
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

                                      Coordenadoria de Pós Graduação de Lato Sensu 

 
 
 

EMPREGO DA ENERGIA SOLAR PARA PRÉ-
AQUECIMENTO DE ÁGUA DO REFEITÓRIO 

DA UNIDADE AGRÍCOLA DO  
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE PETROLINA CEFET-PET 
 

 

LUIZ CARLOS NASCIMENTO LOPES - 
FAE205029 

 

 

 

 

Lavras - Minas Gerais – Brasil 
 

2008



 

LUIZ CARLOS NASCIMENTO LOPES - FAE205029 
 

EMPREGO DA ENERGIA SOLAR PARA PRÉ-AQUECIMENTO DE 
ÁGUA DO REFEITÓRIO DA UNIDADE AGRÍCOLA DO  

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE 
PETROLINA CEFET-PET 

 

Trabalho de conclusão apresentado ao Departamento de 
engenharia da Universidade Federal de Lavras, como 
parte das exigências do curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu, para obtenção do título de especialista em formas 
alternativas de energia. 
 

Orientador 
 
Prof. Carlos Alberto Alvarenga 

 

LAVRAS 
MINAS GERAIS – BRASIL 

2006 
 
 
 
 



 

LUIZ CARLOS NASCIMENTO LOPES 
 

EMPREGO DA ENERGIA SOLAR PARA PRÉ-AQUECIMENTO DE 
ÁGUA DO REFEITÓRIO DA UNIDADE AGRÍCOLA DO  

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE 
PETROLINA CEFET-PET 

 

Trabalho de conclusão apresentado ao Departamento de 
engenharia da Universidade Federal de Lavras, como 
parte das exigências do curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu, para obtenção do título de especialista em formas 
alternativas de energia. 

 
APROVADA em ____ de _____________ de _______. 
 

Prof. _____________________ 
 

Prof. _____________________ 
 

Prof. ______________________ 
UFLA 

(Orientador) 
 

LAVRAS 
MINAS GERAIS – BRASIL 



 

DEDICATÓRIA 
 
 
 

Ao Deus Eterno que através da própria natureza, tem demonstrado que Seu 
nome e as Suas leis são superiores a tudo que existe, visto que ele próprio as 
criou e as boas oportunidades que tem me ofertado. 
 
Aos meus pais Manoel Lopes Sobrinho e Francisca N. Lopes. 
 
A minha família Priscila, Vinício, Luiza, Eduarda e Laudicélia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGRADECIMENTO 
 

 
 
 
A Deus, que por sua misericórdia tudo permite; 
 
A minha família pela compreensão e paciência no decorrer do trabalho; 
 
Aos colegas do CEFET-PET: 
Prof. Manoel Rangel Borges Neto, Prof. João Tercio, Prof. Áureo Cezar, pelo o 
incentivo e os momentos de discussões tecnológicas, ao Prof. Valderi pela 
verificação de texto, e aos colegas do setor de contabilidade e da cozinha da 
unidade agrícola do CEFET-PET, pelas valiosas informações gentilmente 
fornecidas; 
 
Aos colegas de pós-graduação, em especial ao prof. José Américo pelo apoio e 
companheirismo nas longas horas de estudo; 
 
Ao Prof. Gilmar Tavares, que acreditou neste trabalho e gentilmente autorizou a 
sua defesa em dezembro de 2006. 
 
Ao Prof. Carlos Aberto Alvarenga, pelas incontáveis revisões e valiosas 
sugestões ofertadas que contribuíram para o aperfeiçoamento deste trabalho; 
 
A todos os amigos e professores que de forma direta e indireta ajudaram na 
consolidação deste trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 

RESUMO 
 
 
Este trabalho apresenta um estudo de viabilidade técnica e econômica para a 
instalação e uso de um sistema de pré-aquecimento de água para cocção por 
meio coletores solares na cozinha do refeitório da unidade agrícola do CEFET 
Petrolina. Objetiva mitigar as despesas anuais com Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP), bem como, difundir entre os alunos o uso de energias renováveis, no 
caso a solar, uma vez que é renovável sem resíduos e, abundante, na região do 
semi-árido brasileiro, área de atuação do CEFET Petrolina. Após o levantamento 
das demandas, custos, e equipamentos para cocção da cozinha, elaboraram-se 
uma proposta de projeto de instalação de um sistema, cuja análise financeira 
aponta para uma significativa redução nos custos anuais bem como um retorno 
de investimento inferior a dois anos. Conclui-se que há viabilidade econômica 
na utilização destes sistemas bem como a possibilidade do uso da instalação 
como recurso didático para os cursos técnico e superiores tanto da área industrial 
como agrícola. 
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1.0 INTRODUÇÃO 
 

No Brasil e no mundo, o setor energético passa por grandes alterações na 
sua estrutura de gerenciamento, das decisões de novos investimentos e nos 
modos da sociedade implementar mecanismos de controle e regulação. Este fato 
se relaciona com as novas circunstâncias financeiras, tecnológicas e econômicas. 

É um desafio garantir que as alterações introduzidas no setor energético 
brasileiro venham prover a indústria além de competitividade, bem como levar 
em consideração os objetivos sociais, de proteção ambiental, e garantir 
investimentos que gerem maior sustentabilidade do sistema energético. 

Tendo passado por uma dinâmica muito acelerada nos últimos anos, em 
menos de duas décadas, o setor elétrico brasileiro afastou-se do modelo 
completamente estatal, para uma experiência de privatização, não 
completamente efetivada. Havia uma propensão nas reformas do Brasil em 
tornar o setor público cada vez mais ausente na participação de iniciativas 
diretamente relacionadas com eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento 
e fontes renováveis, e preocupando-se em fundar um ambiente propício a outros 
agentes e, para se envolverem nessas atividades, de forma a promover bens 
públicos para o país. Como os investimentos no setor elétrico solicitam elevados 
aportes de capital, torna-se necessária a participação da iniciativa privada, porém 
é indispensável uma regulamentação coerente, bem como linhas de crédito em 
longo prazo que assegurem o retorno do investimento. Recentemente o estado 
voltou a atuar de forma relevante no planejamento e desenvolvimento do setor, 
pois se entende que cabe ao Estado fornecer as condições para a evolução do 
setor elétrico, de forma a assegurar o acesso à energia, para a população como 
um todo.     

De um modo geral, a grande preocupação dessas reformas é assegurar 
competitividade e eficiência econômica para o setor, e maiores investimentos da 
iniciativa privada. Maior ou menor ênfase num desses aspectos procede das 
circunstâncias de cada país. Assim, deve-se fazer uma reflexão de experiências 
anteriores, para tentar assegurar a preservação e motivar o uso de formas 
sustentáveis de energia e, concomitantemente fazer reformas para conceder a 
livre concorrência entre os produtores de energia. 

No intuito de atenuar custos de energia e atender ao acelerado 
crescimento de demanda nas regiões mais desenvolvidas, o setor de energia 
elétrica brasileiro deu primazia à construção de grandes usinas hidrelétricas, 
valendo-se do enorme potencial de geração disponível no país e dos ganhos 
obtidos pela economia de escala. Por participar com 14,5% na matriz energética 
brasileira, a energia elétrica é produzida em grande parte (74,3%), por grandes 
centrais hidrelétricas. Tal particularidade, em conseqüência dos investimentos 
feitos pelo governo brasileiro, a partir dos anos 50, em decorrência da grande 
seca da história no Brasil, sucedida entre 1951 e 1956 [3], e no início do século 
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XXI, a crise do desabastecimento energético do país fez ressurgir a importância 
dessa força de trabalho, assim como a vulnerabilidade da matriz energética 
análoga. Com a alternativa, surge a implantação progressiva da geração 
descentralizada e geração distribuída, que unem a possibilidade de diversificar a 
matriz energética, além de estabelecer espaço para as fontes renováveis de 
energia, facilitando a oferta de energia elétrica, as comunidades rurais ou mesmo 
isoladas, contribuindo para o desenvolvimento destas. Torna-se necessário um 
planejamento energético viável que propicie o acesso à energia de baixo custo, 
ou seja, de preço justo, com uma menor quantidade de perdas, por meio de uma 
matriz energética de confiança, diversificada e correta do ponto de vista 
ambiental.   

É certo que a geração hidráulica prepondera no Brasil por longo período, 
porém o uso de outras fontes renováveis, o incremento do parque térmico e a 
implantação progressiva da geração distribuída devem ser também considerados, 
pois apesar do conceito econômico vastamente difundido, que ostenta a 
produção em larga escala como ferramenta para diminuir preços de produtos e 
serviços, assim a maior parte dos países do mundo atual optam pela geração 
centralizada de energia elétrica, através de grandes usinas; sejam estas, 
hidrelétricas, nucleares, termoelétricas, ou a carvão, as quais são habitualmente 
geridas por poucas operadoras e, com freqüência de forma monopolizada. Para 
obtenção de energia elétrica é necessário dispor de recursos naturais, e subsídio 
financeiro que propicie condições de compra de combustíveis ou mesmo a 
aquisição direta de países vizinhos.  

 Apesar do vasto recurso hídrico que favorece geração de energia 
elétrica, por meio de grandes centrais hidrelétricas com potência acima de 30 
MW, que alimentam um sistema nacionalmente interligado, não foi o suficiente 
para evitar a crise energética, no início da década de 2000. Desta forma, foi 
exposto a pouca estabilidade, a que um sistema alicerçado numa modalidade 
singular de produção está sujeito. No aspecto econômico, a modalidade singular 
de produção, fere o preceito da diversidade de produtos e serviços que permite à 
empresa encarar a instabilidade do mercado e a concorrência. Com relação ao 
meio ambiente, é certo que grandes empreendimentos de produção de energia 
resultam em violentos impactos sócio-ambientais, sejam pelo uso de recursos 
não renováveis, emissão de resíduos, mudanças climáticas da região, grandes 
alagamentos, normalmente com o relocamento populacional. 

Assim, a geração distribuída apresenta-se como uma alternativa de 
geração, trazendo consigo a possibilidade de difusão e aplicação das fontes não 
convencionais de energia, em primazia as renováveis. 

Algumas vantagens que a geração distribuída apresenta a um 
determinado local que a aceita são os resultados sócio-econômicos. Uma 
instalação de geração distribuída pode associar valor econômico aos recursos 
naturais, empregar mão-de-obra local, estimular a qualificação profissional, 
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aquecer a economia, conservação do capital na região, sem contar com os novos 
investimentos que são atraídos pela disponibilidade da energia elétrica além da 
esperança do desenvolvimento local.  Em virtude das transformações sofridas 
pelo setor, recentemente as reservas de gás natural no Brasil aumentaram. 

Devem-se levar em conta ainda os potenciais eólico e solar existentes, 
além da liderança em produção de etanol, pelo Brasil. 

Diminutas redes isoladas, fundamentais em sistemas de pequeno porte, 
podem ser a base de uma solução de baixo custo. Fontes renováveis (eólica, 
fotovoltaica, termosolar biomassa, pequenas e microcentrais hidrelétricas) e as 
várias tecnologias de geração distribuída (motores, microturbinas, células a 
combustíveis e termogeradores) devem ser examinadas e desenvolvidas. 

A combinação de algumas dessas alternativas, como a aplicação de 
fontes renováveis para produção de hidrogênio para células a combustíveis, gás 
natural para termogeradores, a implementação de sistemas hídricos operando em 
co-geração, surgem como opções tecnológicas, com elevada possibilidade de 
utilização como meio de desenvolvimento sustentável, onde é empregada a fonte 
limpa de energia. Desta forma, é a energia um dos recursos inescusáveis para o 
crescimento global de um país. Certamente que não é meramente a energia por 
si, mas seguidas de políticas públicas que vislumbrem melhores condições de 
vida para a população, e assim seja vista como um elemento estimulador de 
processos produtivos, que contribuam para geração de emprego e renda aos 
envolvidos. 
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2.0 OBJETIVOS  
 
2.1 Geral 
 

Verificar a viabilidade da implantação de um sistema que empregue a 
energia solar para pré-aquecimento de água e assim contribuir para discussão no 
que tange à conservação de energia e do meio-ambiente de forma a atender as 
demandas do desenvolvimento sustentável através da co-geração para obter 
calor a partir de gás e luz solar. 

  
2.2 Objetivos Específicos 
 

∗ Contribuir para atenuação da emissão de gás-estufa; 

∗ Contribuir para desenvolvimento sustentável; 

∗ Contribuir para conservação de energia; 

∗ Reduzir o custo operacional da cozinha do restaurante da unidade agrícola do 
CEFET-PET; 

∗ Verificar a viabilidade da implantação de um sistema de pré-aquecimento de 
água, com energia solar; 

∗ Identificar as características da demanda de água e gás nas instalações da 
cozinha da unidade agrícola do CEFET-PET; 

∗ Incentivar o uso da co-geração como meio de atender as novas demandas 
ambientais, sociais, econômicas e políticas, ou seja, do desenvolvimento 
sustentável; 

∗ Contribuir como recurso didático pedagógico nas disciplinas de meio 
ambiente; 

∗ Estimular parcerias do CEFET-PET com outras entidades institucionais 
envolvidas na conservação de energia e que lidem com desenvolvimento 
sustentável; 

∗ Elaborar anteprojeto do sistema de pré-aquecimento de água, levando-se em 
consideração a viabilidade local; e, 

∗ Instigar o uso da co-geração nas instalações dos demais setores do CEFET-
PET. 
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3.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1 Antecedentes 

 
Atualmente, verificam-se profundas alterações nos paradigmas que 

norteiam a organização da sociedade humana, dando um novo caráter ao 
contexto mundial. Tais alterações vêm-se verificando, há algumas décadas. 

Os paradigmas que vinham sendo adotados, em particular o do período 
pós-guerra, demonstraram seus aspectos ecologicamente predatórios, 
politicamente injustos e socialmente perversos. 

Levando em conta o aumento da conscientização a respeito das 
dramáticas interferências que os sistemas humanos causam aos sistemas 
naturais, ao equilíbrio ambiental, o que muitas vezes resultam em impactos 
irreversíveis, tais verificações incentivaram a procura de um novo paradigma 
capaz de ajudar superar os problemas atuais, e garantir a própria vida através da 
proteção e manutenção dos sistemas naturais que a tornam possível surgindo o 
paradigma do Desenvolvimento Sustentável, que implica a necessidade de 
práticas mudanças nos sistemas mais atuais de proteção, organização da 
sociedade humana e uso dos recursos naturais essenciais à vida humana e demais 
seres vivos. 

Em 1972, foi realizada a conferência de Estocolmo (un conference on 

the human enviroment) quando se evidenciou a preocupação com a questão 
ambiental e a necessidade de se reaprender a conviver com o Planeta Terra, de 
forma a preservá-lo para garantir a manutenção da vida e da história. 

Em Brundtland 1987, o relatório da comissão mundial para meio 
ambiente e desenvolvimento (World Comission on evironment and 

desevelopment) demonstrou resistência por parte dos países em desenvolvimento 
de debater as questões ambientais em seu strictu sensu. Assim os debates 
inclinaram-se, para as necessidades de discutir os paradigmas de 
desenvolvimento e sua repercussão no uso dos recursos naturais e dos sistemas 
ecológicos. Em virtude de tal repercussão, as proposições da comissão foram 
direcionadas para o desenvolvimento sustentável e evidenciaram a importância 
da cooperação internacional na solução de meio ambiente e desenvolvimento. 

Ficou claro que não se deve levar em consideração apenas a questão 
ambiental, pois está normalmente relacionada a problemas sócio-econômicos. 
Desta forma é preciso rever os sistemas de produção quanto à seleção, 
gerenciamento e utilização dos recursos naturais, assim como o processo de 
inovação tecnológica. 

A idéia de desenvolvimento sustentável impõe a busca de solução para 
questões ambientais, num contexto amplo em que as questões sociais, 
econômicas e políticas carecem também ser revistas. 
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Em 1992, foi realizada no Rio de Janeiro, a UNCED (United Nations 

conference Environmet and developmemt), denominada de cúpula do mundo 
(earth summit) devido ao grande número de líderes mundiais que participaram. 
Tal fato indicou o nível de importância a que as questões ambientais chegaram 
ao cenário político internacional, sem contudo constituir uma garantia para sua 
solução, mas determinou uma alocação de recursos inédita, anteriormente. 

Como conseqüência da UNCED, cinco documentos foram editados: A 
Agenda 21, A Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade, a 
Declaração do Rio e os Princípios sobre Florestas. Tais acordos internacionais 
vislumbraram modificar os sistemas de origem humana em direção ao 
desenvolvimento sustentável. Destes documentos, a Convenção do Clima é a 
mais importante para a questão energética, pois tem uma relação direta com a 
utilização de combustíveis fósseis e com a emissão de dióxido de carbono 
(CO2), gás que mais provoca o efeito estufa. Nele estão estabelecidos os critérios 
para as ações que permitem estabilizar as emissões de gases, resultantes das 
atividades antropogênicas, e assim atenuar as alterações climáticas a um nível tal 
que, permita uma adequação dos ecossistemas naturais e holisticamente a 
sociedade. 

As procuras do desenvolvimento sustentável têm evoluído tanto no 
sentido de implementar os acordos já assistidos quanto no sentido de encontrar 
métodos para proteger outros recursos naturais essenciais. Bastantes trabalhos 
têm sido realizados nos âmbitos político e científico. Quanto ao setor 
econômico, verifica-se ainda certa timidez à adoção de formas de produção 
sustentável. Felizmente muitas empresas não mais ignoram o fato de que 
padrões de consumo da sociedade irão, cada vez mais, influenciar as formas de 
produção, sendo, portanto condicionantes muito importantes na competitividade. 

Para que os objetivos de sustentabilidade sejam alcançados, é necessário 
que o trabalho iniciado avance em diversas frentes, tanto no âmbito global como 
local com a modificação dos sistemas produtivos e práticas de uso dos recursos 
naturais. 

Quanto ao setor energético, são necessárias mudanças significativas na 
geração, distribuição e uso da energia, para atender as demandas do padrão de 
sustentabilidade. Neste caso efetivar mudanças em direção a uma maior 
utilização de recursos renováveis e um afastamento gradual dos combustíveis 
fósseis, que atualmente ainda constituem a base da matriz energética. 
 
3.2 A Necessidade de Um Novo Padrão 
 

Os valores que mantêm o padrão em voga, de desenvolvimento da 
sociedade atual dão mais atenção ao crescimento econômico, o que com 
freqüência acarreta em exploração descontrolada dos recursos naturais, 
utilização da tecnologia de larga escala e consumo exagerado. Tais valores têm 
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originado grandes desastres ecológicos, disparidades e desintegração social, falta 
de perspectivas futuras e marginalização de regiões e pessoas, violência urbana, 
etc. 

Para se traçar uma nova estratégia de desenvolvimento é preciso levantar 
um novo padrão que alcance dimensões políticas, econômicas, sociais, 
tecnológicas e ambientais e que sirva de substrato na busca de soluções de 
caráter amplo para o desenvolvimento das populações mundiais. Assim a visão 
sistêmica do trajeto humano é um pilar básico do novo padrão de 
desenvolvimento. Tal visão concede maior flexibilidade de idéias já que solicita 
uma abordagem multidisciplinar, na qual ciências naturais e o comportamento se 
fecundam na procura de um equilíbrio dinâmico e harmônico. 

Nessa nova visão, um sistema fundamentado no uso racional de recursos 
renováveis, na reciclagem de materiais, nas distribuições justas dos recursos 
naturais e no respeito a outras vidas provê uma solução com equilíbrio dinâmico 
e harmônico entre vida humana e natureza. 

É preciso ainda que as ciências econômicas definam novos conceitos de 
eficiência e estime os custos e benefícios sociais e ambientais das atividades 
humanas sustentadas. 

A energia para desenvolvimento sustentável deverá ser avaliada, nesse 
novo padrão. Geração, distribuição e uso de energia devem ser reavaliados, e o 
planejamento energético deve ser revisto de maneira a incluir novas tecnológicas 
e métodos, práticas de gerenciamento e hábitos de utilização. Assim as opções 
de que se dispõe devem ser viabilizadas, de acordo com a realidade e grau de 
desenvolvimento de cada país, os quais definem seu potencial de organização 
institucional e aquisição tecnológica. 

As atuais condições podem sofrer modificações em função de um 
panorama progressista e de compromisso com sustentabilidade. Deve-se, 
portanto buscar vias apropriadas em cada contexto específico e edificar um 
alicerce capaz de dar continuidade às mudanças que conduzirão ao 
Desenvolvimento Sustentável. 

 
3.3 Conceituação de Desenvolvimento Sustentável 
 

O tema sustentabilidade do desenvolvimento requer uma revisão nos 
planos de desenvolvimento e das tecnologias ora utilizadas, tanto em países 
industrializados, quanto em desenvolvimento, assim como os padrões de 
consumo e estilo de vida da sociedade moderna. Na realidade a degradação 
ambiental enseja questionamento dos planos, e práticas de desenvolvimento 
industriais atuais. 

E 1987 em Brundtland, o relatório Nosso Futuro Comum definiu o 
conceito de sustentabilidade como sendo o desenvolvimento que atende as 
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necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade de gerações 
futuras de também atenderem suas necessidades peculiares. 

Desta forma o desenvolvimento sustentável compreende mudanças 
qualitativas. O fato é que os sistemas econômicos humanos têm vivido do capital 
geológico e forçado os ecossistemas com materiais sem ciclos naturais. O 
incremento, ou seja, as mudanças quantitativas passaram a ter mais importância 
em desfavor das mudanças qualitativas. 

Do aspecto econômico existe a preocupação em quantificar o valor dos 
recursos disponíveis de forma a verificar sua variação no presente e no futuro. A 
troca entre recursos naturais e recursos econômicos pode delimitar a perspectiva 
de incremento da qualidade de vida futura. 

Vale lembrar que, os recursos naturais oferecem maior opção e 
oportunidade do que o capital gerado por sistemas socioeconômicos atuais, pois 
na possibilidade de se tornar inadequado em função das mudanças de valores, 
conceitos futuros de qualidade de vida, ou mesmo de novos sistemas produtivos 
a serem estabelecidos. 

Alguns grupos idealizam o desenvolvimento sustentável como aquele 
que, agregado ao gerenciamento dos recursos naturais, e proteção dos diferentes 
ecossistemas regionais e do meio ambiente global, buscam solucionar o 
problema da pobreza e maior benefício das condições de vida humana, sem ferir 
as leis fundamentais da natureza, nem desrespeitar outros sistemas biológicos 
dos quais cada vida depende. Desse modo, devem-se buscar primeiramente os 
recursos naturais renováveis, como: solo, biomassa e água, e utilizá-los de 
maneira a manter seu potencial de absorção de impactos e de re-capacitação 
própria, ou seja, usá-las sem destruir sua capacidade regenerativa. 

Outro ponto de vista essencial no debate sobre o desenvolvimento 
sustentável é o que trata das capacidades particulares de grupos populacionais 
através do acesso à educação, é da possibilidade de participar na construção do 
próprio futuro. 

Isso alega definições de desenvolvimento sustentável que abordem 
eqüidade. E deste modo conceitos de desenvolvimento humano que adotem as 
dimensões fundamentais dos problemas socioeconômicos, ambientais e 
políticos. 
 
3.4 Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 
 

Em concomitância com o debate do conceito de desenvolvimento 
sustentável e da maneiras de procurá-lo, têm-se debatido também metodologias 
para se medir o grau de desenvolvimento de uma sociedade e a sustentabilidade 
de seus sistemas produtivos. Dentre os vários pontos de vista, busca-se entender 
a dinâmica do processo evolutivo observando-se o quanto custa, o progresso 
alcançado tanto no presente quanto para as gerações futuras. 
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Por abranger muitos elementos, o acompanhamento do processo de 
sustentabilidade requer a inclusão de diversos fatores, sejam esses econômicos, 
sociais, políticos ou ecológicos sem contar que é necessário avaliar a situação de 
vários indicadores em um país, além da evolução histórica, a atual circunstância 
e assim verificar as possibilidades de sustentabilidade do plano de 
desenvolvimento de forma holística. 

Ultimamente vêm sendo desenvolvidas novas metodologias, a fim de 
coletar, de forma simplificada, e em índices associados reunidos, as mudanças 
na situação de desenvolvimento dos países e do mundo como um todo. Porém 
tais metodologias ainda não são usadas como, as tradicionais, já estabelecidas e 
admitidas como indicadores do desenvolvimento, pois não são amplamente 
conhecidas. 

Dentre algumas metodologias que são úteis no questionamento das 
formas de desenvolvimento adotadas no passado e das metodologias usadas para 
avaliar seus resultados, estas avançaram significativamente no sentido de definir 
novos parâmetros de avaliação dentro do paradigma do desenvolvimento 
sustentável. Assim temos o PIB que é uma medida de sucesso econômico, 
baseada em trocas monetárias e em consumo, não levando em conta a 
degradação ou perda de recursos naturais ou os efeitos que as variações do 
mesmo possam influenciar no bem-estar social individual ou coletivo. 

Desenvolvido por Daly e Cobb, em 1989 temos o índice de bem-estar 
econômico sustentável (Isew Indes ou Sustainable Economic Walfare), que 
avalia o consumo em função de vários fatores sociais e ambientais que, nem 
sempre, são considerados em avaliação de progresso econômico. 

Em 1999 Shmidt-Bleek criou o conceito de Intensidade Material por 

Unidade de Serviço Prestado (MIPS – Material Intensivy Per Unit Of Service 

Delivered). 

Tal indicador é fundamentado no princípio de que existe uma relação 
entre a utilização de recursos e o impacto ambiental provocado. Um aspecto 
interessante dessa avaliação é a noção de igualdade global, incluída nas 
condições materiais de desenvolvimento em países pobres, apesar do conceito se 
basear nas ciências naturais. 

Oriundo também das ciências naturais, a pegada ecológica (Ecologic 

Footprint) de (Rees & Wackernagel, 1994), que resultou na avaliação fornecida 
em termos de área terrestre necessária para firmar o estilo de vida ou modelo de 
desenvolvimento de uma sociedade. 

Com maior enfoque nos fatores sociais, há ainda medidas em função do 
desenvolvimento sustentável, sócio-ecológicos de sustentabilidade, das quais a 
atenção é voltada para conversão de recursos físicos em sistemas sociais, 
aperfeiçoamento dos processos de conversão e distribuição de recursos na 
sociedade. 
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Anteriormente (Bergstrom, 1993) desenvolve o currículo de 
desenvolvimento sustentável (SDR – Sustainable Development Records) 
tomando como base uma avaliação sistêmica, intentando maximizar a 
administração de recursos de forma geral e incluindo capital humano e social, 
ambiental e financeiro. 

As metodologias mencionadas têm por objetivo apenas denotar que o 
Desenvolvimento Sustentável já não é somente um conceito ou idéia, para vir a 
ser uma realidade, carecendo de um acompanhamento prudente, justificando 
assim o ajuste de metodologias existentes e o desenvolvimento de outras novas, 
com capacidade para absorver as alterações que se quer implementar na 
sociedade. 
 
3.5 Energia e Desenvolvimento Sustentável 
 

No contexto ambiental e na busca do Desenvolvimento Sustentável, a 
energia tem um papel bem relevante, visto que a questão energética influencia 
muito nas mudanças de padrão, por duas causas: O fornecimento eficiente de 
energia é primordial para o desenvolvimento econômico. Assim, é comum que a 
questão energética, associada a outros setores da infra-estrutura, faça parte da 
agenda estratégica de todo e qualquer país. A outra causa trata dos vários 
acidentes ecológicos e humanos, que tem íntima relação com o suprimento de 
energia e, desta forma fornecendo estímulo e argumento em favor do 
Desenvolvimento Sustentável. 

Com a Convenção do Clima, a questão energética ganhou posição de 
destaque na agenda ambiental global, pois a atual matriz energética mundial 
necessita ainda, quase que em sua totalidade, de combustíveis fósseis, dos quais 
a queima colabora para elevar a concentração de gases-estufa na atmosfera. 

Desse modo, em toda e qualquer avaliação sobre Desenvolvimento 
Sustentável, tem-se destacado a importância da procura de elevar a eficiência 
energética e transição para a utilização de recursos primários renováveis. 

Prover condições de sustentabilidade ao setor energético implica em 
abordar seus problemas de forma ampla, inserindo não somente o 
desenvolvimento e a adoção de inovações e incrementos tecnológicos, mas 
também relevantes modificações que vêm sendo implementadas mundialmente.  
Essas modificações trazem em si, políticas que se empenham em redirecionar a 
seleção de tecnologias e aplicar capital no setor tanto no suprimento quanto na 
demanda, bem como os hábitos dos consumidores. 

Os mercados de energia e os sistemas operacionais têm sofrido 
transformações, devido às mudanças estruturais, como abertura do setor ao 
capital privado e a quebra de monopólios estatais, integralização dos sistemas de 
produção e distribuição, de forma a incrementar a flexibilidade de suprimento, a 
orientação, e a regulamentação, bem como a fiscalização direcionada aos 
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interesses dos consumidores. Apesar de essas modificações serem impostas e 
aceleradas por forças da globalização do mercado mundial, apresentam-se de 
forma diversificada em cada país. 

 
3.6 Energia e Meio Ambiente 
 

É certo que em toda sua seqüência de desenvolvimento, a iniciar pela 
coleta de recursos naturais básicos para seus processos de produção, até a 
utilização por parte das diversas classes de consumidores, o setor energético 
causa impactos ambientais. 

Do aspecto global, a energia normalmente está envolvida em problemas 
ambientais da atualidade. 

Dos problemas atuais, o de maior percepção é a poluição atmosférica das 
cidades devido ao transporte e à produção industrial, que estão relacionadas ao 
uso de energia, além de problemas de poluição interior devida às emissões de 
monóxido de carbono (CO) na realização de atividades domésticas com a 
utilização de certas fontes de energia, principalmente em zonas rurais. 

As mudanças de clima e o efeito estufa, possivelmente devido às ações 
de origem humana, relacionadas com as atividades industriais, são causados pela 
modificação na intensidade da radiação térmica emitida pela superfície do 
planeta por causa do incremento da concentração dos gases-estufa na atmosfera. 

A chuva ácida originada das reações que ocorrem na atmosfera com o 
dióxido de enxofre (SO2) e óxidos de nitrogênio (NOx), que aumentam a 
concentração de ácido sulfúrico (H2SO4) e ácido nítrico (HNO3) na chuva, que 
causam efeitos indesejados ao solo, comprometendo a vegetação e os 
ecossistemas. 

A inundação ou desaparecimento de grandes áreas de terras, muitas 
vezes agricultáveis ou de valor histórico cultural e biológico são causadas 
normalmente pela construção de diques e reservatórios com o reassentamento de 
populações. 

O desflorestamento e desertificação normalmente estão relacionados 
com expansão da agricultura; urbanização (invasão imobiliária); degradação da 
terra devido ao cultivo e prática agrícola inadequada, bem como o 
desmatamento. Estes por sua vez colaboram para efeito-estufa, ou seja, o 
aquecimento global, já que as florestas possuem capacidade de absorção dos 
gases-estufa. 

A degradação do mar e sua costa além de lagos e rios advêm de 
produtos que poluem, quando são descartados nos cursos de água ou 
descarregados na atmosfera, em maior contribuição para poluição. O restante 
vem da navegação, mineração e produção de petróleo. 
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3.7 Energia e Desenvolvimento 
 

Por propiciar oportunidades e várias alternativas tanto para comunidade 
quanto para o indivíduo, sem fornecimento de energia a custo tolerável e de 
confiabilidade assegurada, uma região, pode ter o pleno desenvolvimento de sua 
economia comprometido.  A pessoa em particular, bem como toda a 
comunidade, podem não ter o acesso cômodo a variados serviços essenciais ao 
melhoramento da qualidade de vida tais como, educação, saneamento e saúde 
pessoal. Assim a energia pode ser levada em conta como um bem fundamental 
para a integração do homem e do desenvolvimento. 

Quando relacionado consumo energético com renda, verificou-se que o 
acesso a uma determinada quantidade de energia é fundamental para resolver 
problemas de desigualdade e permitir uma franca e segura busca do 
desenvolvimento sustentável. 

Cálculos e estimativas têm sido elaborados no intuito de definir o 
consumo energético por pessoa que consentiria o atendimento das necessidades 
básicas, porém estes sofrem influência das características locais, culturais etc. 

Crê-se que níveis de desenvolvimento, confrontados com os alcançados 
na atualidade, são possíveis sem a necessidade de elevar o consumo de energia 
detectado no processo de desenvolvimento do passado, sendo que a necessidade 
do uso eficiente de formas renováveis de energia pode dar prosseguimento ao 
desenvolvimento sem sobrecarregar os ecossistemas. 

Com os indicadores de sustentabilidade, que de certo modo, são 
apontadores de ensejos e condições de desenvolvimento de certo país, há 
também a preocupação de se firmar em indicadores com relação à energia. 

Nessa direção, dez indicadores foram estabelecidos pela OLADE 
(Organização Latino Americana de Desenvolvimento Energético) dois destes, 
são quantitativos: 

(I) A distribuição do consumo energético; (II) O grau de dispêndio em 
energia por níveis de renda. Os demais podem ser úteis à avaliação das 
condições de sustentabilidade do desenvolvimento, que por sua vez possuem 
várias dimensões: 
 
Dimensão econômica; 

∗ Auto-suficiência energética: sustentabilidade pouco ligada à importação de 
efeitos das exportações de energia no PIB; 

∗ Produção eficiente de energia: produzir mais, com menor consumo energético; 
-Dimensão social; 

∗ Abrangência elétrica: percentual de eletrificação de lugares; 

∗ Abrangência das demandas fundamentais de energia: energia útil consumida 
em ambiente residencial; 
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-Dimensão de recursos e meio ambiente; 

∗ Uso de energia limpa: baixa emissão de CO2; 

∗ Utilização de energias renováveis; e, 

∗ Armazenamento de recursos fósseis e lenha. 
 
3.8 Meios Energéticos para Superar os Problemas do Desenvolvimento 
Sustentável 
 
Atualmente são defendidos meios energéticos voltados ao desenvolvimento 
sustentável, que seguem certas linhas de referência básica. 
 

∗ Deseja-se decrementar o uso de combustíveis fósseis (carvão, óleo, e gás) e 
ampliar o uso de tecnologias e combustíveis renováveis. A meta é chegar a 
uma matriz energética renovável em longo prazo. 

∗ É preciso ampliar a eficiência do setor energético, iniciando na geração e indo 
até o consumo. A maior parte de necessidade, pode ser suprida apenas com a 
eficiência de materiais, transporte e combustíveis. 

∗ É primordial que o setor energético se desenvolva em direção à busca de 
alternativas benéficas do aspecto ambiental, abrangendo também melhorias 
nas atividades de produção de equipamentos materiais para o setor e 
exploração de combustíveis. 

∗ Devem-se definir novas políticas energéticas, de modo a favorecer a formação 
de mercados para tecnologias ambientalmente limpas e cobrar os custos 
ambientais de alternativas não-sustentáveis. 

∗ Num espaço de tempo efêmero, estimular o uso de combustíveis menos 
poluentes, como o gás natural por produzir emissões em menor quantidade 
com relação ao petróleo e ao carvão mineral. 

 
A implementação das ações e controles antevistos na conservação do 

clima é fator de grande influência no panorama energético. Até o momento, 
estas ações mais diretas são de responsabilidade dos países que emitem gases-
estufa, em maior quantidade, no caso, países desenvolvidos. Porém, espera-se 
um aumento na participação dos países em desenvolvimento de redirecionarem 
seu desenvolvimento de forma a atenuarem suas próprias emissões, que tenderão 
no incremento, caso não sejam tomadas medidas para inibir o avanço na 
utilização de combustíveis fósseis, fonte elementar de emissão de CO2. 

No protocolo de Kioto em 1997, foram firmadas metas de controle de 
emissões dos gases-estufa até o ano 2020. 

Nos setores de infra-estrutura o processo de descarbonização já se 
exprime com clareza. 
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No setor de transportes, o uso de combustíveis menos poluentes, como 
metanol e gás natural já é um fato.  O desenvolvimento de veículos com novas 
formas de acionamento, tais como os veículos elétricos que usam as células a 
combustível, e os sistemas híbridos elétricos convencionais. O aumento da 
eficiência térmica e mecânica da máquina, além de políticas que intentem 
minorar o consumo de energia, no caso motivar o uso do transporte coletivo, 
pode contribuir bastante para redução de impactos. 

Já o setor elétrico busca tecnologias, para reduzir o uso de carvão 
mineral, derivados de petróleo, e incrementar a introdução do gás natural que é 
menos poluente que os demais combustíveis fósseis. O incentivo ao uso de 
fontes primárias renováveis, tais como hidrelétricas, solares, eólicas, biomassa e 
células a combustível, causa a redução de resíduos seguidos de aumento na 
segurança das centrais nucleares desenvolvidas.  

Quanto ao setor industrial poderá usar motores de alto rendimento e 
admitir novas formas de gerenciamento do processo, e permitir um incremento 
na conservação de energia. Subsídios podem ser criados e influem na demanda 
de produtos de maior rendimento energético por consumidores individuais, a 
exemplo, os aparelhos e eletrodomésticos, sistemas de iluminação, aquecimento 
e refrigeração etc. Tais políticas demandam um amplo labor de informação 
pública. 

Não são estes setores modernos da economia os únicos a contribuírem 
para uma maior eficientização energética. Tecnologias tradicionais com base na 
biomassa podem ser bastante melhoradas, como a utilização de fornos 
industriais para produção de tijolos ou mesmo em ambiente residencial. 
Diminutas alterações podem se desdobrar em grandes benefícios ambientais, 
sem contar com a pressão sobre as florestas que sofrem um decremento e evita o 
desmatamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 25 

4.0 O SOL COMO FONTE DE ENERGIA.  
 

O homem sempre foi provocado pelo céu estrelado, desde as civilizações 
mais antigas, que fundamentados unicamente em filosofias e teorias 
despreocupadas com a prática, desenvolveram outras, como a astronomia 
descritiva e filosofia religiosa no intuito de explicar a origem e o sentido do 
universo, cosmografia e cosmogonia respectivamente. 

Houve sempre um reconhecimento do Sol como sendo fonte de toda a 
vida e em muitas civilizações lhe foram prestadas adorações por parte dos 
homens. Ao longo da história, muitos estudos e teorias foram desenvolvidos. 

A famosa teoria geocêntrica, onde a terra é o centro do universo, e a 
heliocêntrica que considera o Sol como centro do universo, fizeram muitos 
estudiosos darem sua contribuição para a astronomia, dedicando-se ao estudo do 
Sol, através da astrofísica. 

Através de instrumentos, como bolômetros e termopares, foram obtidos 
os principais dados relativos ao Sol, os quais se encontram na tabela abaixo. 

 

Tabela 1:Dados fundamentais relativos ao Sol 

Distância média da terra 1,40 x 108 km 

Raio 6,96 x 105 km 

Massa 1,90 x 1030 kg 

Densidade média 1,41 x 100 / cm3 

Energia total média produzida 3,86 x 1010 MW 

Fluxo de energia na superfície 6,34 x 100 MW m2 

Temperatura superficial 5780 K 

Fonte: Emilio Cometta 
 

Distante do planeta Terra, no espaço entre estrelas, a radiação solar, 
definida como constante solar, possui o valor de 1400 W/m2, devido à absorção 
realizada pela atmosfera, que muda com a altitude do Sol sobre o horizonte, e 
com as condições atmosféricas, bem como com a atitude sobre o nível do mar do 
local da medida, a potência que atinge o solo é menor. O efeito da altitude do 
Sol sobre o horizonte altera a espessura da atmosfera atravessada pelos raios e, 
como conseqüência, varia a absorção e atenuação sofridas pelos raios, conforme 
a figura 1 e tabela 2. 
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Figura 1: Variação da absorção dos raios solares pela atmosfera, com a variação do 

Sol sobre o horizonte. 

Fonte: (Emilio Cometta)  

 
 

Tabela 2:Valores médios anuais da radiação solar incidente sobre a terra, fora da 

atmosfera e sobre a superfície, com atmosfera em (kwh/m2/dia 

Latitude 0° 10º 20° 30° 40° 50º 60° 70° 80º 90° 
Fora da 
atmosfera 

10,20 10,06 9,61 8,92 8,02 6,91 5,63 4,87 4,43 4,24 

Sobre a 
superfície 
terrestre 

6,63 6,57 6,42 6,10 5,49 4,69 3,76 3,22 2,84 2,64 

Fonte: (Emilio Commeta) 
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 Os raios do Sol devem atravessar no mínimo 100 km, com o Sol alto, no Zênite, 
ou seja, sol a pino, meio-dia, e nesta posição esquenta mais que à tarde. É cerca 
de 1130 km com o Sol sobre o horizonte. Desse modo, quanto mais cresce 
a distância angular, mais longe fica o Sol do Zênite, ou seja, da vertical do local 
de observação, e maior será a espessura mínima da atmosfera que os raios, 
devem ter que atravessar, aumentando a absorção atmosférica.  

No caso da altitude acima do nível do mar, o Sol é mais eficaz já que 
seus raios não têm que atravessar as camadas mais baixas da atmosfera, que são 
as mais densas.  

Assim o ideal seria captar a radiação solar externamente à atmosfera, por 
meio de satélites. 

 
Em um dia claro, sem nuvens, com o Sol a pino, a energia solar, que 

incide numa superfície normal a direção dos raios solares, é de 1000 W/m2 valor 
aproximado, mas com largo uso nos cálculos técnicos. 

Apesar das atividades solares variarem, devido à presença maior ou 
menor da extensão das manchas solares que têm uma temperatura média em 
torno de 4000 K, enquanto a fotosfera possui em torno de 5800 K, a potência 
enviada pelo sol muda segundo o ciclo de manchas solares; estas, por sua vez, 
possuem um ciclo de 11 anos. 

No entanto as variações de potência irradiada são menores que o erro de 
medida da potência, provocado pelo instrumento de medida, donde na prática as 
variações das atividades do Sol são irrelevantes. 
 
4.1 Equilíbrio Energético da Terra 

 
A troca de energia entre a terra e o espaço possui dois componentes: a 

energia vinda do sol devido a sua temperatura e a energia que a terra difunde no 
espaço, coligada também à temperatura dos corpos irradiantes, sendo 
desprezível, a contribuição dos demais corpos celestes para o equilíbrio 
energético da terra, considerando-se os erros que atingem medidas dessa ordem. 
É o calor que provém das profundezas da terra, que afeta a superfície e a 
atmosfera. 

O calor interno difundido é menor que o proveniente do Sol, que chega à 
terra. Do total da radiação solar que atinge os limites da atmosfera, incide sobre 
o solo e, cerca de 4% assim, pelo menos de 30% da energia solar que atinge a 
terra será utilizada para evaporação das águas, cerca de 0,3 e 1,5% usado para 
síntese de clorofila, outros 0,3% é empregada na produção de ventos e das 
correntes marítimas. 

A energia restante, para compensar a energia entregue pelo sol, é emitida 
pela terra na forma de radiações térmicas, ou seja, de elevado comprimento de 
onda. (Vale lembrar que para a terra manter seu equilíbrio energético, deve 
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devolver em mesma quantidade ao espaço, tanto quanto a ela incide) “Emilio 
Cometta”. 
 
 
4.2 Características da Energia Solar 
 

Diante do exposto e, considerando que a energia solar está disponível de 
forma absolutamente franca, porém esta se apresenta sob a forma difusa, e não 
concentrada. Deste modo, sua coleta e aproveitamento, no caso de potências 
elevadas solicitam instalações onerosas. 

A energia solar, com relação ao local das instalações está sujeita à 
descontinuidade, devido a alternâncias periódicas (dia-noite, verão-inverno); e 
os casos em que (o céu limpo-nublado), sendo desse modo é necessário 
providenciar componentes de acumulação, o que vem a complicar e elevar o 
custo das instalações. 

Do ponto de vista econômico, os custos de implantação ainda são uns 
obstáculos à utilização da energia solar, apesar dos custos terem reduzido; no 
entanto, os combustíveis tradicionais ainda permanecem com preços módicos. 

No aspecto ambiental a energia solar é uma forma absolutamente pura 
não dá origem à fumaça, nem resíduo de nenhuma espécie, nem mesmo 
descargas de gênero algum. Nestes aspectos a energia proveniente do sol 
constitui a solução ideal para a proteção do meio ambiente.  

O sol fornece sua energia em todo espectro de radiação, de raios 
cósmicos a ondas de rádio. No entanto, por causa da sua temperatura de emissão, 
por volta de 5.800 K, aproximadamente 97% do espectro solar está 
compreendido entre os comprimentos de onda de 0,3 µ/m e 3,0 µ/m, 
caracterizando-o como radiação de ondas curtas. Essas radiações são 
distintamente refeitas e absorvidas pela camada atmosférica. Conhecer este 
leque de distribuição é necessário para melhorar a precisão da estimativa da 
energia a ser captada num determinado aproveitamento, já que os diversos tipos 
de coletores solares apresentam desempenhos melhores. Dependendo da banda 
do espectro, ou seja, do comprimento de onda, o efeito que a presença 
atmosférica causa no aspecto da radiação do sol, e que indica os cumprimentos 
de onda nos quais ocorre absorção de energia por componentes da atmosfera é 
mostrado no gráfico abaixo a seguir: 
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Figura 2:Distribuição espectral da radiação solar. 

Fonte: Carlos Alberto Alvarenga 

Conhecer também as variações ano a ano, sazonal e diária da radiação 
solar é necessário, pois por meio deste é que se pode chegar a otimizar projetos 
de aproveitamento da energia solar. As alterações na intensidade da radiação 
solar estão sujeitas a variações diferentes, além da diurna e anual, pois em 
conseqüência de formato elíptico da órbita da terra em volta do Sol e da 
inclinação do eixo terrestre. Em relação ao plano orbital, conforme figura 3. 

A inclinação do eixo da terra em relação ao plano da órbita tem como 
resultado uma mudança contínua de dia-a-dia, do ângulo que a linha terra-sol 
forma com o plano equatorial da terra. Essa mudança é a causa principal das 
variações anuais da distribuição da radiação sobre a superfície terrestre, o que dá 
origem às estações do ano e às famosas variações na duração dos dias ao longo 
do ano. Conhecer o ângulo entre a linha terra-sol e o plano do equador é 
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importante porque este determina a intensidade da componente perpendicular de 
radiação que atinge a superfície irradiada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3:Inclinação do eixo terrestre em relação ao plano da eclíptica  

Fonte: Carlos Alberto Alvarenga. 

Dessa forma, adicionando a medida da declinação com a latitude local, 
ou seja, a distância anual à linha do equador do local em que se encontra o 
observador, pode-se determinar a trajetória aparente do Sol para o observador 
situado no local em questão. Estando no hemisfério sul, o coletor solar deve ser 
direcionado para o norte de forma a maximizar o aproveitamento de energia. 
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Devido à grande variabilidade da intensidade de energia do sol, 
normalmente, deve ser providenciado algum sistema de armazenamento de 
energia de forma a atender as demandas de uma unidade consumidora. 
 
4.3 Formas de Emprego da Energia Solar 
 

A energia do Sol pode ser processada de três formas e estas têm a 
possibilidade de se diferenciar em outras tantas quantas forem as formas de se 
aproveitar. Assim temos os processos: 
Térmicos, que se subdividem normalmente em três subclasses: alta, média e 
baixa temperatura. 
Alta, além de 1000 ºc (mediante fornos solares parabólicos). 
Média até 1000 ºc, (geradores de vapor d’água e transformação em energia 
elétrica e mecânica) 
Baixa até 100 ºC (aquecimento de ambientes, condicionamento do ar; 
refrigeração; evaporação; destilação; e geradores de vapores de líquidos 
especiais). 
 
Elétricos: 
 
Transformação direta em energia elétrica (processos fotovoltaicos e geradores 
termoelétricos). 
 
Fotoquímico: 
 
Químicos (fotólise). 
 
Bioquímicos e biológicos (fotossíntese). 
 

Estas são as possibilidades de aproveitamento da energia solar. Assim 
conforme a subclasse de interesse, lança-se mão de coletores adequados à 
aplicação de interesse. 
 
4.4 Obtenção de Calor 
 

Para produção de calor, em média e alta temperatura, é solicitada a 
utilização de coletores solares de formato especial, que concentrem os raios 
solares em áreas bastante reduzidas, chamadas de focos. Conversores quando 
localizados nessas áreas fortemente irradiadas propiciam o aquecimento de 
fluidos em altas temperaturas. Por sua vez, este tipo de coletor só aproveita a 
componente direta da radiação solar, não operando quando, há somente a 
radiação difusa. 



 

 32 

Estes sistemas de concentração de energia solar, há muito tempo, vêm 
sendo usados, principalmente por meio da concentração, com espelhos e lentes, 
que por sua vez, constituem muitos dos coletores solares concentradores. Tais 
coletores são normalmente montados em superfícies refletivas, curvas que 
concentram os raios solares em um foco. Essas superfícies refletoras convergem 
a radiação solar, incrementando a densidade de energia da área de captação. A 
depender do tipo de foco que se deseja obter, seja linear ou pontual, recorre-se a 
superfícies cilindro-parabólicas, ou superfícies semi-esféricas, e parabolóides, 
respectivamente.  

Existem ainda os espelhos planos orientados para refletir os raios solares 
incidentes para um foco estabelecido numa torre captora central, onde o 
aquecimento de fluido térmico necessário à geração de calor é processado de 
forma a ser usado na geração termoelétrica; tais espelhos são denominados 
heliostatos, que são dotados de mecanismo de acompanhamento do Sol, e é 
provido de movimento em dois eixos de rotação, o que aumenta o grau de 
liberdade de movimento, propiciando melhor desempenho no posicionamento. 

Para o caso de baixas temperaturas, faz-se o uso dos coletores planos, 
que são constituídos de painéis coletores de vários tipos. No entanto devem 
possuir uma característica fundamental; sua superfície de revestimentos deve ser 
seletiva, para conseguir um alto índice de absorção das radiações solares, (com 
comprimento 0,3 µm e 3,0 µm) e baixo índice de emissão de raios calóricos 
(com comprimento de onda 3 µm a 30 µm). Os painéis coletores são formados 
basicamente de uma caixa isolada termicamente nas laterais e no substrato, 
possuindo sobre este isolamento um grupo de aletas metálicas pintadas de preto 
fosco, constituindo uma chapa-receptora, que encerra uma serpentina por onde 
circula a água a ser aquecida. A parte superior da caixa é recoberta por um ou 
dois vitrais de vidro ou material plástico, planos transparentes. Os coletores 
solares planos funcionam pelo princípio de absorção da radiação solar de ondas 
de 0,3 µm (curtas) pela chapa receptora, que transforma essa radiação em calor 
que, pelo efeito estufa produzida pela cobertura de vidro retém os raios 
infravermelhos no interior do coletor elevando, assim o seu rendimento.  

É função também da cobertura de vidro, evitar a fuga de calor para o ar 
ambiente pelo efeito de convecção. Na gravura abaixo, indica-se o processo de 
conversão da radiação em calor. Normalmente os coletores solares planos têm 
sido aplicados com êxito para aquecimento de água a uma temperatura de até 
80ºC, porém em temperatura menores, sua eficiência é maior. 
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Figura 4:Conversão de radiação solar em calor 

Fonte: Emilio Cometta.. 

 
 
4.5 Obtenção de Eletricidade 
 

Na obtenção de energia elétrica, a partir da energia solar de forma direta, 
apela-se para o sistema fotovoltaico, o qual encerra um agrupamento de módulos 
em painéis fotovoltaicos e de outros equipamentos, que transformam ou 
armazenam a energia elétrica, condicionando-a à utilização de forma fácil e 
prática pelo consumidor. 

Os sistemas fotovoltaicos têm como principais constituintes: um grupo 
de módulos fotovoltaicos, regulador de tensão, sistema de acumulação de 
energia e inversor de corrente contínua, para alternada. Na gravura abaixo são 
mostradas pelo diagrama em bloco de um gerador fotovoltaico complementado 
pela associação de módulos, conexões, diodo de proteção. 
 

 
Figura 5:Diagrama de bloco de um sistema fotovoltaico. 

 Fonte: Reis et al. 2000 
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4.6 Módulo 
 

Este é o dispositivo gerador. No caso, um conjunto de módulos forma o 
painel fotovoltaico, é constituído de um grupo de células fotoelétricas 
interligadas. Já os módulos podem ser conectados em várias configurações, 
série, paralelo ou série-paralelo, de acordo com a necessidade do sistema. 

As células fotoelétricas podem ser produzidas de várias maneiras e tipos 
de estruturação. Atualmente o silício é o mais empregado, por ser um material, 
que já se dispõe de conhecimento tecnológico, além da matéria-prima que lhe dá 
origem ser bastante abundante e conhecida. 

Existe uma quantidade elevada de materiais semicondutores que podem 
ser usados na produção de células solares, com boa eficiência, tal qual o próprio 
silício na forma amorfa ou policristalina. 

As atuais pesquisas buscam como objetivo, conseguir células que 
apresentem baixos custos de produção, bom rendimento na conversão da 
radiação solar em energia elétrica e com elevada durabilidade. Assim emprega-
se a estratégia em que se faz uso de pouco material, reduzindo o consumo de 
energia e diminuindo a complexidade do processo, de forma a permitir a 
produção em larga escala. O emprego desta estratégia pode de certa forma, 
reduzir a eficiência, porém as células fotoelétricas não, necessitam na sua 
produção, de um elevado padrão de qualidade, tal qual exigido pelos 
dispositivos de microeletrônica (transistores, circuitos integrados etc.), pois o 
funcionamento destas não é comprometido; no caso dos circuitos eletrônicos, 
tem seu funcionamento prejudicado pela falha de um componente. Assim o 
intento é buscar maior redução de custos fabris do que aumentar o rendimento. 

Os módulos são sustentados por estruturas que podem ser 
confeccionadas em diversos materiais, aço galvanizado, madeira de alumínio. 
Estas estruturas também devem permitir a integração e o agrupamento dos 
módulos de forma simples. É normal o uso de diodos de potência com a 
finalidade de proteger os módulos. 

Algumas estruturas, através de dispositivos de orientação, permitem o 
painel acompanhar o movimento do sol. O rastreamento solar pode ser parcial 
ou total e é obtido por meio do movimento do movimento em torno de um ou 
dois eixos respectivamente. 

O emprego destes dispositivos permite aumentar a energia gerada pelo 
painel fotovoltaico. 
 
4.7 Sistema de Acumulação 
 

É formado por baterias eletroquímicas, que também são componentes 
estáticos de corrente contínua e baixa tensão, tal qual o gerador fotovoltaico. 
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Nestes componentes, a energia elétrica é acumulada sob a forma de energia 
química. Assim, quando é necessária, a energia acumulada é convertida 
novamente em energia elétrica contínua. 

As baterias são formadas por um conjunto de células eletroquímicas.  
De acordo com o número de células ligadas em série, tem-se a tensão da 

bateria. 
Existem vários tipos de baterias usando tecnologias e matérias diferentes 

que originam em equipamentos de dimensões, pesos, capacidade de acumulação, 
preços e tempo de vida útil distintos. 

As baterias mais usadas em sistemas fotovoltaicos são as de chumbo-
ácido. Existem baterias especialmente projetadas para atender as demandas 
características próprias dos sistemas fotovoltaicos. Baterias automotivas comuns 
devem ter uso evitado, pois o tempo de vida útil é bem mais reduzido do que as 
daquelas projetadas para esse fim. Certas baterias, como a de níquel-cádmio, de 
maior confiabilidade, estão disponíveis, porém a um custo mais elevado, 
inibindo a sua utilização em larga escala. 

 
4.8 O Subsistema Condicionador de Potência 
 

Tem por finalidade interligar a fonte de energia elétrica gerada pelo 
arranjo dos módulos na forma de corrente contínua com a carga ou um sistema 
de potência e corrente alternada. Denominado de PCS (Power Conditioning 
subsystem), é formado por vários componentes, normalmente interligados 
fisicamente que, operando em harmonia, controla o ponto de operação do 
arranjo fotovoltaico, controla o acionamento / desligamento, efetua a proteção 
do sistema, e também regular a conversão da corrente contínua em alternada. O 
principal componente do PCS é o inversor que deve transformar a energia em 
corrente contínua (CC) para energia em corrente alternada (CA). 

Os inversores em uso, atualmente são de dois tipos, os comutados pela 
rede e os autocomutados. No caso dos comutados pela rede, o processo de 
inversão é controlado por um sinal de sincronismo originado da tensão da rede, 
já o autocomutado possui um gerador de sincronismo integrado ao próprio 
inversor, e tem projeto mais complexo, elevando assim seu custo de produção, 
porém dá condições ao sistema de ser utilizado para suprir cargas elétricas 
isoladamente. Normalmente os inversores trabalham com tensões de entrada 12, 
24, 48, ou 120Vcc e convertem para 120 ou 240 Vca na freqüência de 50/60 Hz. 

Uma análise criteriosa deve ser feita quando do uso de inversores, pois é 
um equipamento de custo elevado, que aumenta o grau de complexidade do 
sistema, sendo muitas vezes a causa de defeitos, além reduzir a eficiência do 
sistema como um todo. 

O ideal é usar inversores menores que acionem cargas de aparelhos 
específicos que operem em corrente alternada. Este procedimento propicia ao 
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inversor, operar em plena carga e com maior rendimento, e em caso de distúrbio, 
apenas aquele aparelho específico sofre desenergização. 

A vantagem dos inversores é justamente a elevação do nível de tensão de 
trabalho nos condutores, promovendo uma substancial redução da bitola dos 
condutores, em conseqüência da redução de intensidade de corrente, além de 
poder usar equipamentos disponíveis no mercado. 

 
4.9 Obtenção de Energia Sob A Forma Química 
 

Recorre-se à conversão fotoquímica, realizada através de um processo de 
reação endotérmica, que transforma o sistema inicial em um outro, de maior 
conteúdo energético, via energia solar. Desta forma, a energia solar é 
transformada em energia química. O processo pode ocorrer de duas formas, seja 
por meio puramente químico (conversão fotoquímico ou fotoconversão) ou 
ainda por intervenção biológica (bioconversão). 

A fotoconversão da energia solar ainda não tem como competir com 
outras formas de aproveitamento da energia solar, por ter ainda uma perspectiva 
remota; já a bioconversão é útil na produção de biocombustíveis, possivelmente 
a forma mais promissora para utilização da energia solar, pois se utiliza da 
biomassa, que para fins energéticos existem várias modalidades de 
aproveitamento da mesma. 
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5.0 ESTUDO DE CASO 
 
5.1 Implantação de Sistema de Pré-Aquecimento Solar no CEFET-PET 
 

 
No Nordeste brasileiro onde a radiação solar é forte todo o ano, quase 

não se usa a energia solar para aquecimento de água apesar das condições 
propícias para tal. Tendo em vista tais condições, busca-se incentivar a discussão 
do uso de energia solar para aquecimento da água, utilizada nas dependências do 
restaurante da unidade agrícola do CEFET-PET (Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Petrolina) em Pernambuco, na região Nordeste do Brasil que 
fornece refeições diárias a alunos e servidores.  

Um estudo de caso, realizado através de uma pesquisa elaborada no 
local, foi necessário para verificar a viabilidade da aplicação da energia solar 
para produção de água aquecida. 

Realizada no segundo semestre de 2006, a pesquisa serviu para 
identificar as características da demanda de água e gás utilizados na cozinha do 
restaurante. A mesma serviu para identificar várias oportunidades para o 
emprego de aquecimento termosolar de água em outras unidades operacionais da 
unidade agrícola. Verificou-se que os sistemas energéticos, elétricos e à base de 
GLP utilizados para aquecimento de água, se não totalmente, mas parcialmente 
estão susceptíveis à substituição por energia solar. Atualmente a cozinha do 
CEFET-PET (Unidade agrícola) é suprida através de quatro botijões de 190 kg, 
ligados em paralelo, fornecendo gás butano a uma pressão de saída de 3,7 
kg/cm², para alimentar 03 caldeiras, 01 grelha e 01 fogão industrial, sendo 
necessário 26.76 kg de GLP para aquecer 2000 l de água por dia, destinados a 
cocção, e 13,15 kWh em energia elétrica para aquecer 400 l de água por dia; 
fornecida por um sistema elétrico trifásico utilizado para suprir a máquina lava-
louça, e demais partes da instalação.  

Para implementação da pesquisa, foi efetuada uma entrevista informal 
junto aos servidores do setor competente de forma a ter uma idéia do processo 
de operação dos aparelhos que equipam a cozinha, tanto quanto da situação atual 
das instalações, e assim poder atender as definições que estabelecem as 
alterações necessárias a serem executadas para fins de adequação da implantação 
do sistema de aquecimento de água, através da energia solar e, com isso 
aumentar a capacidade de oferta de refeições diárias e poder atender um 
quantitativo maior de usuários, sem contudo onerar os custos com insumos 
energéticos, instigando assim a necessidade da busca de um sistema energético 
que atenda essa nova demanda, além de ser útil como laboratório experimental, 
voltado às disciplinas relacionadas à conservação de energia e meio-ambiente.  

A tabela 3 mostra a média de usuários do restaurante da Unidade 
Agrícola do CEFET Petrolina. 
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Um estudo de geoprocessamento também foi elaborado para identificar a 
posição geográfica do refeitório, e deste modo facilitar o estudo de viabilidade; 
do uso da cobertura do refeitório, para acomodar os módulos que compõem o 
painel de aquecimento solar.  
 

Tabela 3:Média de alunos/servidores atendidos por dia; nas três refeições diárias. 

SEMANA  FIM DE SEMANA 
Café 160 alunos  Café 60 alunos/servidores 
Almoço 250 alunos/ servidores  Almoço 60 alunos/servidores 

Janta 170 alunos  Janta 60 alunos/servidores 

FONTE: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE AGRÍCOLA DO CEFET-PET 
 
5.2 Demanda Calórica e de Água para Cocção 
 
Uma vez efetuado o levantamento das características dos aparelhos, de forma a 
obter a capacidade volumétrica de água e consumo de gás dos mesmos, assim 
com base nas placas de identificação de cada aparelho e no tempo estimado para 
cozimento, mediante entrevista feita aos funcionários da cozinha, foi possível 
estimar a demanda de água e gás para o adequado funcionamento da cozinha. 
Como conseqüência, gerou-se a tabela (4) que reúne os dados dos aparelhos que 
equipam a cozinha do restaurante da unidade agrícola do CEFET-PET.  
 

Tabela 4: Dados dos Aparelhos que equipam a cozinha do restaurante. 

 

Caldeiras 
Pressão de 
Trabalho 
(mm H2O) 

Consumo de 
GLP (Kg/h) 

Capacidade 
Volumetrica 

(l) 

Quantidade de 
Aparelhos 

(Wallic) 
 

280 1,80 200 02 

(Brasinox)  200 1,40 100 01 

 

Grelha  
Quantidade de 
Queimadores 

Consumo de GLP 
(Kg/h) 

Quantidade de 
Aparelhos 

Croydon 02 0,70 01 

Fogão 
Quantidade de 
Queimadores 

Consumo de GLP 
(Kg/h) 

Quantidade de 
Aparelhos 

(Industrial) 08 duplos e grandes 2,00 01 

 

Centro de 
Abastecimento  

Pressão de 
Trabalho     

(MPa) 

Capacidade 
de GLP 

(Kg) 

Capacidade 
Volumetrica 

(l) 

Quantidade de 
Garrafas (Botijões) 

 1,70 190 452 04 
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Tabela 4: Dados dos Aparelhos que equipam a cozinha do restaurante. (Continua) 

 

Máquina Lava-Louça  
Tensão de 

alimentação 
(Vca) 

Potência 
(kW) 

Capacidade 
Volumetrica 

(l) 
Quantidade 

Wallic (atinge 60 °c em 
aprox. 30min) 

380 7       100 01 

TOTAL 
 

7,70 kg/h 760 (l) 
 

Fonte: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE AGRíCOLA CEFET-PET 
 

Fundamentado nos dados da tabela e em bibliografia específica foi 
possível estabelecer as demandas energéticas e o volume de água aquecida, 
necessários ao funcionamento da cozinha. Assim estima-se que a demanda de 
água seja em torno de 2.400 l/Dia, mesmo em necessidades extremas. Quanto à 
demanda energética de gás (GLP), lançou-se mão das informações providas pelo 
setor de contabilidade, que demonstrou custo em média de R$ 1.654,00 / Mês 
para uma demanda 724,75 kg/mês GLP respectivamente, e aproximadamente 
26,76 kg/dia, como pode ser verificado conforme tabela (5) constituída com os 
dados contábeis. 

 
Tabela 5: Custo e Demanda com Gás no Restaurante CEFET – PET/ Unidade Agrícola. 

 
Período Custo (R$) Demanda (Kg) 

JAN 755,75 342,6 

FEV 1.221,75 555,3 

MAR 1.764,00 801,8 

ABR 2.033,75 924,4 

MAI 2.500,72 1.064,1 

JUN 1.964,00 835,7 

JUL 1.129,46 480,6 

AGO 1.864,72 793,5 
JUL A AGO 13.232,15 5.798,0 

FONTE: SIAFI 2006 - CONTABIL 
 
 

    Mediante a tabela (5) foi possível esboçar um gráfico (Figura 6) que dá idéia 
do comportamento da demanda e do custo de gás no período em questão e, desse 
modo, partir em busca de sistemas alternativos que possam atender as demandas 
energéticas do refeitório da unidade agrícola do CEFET-PET. 

Desta forma com uma demanda média de 26,76 kg/dia de GLP e um 
consumo de água para cocção, lavagem dos utensílios da cozinha e demais 
atividades de 2,400l/dia, que é aquecida por meio de GLP e uma pequena parte, 
20% faz uso da energia elétrica. 
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Uma vez identificadas as características das demandas de água e gás 
(GLP) foi possível estabelecer um plano de redução da demanda e assim 
contribuir para conservação de energia. 

Para o caso em discussão, a co-geração é uma alternativa promissora, 
visto que a demanda energética em questão é a produção de calor, que 
atualmente é obtido por meio da queima do gás (GLP). 

 

 

Figura 6:Histórico, média mensal e estimativa anual da demanda e custo Com, 

 GLP (Ano: 2006) 

Desta maneira, a busca de outras formas para conseguir energia 
calorífica, além da queima de (GLP), é possível. O uso da energia solar para 
produção de calor em uma alternativa propícia neste caso, pois a posição 
geográfica em que se encontra o refeitório favorece bastante ao melhor 
desempenho do sistema de aquecimento de água a energia solar, visto que 
estudo de geoposicionamento identificou que uma das laterais da cobertura do 
mesmo, encontra-se em direção ao norte verdadeiro com inclinação em torno de 
14º, e uma latitude próxima a 10°. Assim o emprego da energia solar pode vir a 
contribuir, com parte da demanda energética, necessária ao aquecimento de 
água. 
 
5.2 Demanda Calorífica para Cocção 
 

Estando o CEFET-PET localizado na região Nordeste, e atingido por 
níveis solarimétricos entre 6 e 6,5 kwh/m2/dia, visto que 1 kWh equivalente a 
860 kcal/s. Assim dispõe de 5.160 a 5590 kcal/m2/dia. 

Do ponto de vista da vazão mássica, o refeitório dispõe de 760 kg de 
GLP, distribuídos entre quatro botijões industriais de 190 kg, que equipam o 
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centro de abastecimento de GLP do refeitório, conforme tabela, sendo capaz de 
fornecer até 31,66 kg/dia de GLP. 

O somatório da demanda de GLP dos aparelhos da cozinha indica um 
consumo de 7,7 kg/h de gás, perfazendo assim uma média de 4 h distribuídas ao 
longo do dia. 

Ainda com base na tabela verifica-se que a demanda de gás de cozinha 
para aquecimento é de 5 kg/h, onde se faz necessário o emprego de 55.550 kcal 
para 500 l de água ou 222.000 kcal para 2.000 l que é a demanda de água por 
dia.Os demais 2,7 kg/h de GLP, que correspondem a 119.800 kcal são 
consumidos pelos outros aparelhos. 

Levou-se em consideração que 1 kg de GLP libera uma quantidade de 
energia calórica equivalente a 11.100 kcal4, e a variação de temperatura é de 
111ºC, mais que suficiente para colocar a água de cocção em ebulição, tendo sido 
ainda levado em conta o calor específico da água sem 1 kcal/kg°C, pois a água é 
um dos materiais de maior calor específico na natureza. 
 
5.3 Demanda Calórica para Lava-Louça 
 

Para a máquina lava-louça foi estimada capacidade volumétrica de 100 l, 
e um funcionamento de 2 horas ao longo do dia, com a demanda de água de 400 
l/dia e a energética é estimada em 12.000 kcal para elevar a temperatura da água 
de 30 a 60ºC5 como o tempo necessário, para variar a temperatura de 30ºC é 
próximo a 0,5h, ou seja, à água atingir a temperatura esperada, é solicitada do 
sistema uma energia calórica, em torno de 3.000 kcal. 

Uma vez que a máquina lava-louça faz uso de resistência elétrica, 
alimentadas pela rede de energia elétrica, resulta numa potência elétrica de 7kW, 
sendo a máquina trifásica, e usando uma configuração elétrica em estrela (Y), 
com três resistências de aproximadamente 2,33 kW por fase. 
 
5.4 Demanda Calórica Total 
 

Sendo o somatório da demanda de energia calórica de ambos estimada 
em 225.000 kcal, para atender as necessidades de 2.400 l/dia de água aquecida, e 
levando em consideração o bom rendimento dos módulos solares comerciais da 
atualidade, que requerem normalmente 1 m2 para cada 100 l de água, e elevam a 
temperatura da mesma, para 70 a 80ºC, é necessário um painel de área útil de 24 
m2.   Adotando uma temperatura ambiente por volta de 30ºC, o rendimento dos 
painéis alcança 62,5%, ou seja, fornece uma quantidade calórica de 3,548 
kcal/m2, tendo como conseqüência uma contribuição energética de 85.152 kcal, 
correspondendo a 37,85% da participação da energia solar, na demanda 
energética para aquecimento de água na cozinha do refeitório da unidade agrícola 
do CEFET-PET. 
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6.0 ANTEPROJETO 
 
Este anteprojeto de caráter experimental tem por objeto, dimensionar e selecionar 
os componentes que iram implementar o sistema para fornecimento de 2000 l de 
água pré-aquecida por dia para o restaurante da unidade agrícola do CEFET-PET,  
qual beneficiara em torno de 250 usuários  por dia. 
Para implementação deste projeto, propõe-se a instalação de 24 m2 de coletores 
solares que devem proporcionar uma capacidade energética instalada em torno de 
85.152 Kcal, além de um reservatório térmico com uma capacidade 
aproximadamente de 2400 l.  
O sistema de aquecimento solar deve suplementar o atual sistema, pré-aquecendo 
a água de cocção, de forma a elevar a temperatura em curto espaço de tempo, 
impondo uma melhora na eficiência global do sistema. 
A participação média do sistema de aquecimento solar de 37,85% do total da 
energia calórica, atualmente produzida por GLP e energia elétrica. 
A expectativa é a de redução do consumo de GLP equivalente a 139.848 Kcal 
(Economia de R$ 3.071,35) e de energia elétrica equivalente a 16,5 kwh de 
maneira que o sistema elétrico  é necessário apenas em dias nublados (economia 
de R$ 429,84 ) no período analisado ,janeiro a agosto de 2006. 
 
6.1 Arranjo para Sistema de Aquecimento Solar 
 

Para viabilizar o anteprojeto do sistema solar de aquecimento solar 
proposto que, por sair da esfera doméstica, exige procurar otimizar sua 
configuração é fundamental, e dentre as várias alternativas buscou-se a que 
melhor atende a necessidade do sistema proposto. 
 
6.2 Sistema de Circulação de Água 
 

Por o prédio do refeitório possuir uma cobertura de vasta área e uma 
inclinação próxima a 14º e, sendo a latitude local por volta de 10º, além de se 
encontrar direcionada para o norte verdadeiro, demonstra que a instalação dos 
módulos de aquecimento na mesma é bastante promissor, visto que é possível 
optar pelo sistema de circulação natural, lançando mão da diferença de 
densidade da água para diferentes temperaturas, usando-se como fluido de 
trabalho a própria água de consumo, ou seja em circuito aberto. Este, por sua vez 
não exige trocador de calor, nem bombeamento forçado, sendo necessário 
apenas um desnível que favoreça à convecção natural, de forma a propiciar o 
efeito termo-sifão desejado ( figura 7). 
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Figura 7:Sistema solar de aquecimento d`água com circulação natural a circuito 

aberto. 

Fonte: (Emilio Cometta) 

  
 
 
 
6.3 Disposição dos Coletores 
 

Dentre os três arranjos existentes, para o caso em questão, o que melhor 
se aplica é a montagem em paralelo, pois é a mais adequada a sistemas de 
circulação natural, possibilitando maior eficiência de cada coletor, já que a água 
de entrada é mais fria, além de favorecer uma maior vazão. 
 
 
 
6.4 Armazenamento de Água Quente 
 

Levando-se em conta as circunstâncias de variação da energia solar, 
estocar a energia térmica produzida pelos coletores é preciso, visto que nem 
sempre há a presença de radiação do sol. 

Com relação ao rendimento, o ideal seria não utilizar reservatório, 
utilizando toda a água aquecida à medida que fosse produzida. 

Quando da necessidade, o reservatório deve possuir capacidade 
volumétrica suficiente para suprimento de água quente, nos períodos de falta da 
energia solar. Apesar de ser um ponto de perda de calor do sistema, o 
armazenamento sob a forma de calor, quando adequadamente dimensionado 
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contribui para uma maior eficiência e autonomia do sistema solar de 
aquecimento. 

Quanto à armazenagem da água aquecida de cocção, deverá ter uma 
capacidade volumétrica mínima, o necessário para atender a demanda de água ao 
longo do dia, sendo que um boiler com capacidade volumétrica, de 2000 l deve 
atender tal demanda, já que esta é totalmente distribuída no decorrer do dia, 
propiciando o tempo necessário, para que a reposição de água aquecida, seja 
efetuada pelo sistema de aquecimento e alimentação hidráulica.   

Vale salientar que o custo de aquisição de tal boiler deve ser bastante 
reduzido visto que o mesmo é de baixa pressão. O sistema a instalar é de termo-
sifão, não requerendo resistências elétricas de aquecimento, uma vez que a 
energia calórica já é fornecida através de GLP, desta forma o sistema de 
aquecimento solar é apenas um coadjuvante no provimento de energia calórica, e 
assim caracterizada a co-geração de calor. 

No caso da armazenagem de água para máquina lava-louça, poderá ser 
em torno 400 l ao decorrer do dia. Normalmente a máquina não opera em 
concomitância com os demais aparelhos da cozinha, sendo possível dispensar 
aquisição de boiler para mesma, em separado. Possibilitando à aquisição de um 
boiler, com capacidade de 2400 l, destinado a alimentar toda a cozinha (Cocção/ 
Lava-louça). 

 Assim pode-se evitar a diferença de temperatura entre reservatórios e 
minimizar o custo de instalação e manutenção futura, com sistema. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 45 

7.0 RESULTADOS ESPERADOS 
 
7.1 Avaliação Econômica 

Levando-se em conta a posição geográfica privilegiada do refeitório da 
unidade agrícola do CEFET-PET, caso seja feito uso da própria cobertura, 
estima-se uma absorção energética da radiação solar entre, 3.275 e 3.548 
Kcal/m2/dia, o que poderá se traduzir em economia energética de combustível. 

 
 
7.2 Água de Cocção 

 
Com a instalação de 20m2 de painel, serão obtidos através da energia 

solar 31,96% das calorias produzidas para aquecimento de água, por meio de 
energia a combustível (GLP). 

Atualmente, a aquisição de 1 kg de GLP custa R$ 2,05 Como a demanda 
média de GLP é em torno de 26,76 kg/dia o custo por dia é de R$ 54,85. 

Para aquecimento de água são utilizados, do aspecto mássico, 20 kg/dia 
de GLP, a um custo de R$ 41,00/dia. 

Já 11.100 kcal custam R$ 2,05. Ao participar com 30% da demanda de 
energia, o painel do sistema solar produzirá próximo a 79.953 kcal/dia, o que 
permitirá uma redução de custo de R$ 14,77/dia com GLP para aquecimento de 
água para cocção, equivalendo uma economia de 36% de custo de demanda 
energética total. 

Num período de oito meses, precisamente de janeiro a agosto de 2006, o 
custo com GLP foi de R$ 13.232,15; no caso para aquecimento de água o custo 
foi de R$ 8.528,00, com uma economia de 36%, via o uso da energia calórica, 
produzida pela aquisição de 20 m2 de painel solar. Ter-se-ia uma economia de 
R$ 3.071,35 neste intervalo, ou seja, uma diminuição da pressão financeira 
mensal de R$ 383,92. 

Mediante pesquisa de mercado, atualmente o custo de módulos de 
aquecimento solar é em média R$ 187, 50 m2, sendo necessário um dispêndio 
monetário de R$ 3.750,00 para aquisição de 20 m2. Quanto à armazenagem 
espera-se uma despesa de R$ 3,75/l. Assim para aquisição de um boiler com 
capacidade volumétrica de 2000 l, há que se participar com R$ 7.500,00. 

Para os demais custos como, frete, mão-de-obra para adaptação das 
instalações atuais da cozinha, acessórios, etc. adotou-se por hipótese um custo de 
25% da soma painel/boiler, sendo desta forma este custo estimado em R$ 
1.500,00, perfazendo o custo de investimento, para implantação do sistema de 
aquecimento solar em R$ 14.062,50. 
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Considerando-se uma economia da despesa mensal com GLP, com a 
participação da energia solar em R$ 383,92 é possível a amortização do custo de 
implantação em 36 meses. 

 
7.3 Água da Lava-Louça 

 
Para atender a demanda calórica de operação da máquina lava-louça, é 

preciso fornecer 14 kWh/dia em energia elétrica da rede, a um custo de 
R$0,155853/ kWh, perfazendo R$ 53,73/mês, vale salientar que tal tarifa de 
energia elétrica (ANEXO B), não será alterada com a inclusão do aquecedor 
solar, uma vez que a parcela referente à demanda não esta sendo considerada.  
Sendo a demanda calórica neste caso atendida por 4 m2 de painel a um custo de 
R$ 750,00 e para custear a armazenagem de reservatório térmico com 
capacidade volumétrica em torno de 400 l, são necessários R$ 1.500,00 à 
aquisição e instalação, que circundam em 25%, totalizando em R$ 2.812,50, o 
custo financeiro com investimento.   

Com 4 m2 de painel solar, gera-se próximo a 14.192 kcal, mais que 
suficientes para aquecer a água à temperatura de operação, possibilitando até 
mesmo ausentar as resistências, para funcionamento da lava-louça, sendo sua 
importância solicitada apenas em dias de baixa radiação solar, ou seja, em 
caráter emergencial. 

Quanto ao custo de amortização, neste caso, é mais longo, visto que o 
kWh é reduzido devido à localização rural em que se encontra o refeitório, 
requerendo por volta de 52 meses. Com esta análise, considerou-se apenas o 
consumo dos elementos de aquecimento à resistência. Não se está levando em 
conta o dispêndio de energia com os demais componentes da lava-louça, motor 
bomba, sinalização, controle de temperatura, etc. 

 
 

7.4 Considerações 
 

Levando-se em conta que nos valores comerciais praticados pelo 
mercado estão embutidos, os encargos financeiros, além da perspectiva de lucro, 
é normal o custo final ser bastante elevado. Assim, levando-se em conta que o 
sistema proposto não requer certos recursos, pois deve funcionar em regime de 
co-geração, poderá ter seu sistema de armazenamento confeccionado 
artesanalmente, visto que o boiler apresentou o custo de aquisição mais elevado 
do sistema, estendendo consideravelmente o tempo de amortização do custo de 
implantação. 

  Há de se procurar equipamentos que usem materiais de boa qualidade, 
demandem baixo índice de manutenção, e possuam tempo de vida útil mais 
elevada. Normalmente os materiais que atendem a tais solicitações, são: vitrais 
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de vidro, tubos de cobre, aletas de cobre ou alumínio, caixa em alumínio, 
isolamentos térmicos de poliuretano ou lã de vidro com a devida espessura para 
compor os coletores, já o reservatório térmico deve ser de aço inoxidável, cobre 
ou outros materiais de boa qualidade em caso de confecção artesanal. Não 
esquecer de verificar também o posicionamento adequado dos painéis coletores 
que devem ser instalados no telhado já construído, com superfície voltada para o 
Norte. De forma a uniformizar melhor o desempenho do sistema no decorrer do 
ano, deve-se evitar ângulos diminutos para aproveitar o efeito de limpeza 
produzido pela chuva.  

Lembrar de deixar um desnível de no mínimo 0,6m entre o nível inferior 
do reservatório e a saída de água quente do coletor além de localizar o 
reservatório abaixo da caixa de água de alimentação, visto que o sistema de 
circulação de água, adotado é o termo-sifão com circuito aberto, também é 
preciso que seja providenciada a analise da qualidade da água de alimentação de 
maneira a impedir futuras obstruções. 

 As conexões devem ser de boa qualidade para evitar vazamentos, que 
causam corrosão. Os tubos devem ser resistentes ao calor, normalmente 
fabricados em cobre ou aço galvanizado; atualmente CPVC e o polipropileno 
constituem uma boa alternativa. Considerando que um bom volume de água fica 
armazenado na tubulação, estando sujeita a esfriamento, é salutar utilizar 
tubulação de menor diâmetro e devidamente isolada com lã de vidro ou 
vermiculita com cimento. Se possível, dispor o reservatório térmico o mais 
próximo dos pontos de consumo. 

Tais recomendações são necessárias no sentido de evitar a baixa 
durabilidade, melhorar a eficácia do sistema de pré-aquecimento e afastar-se de 
um índice elevado da relação custo/benefício, do contrário corre-se o risco de 
comprometer a viabilidade do projeto. 
 
 
7.5 Avaliação Sócio-ambiental 

 
No contexto ambiental, a energia tem uma função muito importante, visto que a 
questão energética influencia muito nas mudanças de paradigmas. Após a 
Convenção do Clima a questão energética assimilou posição de destaque na 
agenda ambiental global. Assim quando se busca um sistema a mais para 
produção de calor, utilizando-se recurso natural e renovável e, operando-se em 
co-geração com que já existe, está-se colaborando com a redução do efeito-
estufa já que o GLP é um combustível fóssil, e mesmo em pequena escala, ainda 
polui a atmosfera.  
Também contribui para um afastamento gradual da utilização de combustíveis 
fósseis, que atualmente ainda é elemento fundamental na matriz energética. 
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Apesar de o aspecto econômico ter demonstrado um tempo de 
amortização do quantitativo do recurso financeiro relativamente longo, vale 
recordar que, os recursos naturais ofertam maior opção e oportunidade do que o 
capital gerado, pelos sistemas sócio-econômicos. 

Quanto ao contexto social, sabe-se que a energia tem participação no 
desenvolvimento, pois, esta propicia oportunidades e alternativas tanto para 
comunidade como para o indivíduo. Assim após a amortização dos custos de 
implantação, poderá reduzir o preço dos serviços prestados à clientela do 
refeitório, além da possibilidade de ampliar o seu quantitativo, o que constitui 
um ganho social, visto que a maior parte desta é formada por alunos 
provenientes de famílias de baixa renda. Não esquecer que a implantação de 
sistema como este é interdisciplinar, onde muitas áreas do conhecimento estão 
envolvidas, e que o mesmo movimenta uma quantidade de recursos 
considerável, demandando o trabalho de muitos profissionais, favorecendo a 
geração de emprego e renda e, assim poder-se-á auxiliar no desenvolvimento 
sustentável da região. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 
 
 
1.0 EXPRESSÕES MATEMÁTICAS UTILIZADAS 
 
1.1 Energia dissipada, expressa em w.h  (E = P x ∆T), sendo o  ∆T  o 
tempo em horas. 
1.2 Sendo que a quantidade de calor Q corresponde à energia e assim nos 
permite exprimir (E = Q), donde é expressa e quilocalorias (kcal), que 1 
kwh =860 kcal. 
1.3 O quantitativo de energia caloria necessária para variar a temperatura 
∆θ de certo líquido de massa, m e calor especifico, c de temperatura θ1 a 
θ2 é, Q = m.c. ∆θ, em que ∆θ = θ2 - θ1 . Caso da água, pode-se expressar 
m como o mesmo número com que se mede o volume, pois um 1 kg de 
água corresponde a 1l, sendo que o calor específico da água igual, 1 
kcal/kg/ºc. 
1.4 Potência térmica P = Q/ ∆T 
1.5 Superfície do painel em m², S = W/Qp donde W, é a caloria desejada 
no período; Qp caloria absorvida pelo painel em Kcal/m². 
1.6 O rendimento é expresso por η = (θ2 - θ1)/θ2 donde θ1 temperatura de 
entrada da água no painel e θ2 temperatura de saída. 
1.7 Qp = QL. η/cos β, onde QL em Kcal/m² por dia do local em questão, e 
β é a latitude do local em questão. 
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ANEXO B 
 
 

 


