
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: SISTEMA GEOTÉRMICO DE CLIMATIZAÇÃOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E TECNOLOGIASÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGUERA JARAGUÁ DO SULINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): TATIANE PATRÍCIA COLLING, TEMÍSTOCLES MUNIZ LOURENÇOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): KARIN CRISTINA SIQUEIRA RAMOSORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ROGÉRIO GERMANO DANIELCOLABORADOR(ES): 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

1 

 

Sistema de Climatização Geotérmico 

1. RESUMO 

   Com o intuito de melhorarmos o conforto térmico de um ambiente ou superfície, 

como exemplo uma fachada, com custos operacionais relativamente baixos, será 

utilizada a energia do solo para transferência de calor, com a montagem de 

protótipos de um sistema de climatização utilizando o intercâmbio térmico com esta 

superfície, geotermia, sendo a opção de inserirmos um trocador de calor sob o solo, 

a uma profundidade a ser definida, sendo este composto por tubos cilíndricos, que 

transportarão fluido de troca térmica pelo sistema, realizando a troca térmica no 

interior do ambiente a ser climatizado, através de um evaporador efetivar e 

potencializar o conforto térmico. A circulação do fluido de troca térmica pelo 

sistema, neste caso a água, será realizado por uma bomba centrífuga. Este fluido 

será encaminhado após capturar o calor do ambiente e transferirá esta energia para 

o solo retornando ao sistema com temperatura constante, onde estamos 

prosseguindo com testes para verificação da mesma.  Além disso, a instalação de 

um compressor e um trocador de calor do tipo shell and tube (carcaça e tubo), 

auxiliarão na eficiência da climatização. Sendo essa tecnologia de custo reduzido, 

funcionamento simplificado e de baixo impacto ambiental. 

2. INTRODUÇÃO 

Grande parte da energia elétrica consumida é destinada a refrigeração ou 

calefação de ambientes. Segundo o engenheiro, físico e pesquisador Krecké, 

como citado na homepage da Revista Téchne, no Brasil a temperatura do solo se 

mantém constante entre 14°C e 18°C, aproximadamente a dois metros de 

profundidade, o que nos permite utilizar esta situação, para utilizar de forma 

compartilhada este resfriamento natural, com métodos mais convencionais de 

climatização. Desta forma pretendemos construir um sistema de climatização 

com custo reduzido aproveitando o intercâmbio térmico com o solo, tendo como 

principal constituinte do sistema a água, criando conforto térmico a custos 

reduzidos e racionalização de recursos.  

3. OBJETIVOS 
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O objetivo geral do presente projeto de iniciação cientifica é estudar o 

desenvolvimento e construção de um sistema geotérmico de climatização. São 

objetivos específicos do projeto: 

• Analisar a temperatura do solo em diversas profundidades; 

• Estudar formas geometricamente diferentes e dimensões para a 

construção dos trocadores de calor; 

• Investigar a capacidade de troca térmica das tubulações de 

diversos tipos de materiais; 

• Verificar um modo detalhado e fácil de ser entendido e posto em 

prática; 

• Identificar as possíveis aplicações do sistema de climatização 

geotérmico; 

• Mensurar a redução de energia elétrica proporcionada pelo sistema. 

 

4. METODOLOGIA 

Por residirmos em uma região com clima consideravelmente quente em grande 

parte das estações climáticas do ano, efetuamos algumas pesquisas relacionadas à 

climatização das quais nos chamou a atenção o sistema de climatização geotérmico, 

sendo economicamente viável e de baixa complexidade. Onde consiste na 

perfuração do solo para inserir um trocador de calor, podendo ser instalado 

verticalmente ou horizontalmente dependendo da área útil, mas a forma horizontal 

tem uma implementação comparativamente mais econômica. Outro fator muito 

importante e que implica diretamente na eficiência da troca de calor é o tipo de solo, 

quanto ao tipo mais indicado seria um solo úmido com maior condutibilidade térmica, 

mas podemos criar essa situação ao isolarmos os trocadores de calor com argila 

após estarem inseridos no solo. Para melhorar o conforto térmico de alguns 

ambientes existe a possibilidade de usufruirmos de um sistema de apoio para 

resfriar a água do sistema, porém somente após a realização dos testes e 

aplicações poderemos optar pela sua instalação. 

DESENVOLVIMENTO 

A energia geotérmica está a nossa disposição, sendo uma fonte limpa de 

energia, que deve ser dominada e operacionalizada com mais intensidade, visando 
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racionalização de energia elétrica ou geração desta de forma limpa e pouco 

impactante ao meio ambiente. 

Esta energia é captada a grandes profundidades, transformando líquidos em 

vapor, geralmente água, que movimentam geradores de energia elétrica. Mesmo 

com todo este potencial, não conseguiríamos canalizar esta energia de tal 

profundidade. Mas existem algumas falhas geológicas, que permitem a região 

magmática, de estado líquido e altíssima temperatura, chegar a profundidades 

acessíveis próximos a 2Km, que podem ser acessados e aproveitados de maneira 

adequada.  

Mas em profundidades logo abaixo da superfície, este efeito da temperatura, nos 

permite o uso para aplicações distintas, com temperaturas baixas, não gerando 

energia, mas racionalizando energia. Como estamos aplicando o experimento em 

uma região com clima subtropical úmido e verão quente, tendo temperaturas 

máximas de até quarenta graus Celsius, optamos por construir um sistema de 

climatização acessível economicamente e de fácil instalação.  

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com o desenvolvimento do referido projeto de iniciação científica almeja-se 

como principal resultado o conhecimento científico sobre a capacidade de troca 

térmica do solo, observando uma correta construção do trocador de calor. 

Pretendemos compreender os pontos positivos e negativos, para poder exemplificar 

a experiência realizada e obter informações necessárias para que se prossiga o 

estudo, além de tudo desenvolver uma alternativa acessível reduzindo custos com 

um funcionamento simplificado, favorecendo o meio ambiente. 
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