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1 -  Resumo 

Com o crescimento cada vez maior da população, a necessidade por busca de 

fontes de energia torna-se cada vez mais intensa. A energia solar é uma fonte 

renovável que pode ser amplamente aproveitada. Aqui mostraremos como 

aproveitar essa fonte inesgotável de forma racional e com baixo custo. 

2 - Introdução 

O sistema de aquecimento solar é composto por: 

  Coletor solar (placas). 

  Reservatório térmico (Boiler) 

  Caixa d’agua 

  Rede hidráulica 

 

Figura 1 – funcionamento de um sistema de aquecimento solar (acesso em 22/09/2012 às 16:40 h) 
 

As placas coletoras absorvem a radiação solar (o calor do sol) que é transferido para 

a água que circula no interior de suas tubulações, o reservatório térmico construidos 

em cobre, inox ou polipropileno, isolados termicamente com poliuretano expandido 

sem CFC, que não agride a camara de ozônio (conhecido como Boiler) armazena a 

água aquecida para o cosumo doméstico, a caixa d’agua fria alimenta o reservatório 

térmico mantendo-o sempre cheio, a água circula através de um sistema natural 

chamado termossifão, quando aquecida fica menos densa, fazendo com que a água 

fria empurre a água quente gerando a circulação, que também pode ser bombeada. 

Informações obtidas no site da empresa Soletrol – como funciona um aquecimento solar (acesso em 

18/09/2012 às 20:10 h) 

3 - Objetivo 

O objetivo deste trabalho é mostrar que o aquecedor solar é um dos meios mais 

viáveis de se conseguir uma fonte de energia limpa e renovável, ou seja, uma 

energia que não traz danos ao meio ambiente. Isso se deve porque a matéria prima 

utilizada na transformação de luz solar para energia elétrica é o sol, um recurso 

renovável. 
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4 - Metodologia 

 

           

 

 

 

 

 

Figura 8 – Fluxograma do projeto proposto – aquecimento solar 

4.1 - Caixa d’agua 

Utilizada para armazenar a água em temperatura ambiente proveniente da rede 

pública. Será usado um pote plástico retangular com volume de 30 litros e instalado 

conexões em PVC para abastecer o sistema. 

4.2 - Boiler 

Recebe a água da caixa d’agua, que circulará em um coletor solar aquecendo a 

água e retornando para o boiler através de um diferencial de pressão, onde a água 

aquecida está pronta para o consumo. Também será um pote plástico retangular 

com volume de 30 litros, revestido com isolamento térmico para manter a 

temperatura da água e instalado conexões em PVC para abastecer o sistema. 

4.3 - Coletor solar  

Responsável pelo aquecimento da água que recebe o calor do sol. Sua fabricação 

será de tubo de PVC marrom  Ø ½” em sua bases inferior e superior e a placa de 

aquecimento de forro de PVC e após montados receberão uma pintura na cor preta 

para melhor absorção do calor. 

4.4 - Bomba de recirculação 

No sistema será instalada uma bomba centrífuga, caso não tenha consumo e baixe 

a temperatura da água. Será controlada através de uma termoresistência instalada 
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no boiler que enviará sinal elétrico para um controlador que acionará uma válvula 

solenôide e ligará a bomba até atingir a temperatura desejada. 

4.5 - Válvula e conexões 

Para interligação de todo o sistema serão utilizadas válvulas e conexões,  montadas 

conforme fluxograma da figura 8. 

5 – Desenvolvimento 

Projeto para instalação de sistema de baixo custo, automatizado,  para aplicação de 

energia solar destinada ao conforto térmico residencial 

6 – Resultados preliminares 

Em desenvolvimento 
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