limpa, danificando naturalmente estruturas existentes, e

não requer invasão de recursos valiosos para o suprimento das demandas futuras

da sociedade.

Outra característica (Turrini, 1993) das energias renováveis é a

descontinuidade, necessitando sistemas auxiliares de armazenamento ou de

disponibilidade para injeção da geração no sistema elétrico do consumidor.

Em sua obra (Roger e Merlin, 2003), citam o crescente do número de

residências que utilizam a energia solar nos Estados Unidos da América, onde

em 1970 eram 35.000 e em 1997 já eram 2 milhões, sendo que o mesmo país

aumentou sua importação de petróleo de 23% em 1970 para 56% em 1997.

Para (Turrini, 1993) a energia solar pode ser utilizada tanto para energia

térmica, quanto para energia fotoelétrica, conforme podemos perceber nos itens

3.2.4 e 3.2.5.
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3.2.2 Instrumentos de Medição

Neste capítulo, vamos primeiramente identificar os instrumentos

solarimétricos de medição, de acordo com o (Atlas Solarimétrico – Ufpe, 2000) ,

a fim de esclarecer de que forma é possível efetuar a coleta dos níveis de

radiação solar por unidade de superfície.

A radiação solar total pode ser obtida através da soma de dois

componentes fundamentais, conforme segue:

1. Radiação direta – Fluxo dos raios combinado com o ângulo dos mesmo em

relação ao plano horizontal;

2. Radiação difusa – Incidência sobre o plano horizontal

Os instrumentos que serão descritos a baixo, servem para executar a

medição total ou de uma só de suas componentes, conforme vimos a cima:

1. Heliógrafo: Instrumento utilizado para medir a duração ou período de tempo

da insolação, a sua utilização é combinada com carta de registro, que

determina o que se chama de “horas de brilho do sol”.

2. Actinógrafo ou Piranógrafo: Este instrumento pode ser utilizado, tanto para

medir a radiação solar total, quanto a componente difusa; o mesmo possui

sensor e registrador integrados.

3. Piranômetro Fotovoltaico: O sensor destes instrumentos é formado por uma

célula fotovoltaica geralmente de silício monocristalino, produzindo uma

corrente elétrica quando é iluminada, proporcionalmente a incidência da

radiação recebida. A utilização deste instrumento é recomendada para a

obtenção de integrais diárias de radiação total e pequenas flutuações de

radiação, o mesmo possui margem de erro abaixo de 3%, dependendo do

procedimento utilizado.

4. Piranômetro termoelétrico: O piranômetro termoelétrico pode ser

considerado, em resumo, como uma pilha termoelétrica com construção

através de termopares em série. Geram tensão elétrica proporcional a
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diferença de temperatura entre suas juntas e na saída do instrumento pode

ser comparada a incidência da radiação solar percebida.

5. Piroheliômetro: Este medidor serve para perceber a radiação direta,

verificando o disco solar e região vizinha, chamada circumsolar.

3.2.3 Radiação no Brasil

Na pesquisa realizada no livro (Atlas Solarimétrico – Ufpe, 2000), pode-se

perceber que realmente era importante o conhecimento dos nível solarimétricos

do Brasil, para o desenvolvimento de técnicas associadas ao uso de energia

solar. Abaixo segue o mapa de radiação – resumo anual da referida obra:

Figura 07 - Radiação solar global diária, média anual típica do Brasil

(Wh/ m².dia)

Fonte: (Atlas Solarimétrico – Ufpe, 2000).
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Radiação solar é, conforme (site Wikipédia, 2007), a designação dada à

energia radiante emitida pelo Sol, em particular aquela que é transmitida sob a

forma de radiação electromagnética. Cerca de metade desta energia é emitida

como luz visível na parte de freqüência mais alta do espectro electromagnético e

o restante na banda do infravermelho próximo e como radiação ultravioleta. A

radiação solar fornece anualmente para a atmosfera terrestre 1,5 x 1018 kWh de

energia, a qual, para além de suportar a vasta maioria das cadeias tróficas, sendo

assim o verdadeiro sustentáculo da vida na Terra, é a principal responsável pela

dinâmica da atmosfera terrestre e pelas características climáticas do planeta.

A densidade da radiação possui variações de fluxo energético que

resultam da influência das camadas externas do Sol (cromosfera e coroa solar),

as quais apresentam pontos quentes e frios em constante mutação, para além das

erupções cromosféricas e todos os outros fenômenos se traduzem na formação

das manchas solares e na complexa dinâmica dos ciclos solares.

A quantidade total de energia recebida pela Terra é determinada pela

projeção da sua superfície sobre um plano perpendicular à propagação da

radiação (� R2, onde R é o raio da Terra). Como o planeta roda em torno do seu

eixo, esta energia é distribuída, embora de forma desigual, sobre toda a sua

superfície (4 � R2). Daí que a radiação solar média recebida sobre a terra,

designada por insolação seja 342 W/m 2, valor correspondente a 1/4 da

constante solar. O valor real recebido à superfície do planeta depende, para além

dos fatores astronômicos ditados pela latitude e pela época do ano (em função da

posição da Terra ao longo da eclíptica), do estado de transparência da atmosfera

sobre o lugar, em particular da nebulosidade.

A radiação solar é geralmente medida com um piranômetro ou com um

pireliometro, ou mais recentemente com recurso a radiometros capazes de

registar a composição espectral e a energia recebida.
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A energia solar incidente sobre a atmosfera e a superfície terrestre segue

um de três destinos: ser refletida, absorvida ou transmitida.

A energia refletida é a Parte substancial da energia recebida sobre a

superfície terrestre é reenviada para o espaço sob a forma de energia refletida.

As nuvens, as massas de gelo e neve e a própria superfície terrestre são

razoáveis refletores, reenviando para o espaço entre 30 e 40% da radiação

recebida (enquanto a Lua reflete sob a forma de luar apenas 7 a 12% da radiação

incidente). A esta questão entre a radiação refletida e incidente chama-se albedo.

Absorção atmosférica, entre a irradiância do Sol medida fora da

atmosfera (linha azul) e a energia que atinge a superfície da Terra, existem

diferenças substanciais resultantes da absorção atmosférica. Esta é seletiva,

atingindo o seu máximo em torno dos pontos centrais dos espectros de absorção

dos gases atmosféricos.

Pode-se perceber a elevada absorção do ozono (O3) atmosférica na

banda dos ultravioletas e no efeito do vapor de água (H2O) e do dióxido de

carbono (CO2), estes atuando essencialmente sobre os comprimentos de onda

maiores.

Esta absorção seletiva está na origem do efeito de estufa, devido ao fato

da radiação terrestre, resultante do retorno para o espaço da radiação solar por

via do aquecimento da Terra, ser feita essencialmente na banda dos

infravermelhos longos, radiação para a qual o (CO2) tem grande capacidade de

absorção.

A parcela absorvida dá origem, aos processos de fotoconversão e

termoconversão. Na fotoconversão, a energia absorvida é remitida, embora em

geral com freqüência diferente, sendo os novos fotons em geral sujeitos a novas

absorções, num efeito em cascata que em geral termina numa termoconversão, a

qual consiste na captura da energia e a sua conversão em calor, passando o

material aquecido a emitir radiação com um espectro correspondente à sua



31

temperatura, o que, no caso da Terra, corresponde à radiação infravermelha que

forma o grosso da radiação terrestre.

Já a transmissão de toda a radiação solar que chega às camadas

superiores da atmosfera, apenas uma fração atinge a superfície terrestre, devido

à reflexão e absorção dos raios solares pela atmosfera. Esta fração que atinge o

solo é constituída por uma componente direta (ou de feixe) e por uma

componente difusa.

Para além das duas componentes atrás referidas, se a superfície

receptora estiver inclinada com relação à horizontal, haverá uma terceira

componente refletida pelo ambiente circundante (nuvens, solo, vegetação,

obstáculos, terreno).

Antes de atingir o solo, as características da radiação solar (intensidade,

distribuição espectral e angular) são afetadas por interações com a atmosfera

devido aos efeitos de absorção e espalhamento. Essas modificações são

dependentes da espessura da camada atmosférica atravessada (a qual depende do

ângulo de incidência do Sol, sendo maior ao nascer e pôr-do-sol, daí a diferente

coloração do céu nesses momentos).

O referido efeito é em geral medido por um coeficiente designado por

Coeficiente de Massa de Ar (AM), o qual é complementado por um fator que

reflete as condições atmosféricas e meteorológicas existente no momento.

Na atualidade, ciente dos níveis potenciais de radiação solar, é

imprescindível conceituar-se a expressão “Efeito Estufa”, pois já estamos sendo

afetados com aumento considerável de temperatura. Em sua obra o autor

(Turrini, 1993), defini a referida expressão como um “fenômeno da absorção

seletiva (dependendo do comprimento da onda) dos raios solares pela atmosfera

ou por outros objetos”. A figura 5 representa o fenômeno em sua condição

natural:
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Figura 08 - Representação esquemática do fenômeno “Efeito Estufa”

Fonte: (Turrini, 1993).

As fontes de energia primárias, em países industrializados, para (Turrini,

1993) são precariamente aproveitadas, na faixa de 30% do total, conforme

mostra o balanço energético abaixo:

Figura 09 - Balanço energético médio de um País industrializado

Fonte: (Turrini, 1993).
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Em seu livro (Turrini, 1993), tambem identifica os consumidores por

setor de serviços, conforme abaixo:

Figura 10 - Consumos energéticos subdivididos por setores

Fonte: (Turrini, 1993).

Já (Roger e Merlin, 2003), identificam o uso final da energia, por setor,

dentro dos Estados Unidos em 1998 por exemplo, conforme a figura abaixo:

Figura 11 - Usos finais da energia nos Estados Unidos em 1998, por

setor

Fonte: (Roger e Merlin, 2003).
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O Brasil, atualmente, conforme o site da ANEEL, demonstra que o

consumo de energia elétrica dos setores industrial e residencial se equiparam,

pois ficam mesma faixa de MWh consumidos, assim aumenta-se o grau de

atenção para o desenvolvimento de novas formas alternativas de energia,

principalmente a solar para aquecimento de água, que é fator fundamental no

setor de residências.

Figura 12 - Consumo (MWh) de energia elétrica no Brasil

Fonte: (site ANEEL, 2007): www.aneel.gov.br .

3.2.4 Energia Solar Térmica

Durante a pesquisa no livro de (Roger e Merlin, 2003), percebeu-se que

na página 123, o autor cita que “o uso mais popular dos sistemas solares de

aquecimento, é no fornecimento de água quente para propósitos e usos

domésticos ou para piscinas”, onde detalha tal informação ressaltando que

apenas 7% dos coletores solares vendidos são para aquecimento de água das

casas e 93% são utilizados para aquecimento de piscinas.

Abaixo os autores mostram o corte lateral de um coletor solar:
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Figura 13 - Corte lateral de um coletor de placa plana – perdas e ganhos

de calor

Fonte: (Roger e Merlin, 2003), página 123.

Este tipo de aplicação da energia solar está evoluindo a passos largos,

onde já se obteve resultados que comprovam rendimentos entre 30 e 80%,

dependo do tipo de instalação (Turrini, 1993).

A energia térmica pode ser alcançada através de coletores solares, em

função de sua exposição à radiação solar, os mesmos geralmente são pintados da

cor preto fosca, pois é a cor que possui maior capacidade de absorção de energia

calorífica (Arnaldo, 1990).

(Adir, 1985) já acreditava que a energia solar para aquecimento de água

em residências e secagem de produtos agrícolas, estava comercialmente

difundida em países industrializados, e a energia fotovoltaica era viável para

pequenas instalações, principalmente em regiões de difícil acesso.

Em seu livro (Adir, 1985) já definia que uma das melhores maneiras de

armazenamento de energia, era através do acúmulo de água (da chuva ou
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represamento fluvial), a mesma poderia manter a um certa temperatura elevada

por algum tempo. Formando um sistema fechado, com circulação por

termossifão, que para o autor é “a circulação da água que ocorre por convenção

natural”, podendo-se manter o armazenamento de energia solar na água.

Na figura abaixo, temos um esquema de um aquecedor solar de água por

termossifão.

Figura 14 - Esquema de um aquecedor de água por termossifão

Fonte: (Adir, 1985), página 98.

Nota: a circulação da água é interrompida automaticamente, no

momento em que a temperatura da água de saída dos coletores, for igual ou

menor que a temperatura da água do reservatório térmico.

Em seu livro (Roger e Merlin, 2003), tambem mostravam um sistema de

aquecimento de água para uso doméstico, porém o mesmo era composto de
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circulação forçada, trocador de calor e aquecedor auxiliar antes do consumo

doméstico:

Figura 15 - Esquema de um aquecedor de água com circulação forçada

Fonte: (Roger e Merlin, 2003), página 125.

(Arnaldo, 1990) detalhava a circulação natural da água – a termossifão,

mostrando que dependendo da densidade e temperatura do fluído, o mesmo

tende a movimentar-se, ou seja, escoar descendentemente do fluído mais pesado

e temperatura mais baixa, para um escoamento ascendente ao fluído mais leve

com temperatura mais elevada.

Já na visão de (Roger e Merlin, 2003), o sistema de termossifão é um

sistema natural que funciona devido a diferença de densidade da água fria para a

água quente, que seguirá para o reservatório térmico. Aponta tambem em sua

obra, que este sistema é geralmente instalado nos telhados e que são muito
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utilizados no Oriente Médio, onde existem 800.000 funcionando em Israel,

abastecendo 70% da população.

3.2.4.1 Componentes de um Sistema Básico de Energia Solar para
Aquecimento de Água, com Circulação Natural – (Arnaldo, 1990):

1. Coletores Solares: Responsável pela absorção da radiação solar;

2. Reservatório Térmico: Responsável pelo suprimento de água quente

tanto a noite, como nos dias nublados;

3. Tubulações: Responsáveis pelo transporte da água ao longo do

sistema de aquecimento, onde na região de água fria pode ser

utilizado material PVC e no transporte de água quente utiliza-se

tubo de cobre;

4. Reservatório de água fria: Responsável por depositar água

suficiente para o consumo desejado, ou repor se caso necessário;

Opcionalmente pode-se utilizar resistências e sensores de temperatura,

para maior comodidade no funcionamento do sistema, porém os mesmos

necessitam de alimentação  de energia elétrica, onde haverá um consumo de

energia elétrica proporcional aos ajustes efetuados no sistema.

3.2.5 Energia Solar Fotovoltaica

É obtida através da transformação da energia solar (fótons) em energia

de movimento dos elétrons nos materiais semicondutores, gerando assim a

energia elétrica (Turrini, 1993).

3.2.5.1 Componentes Básicos da Energia Solar Fotovoltaica

Os componentes básicos para a geração de energia elétrica através de

um sistema fotovoltaico serão representados a seguir, onde poder-se-a obter

maior clareza no processo deste tipo de geração.
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A linha de componentes é constituída resumidamente por 5 (cinco) itens:

o gerador fotovoltaico, a bateria, o controlador de carga, o inversor e o

conversor; assim sendo, seguem as atribuições de cada componente dentro deste

sistema de geração.

3.2.5.1.1 Gerador Fotovoltaico

O gerador fotovoltaico é responsável pela conversão da energia radiante

do sol em energia elétrica, são extremamente frágeis e geram quantidades

pequenas de energia contínua, geralmente em tensão muito baixas na ordem de

0,4 a 0,5 Volt (Alvarenga, 2001).

Existem diversos tipos de células fotovoltaicas, que representam os

geradores de energia elétrica, os mesmos podem ser de silício monocristalino,

silício policristalino, filmes finos e células com concentração.

Tabela 05 – Eficiência de conversão e custo de células solares

Fonte: Site ANEEL – Atlas de Energia Elétrica do Brasil – 2° Edição.

O efeito fotovoltaico está apoiado no princípio da incidência dos fótons

da luz solar sobre os elétrons, excitando-os e transferindo-os a uma determinada

banda, onde os mesmos são acumulados e tambem são impedidos de retornar

pelo caminho original, gerando um polo aposto ao de origem. O transporte

destes elétrons excitados é realizado então por um caminho (via fio condutor) até
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seu local de origem, condutor este que interliga os pólos: negativo (original) e

positivo (elétrons excitados e acumulados), gerando corrente elétrica que tende a

equilibrar os pólos novamente.

3.2.5.1.2 Bateria

O componente responsável pelo armazenamento de energia elétrica é a

bateria (ou acumulador), ela acondiciona o energia elétrica sob forma de energia

química, assim quando há necessidade de utilização da energia armazenada,

novamente existe uma conversão para energia elétrica contínua (Alvarenga,

2001).

As baterias podem ser de diversos tipos diferentes, os convencionais

são: chumbo-ácida, níquel-cadmio, níquel-ferro e níquel-zinco. A aplicação da

bateria mais adequada, está alicerçada em 6 (seis) pontos de análise: tensão,

capacidade de armazenamento, autodescarga, eficiência, vida útil e manutenção;

porém as baterias mais utilizadas atualmente são as de chumbo-ácido.

3.2.5.1.3 Controlador de Carga

A bateria é essencial para o sistema de geração fotovoltaico, tanto da

visão econômica quanto técnica, necessitando portanto de proteção e cuidados

durante seu funcionamento. O controlador tem a função principal de organizar as

cargas armazenadas dentro de cada limite (máximo e mínimo), conectar e

desconectar alimentadores e cargas, conforme estes parâmetros.

Segue figura com ilustração da interligação dos componentes deste tipo

de geração:
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Figura 16 – Ilustração de um sistema de geração de energia elétrica

fotovoltaica

Fonte: (site ANEEL - Atlas de Energia Elétrica do Brasil – 2° Edição,

2007)
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4  ESTUDO DE CASO

O presente estudo de caso versa sobre as instalações no prédio da

empresa Intercâmbio Eletro Mecânico - IEM, localizada em Porto Alegre no Rio

Grande do Sul – Brasil, fundada em 1958, e no prédio construído não previa

projeto para implantação de painéis captadores da energia solar e hoje existem

dois sistemas de geração de energia, através de captação solar: um deles é para

aquecimento de água e outro de geração de energia elétrica.

Figura 17 – Frente do prédio da empresa IEM

Fonte: Site http://www.sunnyportal.com/sunny.
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Na época, a estrutura deste prédio estudado, foi construído para o bem

estar da família Rahn, porém após alguns anos posteriores, o mesmo vem sendo

utilizado pela família e tambem para locação a terceiros interessados.

Ao se deter no foco deste trabalho, o sistema de aquecimento de água

através de energia solar possuí um sistema elétrico auxiliar, para os dias de baixa

temperatura e ou chuvosos.

O sistema elétrico auxiliar de aquecimento de água utilizado como pode-

se perceber no Anexo A, neste é possível verificar a freqüência de utilização das

resistências dos reservatórios, durante seis anos, através do registro dos eventos

ocorridos.

A seguir será descrito os dados da referida instalação no prédio da

empresa IEM, a fim de delimitar exatamente o foco do estudo realizado, que

transcorrerá ao longo deste projeto:

a) Terreno:

* Dimensões: 20,7 m frente x  33 m fundos – totalizando 683,1 m²

* Localização: Av. Amazonas, nº 800 - Cep: 90240-541 - São

Geraldo - Poa – RS - Brasil.

b) Construção Civil:

* Área construída: 1200 m²

* Telhado: Canaletas – material fibrocimento

* Paredes: Tijolos

* Número de Pavimentos: terreo + 4 andares (com a cobertura)

c) Energia elétrica:

* Concessionária Local: CEEE

* Classe de Tensão: Baixa Tensão - 110 V.

* Tarifa: Comercial

d) Sistema auxiliar de energia elétrica – Solar Fotovoltaica:

* Coletores: 40 unidades (de 18/36/50/75 W) – somando 3,3 kW;
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* Utilização: Conectado diretamente a rede, após a medição da

Concessionária.

* Funcionamento desde: ano 2000.

* Quilowatts fornecidos: 330 kWh / mês – acumulado 29.370 kWh

(7,4 anos)

* Conversor/Inversor: SMA

* Banco de baterias: 10 unidades – 100 Ah (desabilitado);

* Display: SMA.

e) Pessoas que utilizam atualmente o sistema de aquecimento de água

por energia solar:

Tabela 06 - Pessoas e hábitos que utilizam o sistema de aquecimento de

água

Fonte: Empresa IEM – dados coletados com o proprietário.

Pessoa Pavimento Apto Faixa de Idade Tempo de Banho Número de Banhos Vazão do chuveiro Água quente (lt)

1 3° 301 30 à 40 anos 10' 3 2,5 l/min 75

2 3° 301 30 à 40 anos 10' 3 2,5 l/min 75

3 3° 302 20 à 30 anos 15' 3 2,5 l/min 112,5

4 4° 401 acima de 50 anos 10' 2 2,5 l/min 50

5 4° 401 acima de 50 anos 10' 2 2,5 l/min 50

6 4° 402 30 à 40 anos 10' 3 2,5 l/min 75

7 4° 402 30 à 40 anos 10' 3 2,5 l/min 75

8 4° 402 até 20 anos 15' 3 2,5 l/min 112,5

9 4° 402 até 20 anos 15' 3 2,5 l/min 112,5

10 4° 402 até 20 anos 15' 3 2,5 l/min 112,5

11 4° 402 menor de 1 ano 15' 1 2,5 l/min 37,5

11 2 4 29 887,5

Hábitos Diários

Totais
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As instalações da empresa IEM possuem dois sistemas captando energia

solar, um fotovoltaico que está conectado a rede e contribui com o caráter

ecológico dos proprietários, sendo este resumidamente abordado, em função do

foco deste trabalho, e outro sistema que é utilizado para aquecimento da água,

favorecendo assim a realização deste estudo.

A relação dos componentes instalados no sistema geral de aquecimento

de água, através de energia solar, está descrita abaixo. A instalação dos

componentes da empresa em questão, respeita os limites existentes, em função

da não previsão deste sistema de geração de energia solar térmico, durante a

construção da obra civil.

4.1 Sistema Principal de Energia Térmica

a) Coletores Solares:

Dimensões: 1,5 altura X  0,6 largura X 0,1 profundidade (metros) -

0,9 m²;

Composição dos Materiais: Intercambiador em cobre, Caixa externa

em Fibra de vidro, receptor de vidro liso 4mm e pintura em preto

fosco;

Peso: vazio 20 Kg/m²;

Quantidade de módulos: 14 placas em forma de asa;

b) Reservatórios de água quente:

* Reservatório “A”

Capacidade: 1000 litros

Composição dos Materiais: aço inoxidável 304, isolamento

poliuretano 5 cm;

* Reservatório “B”

Capacidade: 500 litros
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Composição dos Materiais: aço inoxidável 304, isolamento

poliuretano 5 cm;

Importante: Estes reservatórios não se comunicam entre si, a

comunicação acontece antes do consumo.

c) Reservatório de água fria:

Capacidade: 3000 litros

Composição do Material: Fibracarbono;

Este descritivo visa detalhar a geração de água quente através da

captação de energia solar, nas dependências do prédio da empresa IEM,

portanto, para um perfeito entendimento do projeto e do funcionamento do

sistema, seguem detalhes a saber:

4.1.1 Sistema de Geração

O sistema de geração de água quente é composto por 14 coletores

fabricados em cobre soldado, caixa externa de fibra de vidro e vidro receptor

com alta transparência e espessura de 4mm, dois reservatórios térmicos sendo

um de 1000 litros e outro de 500 litros, construídos em aço inoxidável 304

devidamente isolados com espuma de poliuretano de 5 cm de espessura, um

reservatório de água fria em fibracarbono, painel controlador, tubulações em

cobre ao longo da água quente; com conecções, resistências e termostatos.

4.1.2 Sistema de Proteção

O sistema de geração de energia térmica possui uma proteção mecânica

de tubulação para respiro, a fim de realizar o esgotamento de excessos de fluído

e pressão.
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4.1.3 Funcionamento

O funcionamento do sistema de geração é automático, o sistema inicia a

partir da abertura do registro mecânico do chuveiro, para a utilização da água

quente, sem necessidade de intervenção de outra manobra extra, além dos

procedimentos de costume. O automatismo do sistema, através do painel de

controle, monitora as grandezas (Temperatura no reservatório térmico, Falta de

água no sistema) envolvidas na geração da energia térmica, comandando a

entrada e saída dos sistemas auxiliares. A lógica de funcionamento natural deste

sistema é determinada de termossifão. Existem duas possibilidades de

acionamento automático do sistema auxiliar: a temperatura da água do

reservatório térmico abaixo de 40° graus (detectada através do sensor

termostato) e o defeito de falha do sensor de temperatura ou em sua interligação

elétrica.

Quando o sistema detecta a temperatura da água abaixo de 40° graus

dentro do reservatório térmico, o sensor termostato, acionando assim o início de

funcionamento da resistência, que através do sistema de energia elétrica da

Concessionária aquece a água depositada na parte inferior do reservatório e esta

pôr sua vez retoma a temperatura até chegar a 41,5° graus, onde o sensor

termostato atua novamente desligando-a automaticamente.

Durante a noite ou em casos especiais, o sistema pode ficar sob domínio

manual, com um interruptor comum, o proprietário avalia se irá precisar de água

quente durante as próximas horas ou durante a madrugada. Este procedimento

manual é utilizado minimamente, pois a partir da organização dos hábitos dos

moradores e isolamento do sistema, considerando o volume do reservatório, é

possível manter a água aquecida sem grandes desperdícios de energia elétrica.

Quando o sistema detecta um defeito de falha do sensor de temperatura

ou em sua interligação elétrica, independente da temperatura da água, aciona
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uma mensagem de aviso no painel, que permite uma operação manual por

pessoa tecnicamente qualificada.

O abastecimento de água da Concessionária, chega até o reservatório

primário de água fria, variavelmente em torno dos 22°, deste reservatório saem

três tubos de abastecimento:

1° bocal de saída – leva a água fria até a parte inferior do reservatório

térmico;

2° bocal de saída – leva a água fria até o vaso sanitário exclusivamente;

3° bocal de saída – leva a água fria até o primeiro registro do chuveiro.

O reservatório térmico, por sua vez, recebe sete conexões de tubos, mais

dois sensores termostatos e duas resistências, conforme segue:

1° bocal de entrada – chegada da água fria do reservatório primário;

2° bocal de entrada – chegada da água quente dos coletores;

3° bocal de entrada – chegada da água quente do sistema auxiliar;

4° bocal de saída – leva a água fria até os coletores solares;

5° bocal de saída – leva a água fria até o sistema auxiliar;

6° bocal de saída – leva a água quente até o segundo registro do

chuveiro;

7° bocal de saída – leva o excesso de pressão ao reservatório primário de

água fria - suspiro.

O reservatório primário abastece constantemente o reservatório térmico,

através do 1° bocal de saída, determinando assim que o sistema fique

completamente preenchido de água até o nível do reservatório de água fria,

inclusive os coletores. A intensidade dos raios solares faz com que a temperatura

da água, na parte superior dos coletores, seja elevada, ficando com menor

densidade, ou seja mais leve, o que lhe proporcionará uma viagem até a parte

superior do reservatório térmico, onde permanecerá em circulação e depositada

até o momento do consumo.
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A vazão do consumo é fator determinante para a temperatura da água no

reservatório térmico, caso haja alta restrição do fluxo de água na saída para o

consumo, a temperatura da água pode ser alimentada, se caso a vazão for alta

(baixa restrição no consumo) a água pode ter sua temperatura diminuída, onde

certamente utilizará mais vezes as resistências elétricas.

4.1.4 Sistema Elétrico Auxiliar

O sistema auxiliar elétrico tem a função de suprir a energia térmica

necessária a água do reservatório, em caso de queda da temperatura provocada

por falha no funcionamento do sistema principal de aquecimento de água por

termossifão. Estas falhas podem ser provocadas por defeito no sistema

propriamente dito, perdas de temperatura e ou pressão, sendo que o sistema

principal possui autonomia de 1,5 dias sem acréscimo de temperatura através

dos coletores por falta de radiação solar (dias chuvosos por exemplo).

Abaixo estarão relacionados os componentes deste sistema e forma de

instalação, sendo que a lógica de funcionamento estará descrita no item 4.2.4:

4.1.4.1 Componentes:

a) Resistência elétrica

Potência: 2500 W

Modelo: RD2175AC – 110/220 V – Cobre niquelada.

Quantidade: 1 peça

b) Termostato

Modelo: 090 GTA ½”

Marca: THERMAC

Qunatidade:1 peça

c) Horímetro

Tensão: 220 V - Freqüência: 60 Hz
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4.1.5 Ajuste e Manutenção

Os parâmetros de ajuste para operação do sistema, garantem a eficiência

do mesmo, sendo que a manutenção é fundamental para a ciclo de vida útil do

circuito.

A posição dos painéis coletores de energia solar, devem atender a

fórmula: paralelo + 10 ° graus.

É fundamental a utilização de tubulação em forma de “J” na saída do

reservatório de água fria, com a finalidade de não retornar água no fluxo

contrário.

 A tubulação onde passa a água fria pode ser de material PVC, mas as

tubulações do sistema onde transitam a água quente, necessariamente precisam

ser de cobre para suportar a temperatura do fluído.

Os reservatórios térmicos devem estar bem acomodados com fácil

acesso, para evitar danificações em seu revestimento.

Utilizar abraçadeiras e tubulações de boa qualidade para evitar

vazamentos em excessos e desperdício de energia, caso o percurso do transporte

da água quente seja longo, acima de 5 metros, é recomendado o tratamento

térmico destas tubulações e conexões.

A vazão no ponto de consumo, deve ser controlada, através de restrições

internas no registro ou na tubulação, onde os moradores precisam criar hábitos

de economia, diminuindo o tempo de banho.

Em função do circuito adquirir temperaturas altas e permanecer boa

parte de seu interior preenchido com água, anualmente deve-se realizar:

1. reaperto nas abraçadeiras de todo sistema;

2. os coletores precisam ser limpos: o vidro com água e sabão e

internamente deve-se retirar a lama acumulada pela decantação;

3. o reservatório tambem acumula lama, pela decantação e deve ser

limpo;
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4. as resistências em média 5 anos, conforma a condição de uso e

devem ser trocadas após este período;

5. em locais com temperaturas baixas, deve ser utilizado termossifão

com bombeamento combinado para evitar congelamento da água, a

bomba pode ser instalada com sistema de by-pass para ser possível

sua inutilização quando necessário;

6. Caso exista um registro entre o reservatório térmico e os coletores é

preciso limpa-lo semestralmente.

4.2 Sistema de Energia Fotovoltaica

O sistema de energia elétrica fotovoltaica, tem o foco de reduzir as

despesas com energia elétrica junto da Concessionária CEEE, o mesmo é

conectado a rede elétrica do prédio IEM, após a medição da Concessionária. O

Sr. Hans Rahn, efetuou acordo verbal com o Presidente da CEEE, para obter a

liberação de interligar o sistema de geração fotovoltaico a sua rede elétrica, com

a finalidade de proporcionar estudos de engenharia. O sistema que pode gerar

até 3,3 kW (pico), contribui com a redução de consumo (kWh) nos dias de alto

consumo e, por exemplo aos domingos, que a geração é maior que o consumo, o

medidor da Concessionária retrocede, proporcionalmente aos kWh exportados

pelo sistema.
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Figura 18 – Parte traseira do prédio ilustrando os coletores fotovoltaicos

Fonte: Site http://www.sunnyportal.com/sunny.

4.2.1 Componentes

a) 40 coletores (com potências diferentes de 18, 36, 50 e 75 W) –

totalizando uma capacidade de 3,3 kW (em situação de pico);

 Figura 19 – Coletores fotovoltaicos e térmicos – visão lateral na IEM

Fonte: Site http://www.sunnyportal.com/sunny.
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b) Conversor/Inversor (Sunny Boy – SMA): que efetua o controle dos

níveis de tensão e corrente, e converte a corrente contínua (CC) em

corrente alternada (CA) para a injeção na rede elétrica, em tomada

comum;

c) Dysplay (SMA): que possibilita a visualização da geração on line

em Wh (atualizada a cada 15 segundos) e de maneira acumulada;

Figura 20 – Conversor/Inversor (SUNNY) / Display (MSA)

Fonte: Site http://www.sunnyportal.com/sunny.

d) Banco de bateria - 100A (10 unidades - ): desabilitado em função da

lógica de funcionamento do sistema;

Os dados de geração do sistema de energia elétrica fotovoltaica no ano

de 2007, estão dispostos nos gráficos a seguir:
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Figura 21 – Produção de kWh por mês (ano 2007)

Fonte: Site http://www.sunnyportal.com/sunny.

Figura 22 – Produção de kWh durante os dias 22 e 23 maio 2007 – por

hora

Fonte: Site http://www.sunnyportal.com/sunny.
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Figura 23 – Média de Geração (kW) na semana de 16 a 23 maio 2007

Fonte: Site http://www.sunnyportal.com/sunny.
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5  AVALIAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS

5.1 Valor Atual dos Sistemas Implantados

Na questão econômica, foi pesquisado o valor dos componentes que

englobam o sistema de aquecimento de água e fotovoltaica, tecnicamente

definido nos capítulos anteriores, que hoje encontra-se implantado na empresa

IEM. Abaixo estão os valores que proporcionarão a visão da totalidade destes

sistemas.

• Sistema de geração de energia térmica: R$ 33.000,00.

• Sistema de geração de energia elétrica: R$ 132.000,00.

Pode-se dizer que os sistemas implantados na empresa IEM, hoje, estão

avaliados acumuladamente em R$ 165.000,00, fato que permite enfatizar o

volume de comprometimento dos proprietários, com o aspecto social e

estratégico para o futuro da humanidade.

Os sistemas são construídos com materiais de ótima qualidade, prevendo

longa vida útil e não somente o aspecto econômico comercial.

Existem varias formas de se chegar a um determinado resultado, assim

iniciamos uma avaliação dos equipamentos implantados, em detrimento dos

similares existentes no mercado. A qualidade dos equipamentos existentes no

mercado varia de acordo com as condições do Cliente, por exemplo, existem

coletores de energia térmica construídos em plástico, com vida útil menor que os

coletores em cobre, sem falar em eficiência, mas possuem valores finais bem

menores.

5.2 Pay back Simples do referido Investimento

Financeiramente, é possível avaliar o retorno do investimento antes de

se iniciar um projeto como este, consolidando a real estrada que será percorrida

em busca dos valores investidos e ou valores conceituais. No cálculo que segue
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abaixo, foi considerado o valor total levantado no item 5.1, que auxiliará para

alcançar o número de meses necessários para amortizar o referido investimento.

Na conta de energia elétrica da Concessionária CEEE, percebe-se a

tarifa atual de R$ 0,4 por kWh (com impostos), sendo que para o aquecimento

do mesmo volume de água (33.000 lt por mês) aquecida através da energia solar,

seria necessários 0,04 kWh/l – a uma vazão de 2,5 litros/minutos, assim seria

acrescido na conta mensal de energia consumida da empresa IEM um valor de

R$ 528,00.

O sistema fotovoltaico possui capacidade de geração de 330 kWh/mês, a

partir de 3,3 kW disponíveis, assim o consumo de energia do prédio fica

reduzido proporcionalmente a estes valores correspondentes. A análise resumida

de economia está alicerçada em 330 kWh multiplicados pela tarifa de R$ 0,4 por

kWh = R$ 132,00.

Figura 24 – Média diária de geração em kWh, por meses/ano (2003 à

2007)

Fonte: Site http://www.sunnyportal.com/sunny.
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O valor bruto de economia percebida na conta de energia elétrica, será

decrescido de um percentual de 5%, a fim de amortizar a manutenção deste

sistema ao longo dos anos.

Utilizando-se a formula a seguir, foi possível chegar a um retorno

estimado destes investimentos, conforme segue:

* Investimento em energia solar fotovoltaica (elétrica):

Pay-back = Investimento Total / Economia Líquida Percebida

Pay-back = R$ 132.000,00 / R$ 125,40

Pay-back = 87,7 anos

* Investimento em energia solar (térmica):

Pay-back = Investimento Total / Economia Líquida Percebida

Pay-back = R$ 33.000,00 / R$ 501,60

Pay-back = 5,5 anos

Deve-se levar em conta os seguintes fatores, a partir desta análise:

1° A forte tendência do governo, em liberar benefícios, para quem

investir em energia limpa e renovável;

2° O governo federal, através da ANEEL, poderá subir as tarifas, em

detrimento das fontes esgotáveis de energia, que hoje há forte

dependência de consumo.

3° O considerável alívio do sistema energético Brasileiro, na migração

para o conceito sustentável de viver.

4° Desenvolvimento constante de novos materiais, que possuam menor

valor, viabilizando a aplicação destes produtos em larga escala.



59

5.3 Benefício ao Sistema Energético Brasileiro

O rumo na busca de geração de fornecimentos de energia sustentável

como energia eólica e solar, é sem retorno, há portanto um cálculo que pode

ilustrar o grande comprometimento da empresa IEM na evolução nacional. O

consumo de 1650 kWh por mês, que a empresa IEM deixa de consumir da

Concessionária é referência, se multiplicarmos pela quantidade estimada de

residências no País que poderiam estar economizando o meio ambiente, através

de reduções das emissões de CO² e de alagamentos em áreas destinadas a

hidrelétricas, não limitando a estes, ainda existem outros, como a diminuição de

linhas de transmissão, acessórios de proteção elétrica e grandes subestações

elevadoras e rebaixadoras.

O consumo mensal de água para banho, por pessoa, foi percebido ao

longo deste trabalho equivalente a 3.000 litros, onde pode-se avaliar que, se

comparado ao número de habitantes de uma Cidade com 500.000 pessoas,

resultaria em um consumo total de 1.500.000.000 litros de água por mês.

O aquecimento de água através de energia elétrica, por exemplo,

chuveiros com vazão de 2,5 litros/hora, nos projeta a um gasto de 0,04 kWh/litro

de água, então pode-se dizer que seria gasto 60.000.000 kWh/mês somente para

aquecimento de água.
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6 CONCLUSÃO

Este trabalho buscou fortalecer um conceito de utilização da energia

solar, não limitando a forma, mas exclusivamente a geração de água quente,

onde atualmente, o País faz uso de instrumentos com resistências elétricas

(chuveiros), que demandam números altíssimos de consumo de energia elétrica.

Procurou-se abordar os amplos fatores que contribuem para uma análise lógica,

das tendências do País e do Mundo, com relação ao consumo de energia elétrica

atual. O Brasil foi particularmente comparado com outros países, a fim de

parametrizar nossas tendências com a evolução mundial e aumentar o grau de

acertividade das avaliações.

No que tange a energia solar fotovoltaica, pode-se perceber o elevado

valor da implantação e longo período de retorno, porém diante de algumas

medidas que, hoje, já vem sendo discutidas pelo País é possível reverter este

quadro. O governo realizando deliberações e medidas que ampliem as políticas

públicas no setor, isto é, incentivando as indústrias a desenvolverem e

produzirem módulos nacionais, subsidiando fiscalmente as empresas (redução

de impostos e flexibilidade nas operações) e perenizando regulamentações no

mercado da energia (comercialização), estará possibilitando a viabilidade de

instalações dos sistemas de geração de energia fotovoltaica, trazendo retornos

melhores aos investidores.

O aquecimento de água através de energia solar utilizado pelo prédio da

empresa IEM, por sua vez, projetou este estudo a análises profundas, sobre as

estratégias em que o Brasil está adotando com relação as novas formas de

geração de energia. Investimentos consolidados em álcool, biodiesel e energia

eólica por exemplo, secciona sutilmente a utilização de energia solar direta, mas

não avalia a questão de impacto real.
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A energia eólica por sua vez, depende de recursos de valor agregado

altíssimos (muitas vezes equipamentos importados), continuidade de vento (m/s)

mínimos, disponíveis somente em algumas regiões, por exemplo: Osório – RS e

Fortaleza – CE.

Já o Álcool  necessita de grande quantidade de terra para cultivo de

cana-de-açucar, que danifica o solo e necessita de tratamento especial para

recupera-lo, concorre diretamente com a alimentação, pois o espaço que está

plantada a cana, poderia estar plantado outro alimento. Há ainda ditos populares

que a cana-de-açucar traz pobreza ao País.

O biodiesel que o governo federal tanto incentiva, em grande parte é

constituído de diesel normal, ou seja, manterá a dependência de uma fonte fóssil

finita.

O prospecto econômico da utilização desta tecnologia utilizada no

prédio da IEM, para aquecimento de água, nos mostrou que hoje há formas

reduzidas de geração de água quente, até mesmo pela diferença de qualidade dos

produtos utilizados, nas diversas possibilidades de sistemas existentes no

mercado comercial. Hoje há sistemas que geram água quente, com retorno

financeiro rápido, mas com gastos excessivos de manutenção.

O referido fato, reduz severamente o conceito de que um sistema de

aquecimento de água através de energia solar, é economicamente inviável, e sim

consolida que já pode-se obter água quente através de energia limpa e renovável.

A indicação dos fatores abordados, cenários pesquisados, nos projetam

para um crescimento recorde na utilização desta tecnologia, durante os próximos

anos, assim acreditasse em benefícios governamentais ampliados para este setor

de geração.

Em suma, o Brasil precisa desta tecnologia, pois o sistema de geração de

energia térmica estudado, é um aprendizado que fica para a sociedade. Diante

deste trabalho, arquitetos e projetistas poderão inspirar-se a incluir em seus
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planos esta tecnologia. A sustentabilidade socio-ambiental que hoje está em

pauta, não possui lastro nas politicas públicas, para serem aplicadas pelos

próprios consumidores, onde realmente está o poder de mudança: tanto pela

alteração dos padrões culturais da sociedade, quanto pela utilização racional da

energia disponível no planeta.



63

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. EDIÇÃO UNIVERSITÁRIA DA UFPE. Atlas Solarimétrico do Brasil:

Banco de dados terrestre. Pernambuco, 2000.

2. EURICO TURRINI (tradução Ramiro Mincato). O Caminho do Sol: O

Uso da Energia Solar. Petrópolis-Rio de Janeiro: Editora Vozes Ltda, Julho

1993.

3. ADIR M. LUIZ. Como Aproveitar a Energia Solar. São Paulo: Editora

Edgard Blücher Ltda, 1985.

4. ARNALDO MOURA BEZERRA. Aplicações Práticas da Energia Solar:

Aquecedor de água, fogão, Destilador, Silo-secador de grãos. São Paulo:

Editora Nobel, 1990.

5. ROGER A. HINRICHS e MERLIN KLEINBACK. Energia e Meio

Ambiente. São paulo: Tradução 3 Ed. norte-americana, Pioneira: Thomson

Learning, 2003.

6. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - INSTITUTO DE ESTUDOS

AVANÇADOS. Estudos Avançados n° 59 – Dossiê Energia. São Paulo:

Volume 21, 2007.

7. ALVARENGA, C.A. – Energia Solar. Lavras: UFLA / FAEPE, 2001.

8. SITE: www.aneel.gov.br

9. SITE: www.sunnyportal.com/sunny

10. SITE: www.iem.com.br

11. DICIONÁRIO MICHALIS, São Paulo: 2006.

12. WIKIPÉDIA (a enciclopédia livre na internet) – site:

pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_solar.

13. Resolução ANEEL n. 090, de 27 de março de 2001 (Diário Oficial, de

28 mar. 2001, seção 1, p. 175).



64

ANEXOS



65

Anexo A

Horas de uso das resistências nos reservatórios térmicos – no prédio da empresa
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Anexo B

Relação de Concessionárias no Brasil
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Anexo C

Horários de ponta de alguns Estados Brasileiros


