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1. RESUMO 

A preocupação com as fontes esgotáveis de energia, devido à escassez dos 

atuais recursos naturais, resulta na busca de fontes sustentáveis para suprir essa 

necessidade. A energia solar, por sua vez, desempenha um papel fundamental 

devido a um meio ambiente limpo. Há vários tipos de aplicações de energia solar, 

incluindo as piscinas solares. Uma piscina solar consiste em um reservatório de 

água com concentrações salinas distintas que provocam diferença de densidade nas 

soluções, inibindo que o calor recebido por radiação solar seja dissipado por perda 

natural para a atmosfera. A partir da energia térmica obtida pelas piscinas solares é 

possível realizar vários procedimentos como: processos de aquecimento, 

dessalinização de água, refrigeração e até mesmo geração de energia elétrica. 

 

Palavras-chave: Fontes Sustentáveis; Energia Solar; Piscina Solar. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Uma piscina solar armazena a energia térmica a partir da energia solar. 

Normalmente em uma piscina comum à energia solar que aquece a massa de água, 

que está exposta ao sol, é dissipada em forma de calor. A água aquecida pelo sol se 

expande e sobe para a superfície à medida que se torna menos densa. Quando 

atinge a superfície, perde a energia armazenada na forma de calor para o ar, por 

meio de evaporação, dissipando energia térmica neste processo. A água mais fria, 

que é mais densa, move-se para baixo para ocupar o volume deslocado de água 

quente, criando uma circulação convectiva natural que mistura a água e dissipa 

energia na forma de calor. As piscinas solares minimizam tanto a convecção quanto 

a evaporação de maneira que a energia térmica produzida é mantida em seu 

interior. (AHMAD; RIZWAN, 2013). 

Em geral, as piscinas solares são compostas por três zonas. A primeira zona 

é chamada de zona convectiva superior, é a camada de água doce na parte superior 

da piscina. Esta zona é preenchida com água fresca a fim de manter sua densidade 

tão próxima quanto à densidade da água doce regular. A segunda zona é a zona 

não convectiva, encontrando-se entre a zona de armazenamento de calor e zona 

convectiva superior, a zona não convectiva é composta por camadas de água 

salgada cuja densidade aumenta gradualmente para a zona de armazenamento que 

é conhecida como a terceira zona e é composta por água com sal com maior 



 
 

densidade. Parte considerável da energia solar é absorvida e armazenada nesta 

região inferior (ATIZ, 2014).  

A figura 1 mostra a disposição das camadas, quanto mais fundo maior será a 

densidade e temperatura. 

 

Figura 1 - Zonas de uma piscina solar - modificado (SURA, 2010) 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é avaliar o potencial de armazenamento contínuo de 

energia térmica obtida a partir da energia solar em um protótipo de piscina solar de 

gradiente salino, visando à comprovação de sua eficiência térmica para a indicação 

de aplicabilidade em diversos segmentos. 

 

4. METODOLOGIA 

Para desenvolvimento deste trabalho serão tomados como referência estudos 

já realizados em algumas piscinas solares no mundo, assim como análise do 

comportamento térmico em um protótipo alocado em uma laje residencial, onde não 

há interferência por sombra, utilizando como contentor da solução uma caixa de 

isopor com capacidade para 50 litros. Neste protótipo será verificado através de 

sensores de temperatura, monitorados remotamente, a variação e o armazenamento 

térmico produzido ao longo do dia. O Cloreto de Magnésio será o sal escolhido para 

esse protótipo, seguindo a sugestão de trabalho futuro da tese de mestrado de Brito 

(2006). 

A partir dos resultados obtidos será avaliado a capacidade de 

armazenamento de energia térmica e seu rendimento, além de uma comparação 

com tecnologias de captação solar já existentes. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Todos os materiais para a construção do protótipo já foram adquiridos e estão 

em fase de montagem.  



 
 

A configuração por Arduino dos sensores de temperatura já estão em fase 

final para inserção no tanque feito de caixa de isopor. Paralelamente foram feitos 

alguns testes em uma caixa de isopor de menor capacidade e em uma garrafa PET 

utilizando o Cloreto de Sódio. O intuito foi verificar se com este tipo de sal também 

haveria armazenamento térmico em um protótipo pequeno e se o gradiente salino se 

comportava da mesma maneira como descrito na literatura. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A correta solubilização do sal na água resulta em um ótimo gradiente salino. A 

figura 2 mostra o teste de duas camadas em uma garrafa PET comum, em que cada 

camada foi colorida artificialmente para demonstrar visualmente que as camadas 

não se misturam mesmo sendo compostas pelos mesmos solutos. Quando essa 

solução foi exposta ao calor, após certo período de tempo verificou-se que a camada 

inferior se manteve mais quente comparada à camada superior. 

 

Figura 2 – Demonstração do Gradiente salino em uma PET contendo água e Cloreto de Sódio. 
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