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Resumo 
 O presente artigo descreve dois semestres iniciais de estudos sobre os 

elementos técnicos relevantes, ações estratégicas de economia verde inclusiva e 
eficiência energética, produção e conservação de energia limpa, utilizando materiais 

sustentáveis e de baixo custo final. A pesquisa de materiais despertou interesse em 

opções alternativas, como a placa de Policarbonato, que apresentou propriedades 

físico-químicas e mecânicas adequadas às exigências da normatização. O projeto 

total prevê quatro etapas de um semestre cada uma. Os resultados parciais 

demonstraram eficiência térmica e necessidade de automação para potencializar a 

circulação de água pela placa coletora. As próximas duas etapas deste estudo 

prevêem aferições quanto a economia de energia elétrica e testes para automação 

do sistema. 
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Introdução 
 Este estudo sobre Economia Verde contempla a preocupação com fatores 

que geram a deterioração dos ecossistemas e busca opções para a diminuição no 

uso de combustíveis fósseis e aumento do uso de fontes limpas e renováveis de 

energia, capaz de gerar um desenvolvimento sustentável nos aspectos ambiental e 

social. A procura por possibilidades sustentáveis e eficientes para produção de 
energia limpa irrompeu o interesse no aquecimento de água por irradiação solar 

para utilização em habitações populares, utilizando materiais de construção 

sustentáveis, que apresentem propriedades físico-químicas e mecânicas adequadas 

às exigências da normatização. 

 O projeto tem a duração de dois anos, sendo quatro etapas de um semestre 

cada uma, cujo objetivo é a construção de um coletor solar de baixo custo final, 

capaz de aquecer água para, pelo menos, quatro banhos diários de 10 minutos 

cada, através de alternativas que atendam às exigências da ABNT-NBR/ Inmetro e 

que promovam economia de água e redução nos gastos energéticos. 

 
Metodologia 
 A pesquisa deu ênfase ao aspecto qualitativo, descritivo e experimental onde 
buscou-se interpretar os fenômenos, analisar os dados e o processo atribuindo-lhes 

significado; envolve o uso de técnicas padronizadas de controle através da 



observação sistemática. Foram selecionados dez alunos do curso de Engenharia 

Civil, respeitando critérios de seleção estabelecidos pela Universidade, para 

desenvolvimento de estudo bibliográfico, elaboração e construção de projeto e 
análise de resultados. 
 
Desenvolvimento 
 Para a leitura e armazenamento de dados de forma segura e eficiente, foi 

desenvolvido um DATALOG exclusivo para o Projeto ligado a um software de 

captura de imagens e quatro microcâmeras que inspecionam as condições 

climáticas e de segurança do projeto, 24 horas por dia. As leituras dos dados 

(temperatura da água e do ambiente) são controladas por sensores LM35 

encapsulados para isolamento dos terminais e que transmitem ao DATALOG todas 

as informações, em tempo real. A parte estrutural compõe-se de uma caixa de 

alumínio fechada por vidro na parte superior, para permitir a penetração da radiação 
solar em seu interior. Esse sistema cria condições de absorção de energia solar 

incidente. A definição pelo uso da placa de policarbonato ocorreu após testes de 

eficiência realizados com os materiais: tubos de cobre, tubos PVC e policarbonato. 
 
Resultados Preliminares 
 O sistema de convecção mostrou-se ineficiente para os propósitos do projeto, 
pois a água da caixa demoraria mais de cinco horas para atingir a temperatura 

adequada ao banho, em média, 40°C, em condições de exposição à radiação solar. 

A opção mais viável foi a adaptação de uma bomba para pressurizar a água, 

auxiliando seu deslocamento pela placa. A bomba utilizada é centrífuga e movida 

por um motor síncrono monofásico. É formada basicamente pelo rotor, evoluta, 

estator e hélice. A potência de 34W atende às necessidades do Projeto e está em 

conformidade com as especificações do Inmetro em situações de uso contínuo e 

exposição ao calor. O controle de vazão iniciou o processo de automação do 

sistema que, associado ao DATALOG e aos sensores LM35, permitiu um estudo 

abrangente da eficiência na absorção e armazenamento de calor em exposição ao 

sol. Observou-se, então, que a temperatura da água manteve-se constante durante 

a maior parte do dia, conservando, aproximadamente, 90% da temperatura máxima 
atingida durante o dia. 

 



Conclusão 
 O estudo engloba estratégias e métodos para produção de energia com 

ênfase na ecoeficiência de processos e produtos inovadores, que se ajustem às 
propostas  de aquecimento de água por irradiação solar para utilização em 

habitações populares, eficiência energética e economia verde inclusiva. Subdividido 

em quatro fases de um semestre cada uma, os resultados apresentados são 

referentes às duas primeiras fases e compõem a análise, desenvolvimento e 

construção da placa coletora solar para aquecimento de água. 

 A constatação da ineficiência do sistema de convecção na circulação da água 

direcionou o projeto à adaptação de bomba para pressurizar água, auxiliando seu 

deslocamento pela placa. A bomba centrífuga é  movida por um motor síncrono 

monofásico. O controle de vazão iniciou o processo de automação do sistema que, 

associado ao DATALOG e aos sensores LM35, contribuiu para a eficiência na 

absorção e armazenamento de calor. A temperatura da água manteve-se constante 
durante a maior parte do dia, conservando, aproximadamente 90% da temperatura 

máxima atingida durante o dia. 

  As próximas duas etapas deste estudo prevêem aferições quanto a economia 

de energia elétrica e testes para aperfeiçoamento da automação do sistema, 

buscando maximizar o aproveitamento da irradiação solar incidente sobre a placa e 

minimizar as perdas de temperatura. 
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