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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo mostrar que as soluções energéticas 

voltadas ao desenvolvimento sustentável hoje defendida vêm se destacando cada vez mais, 

com modelos alternativos e ambientalmente benéficos. Neste sentido o tema abordado como 

objeto de estudo será o aproveitamento da energia solar através da sua radiação, podendo ser 

coletada e transformada em energia térmica, através de um aquecedor solar construído com 

matérias descartáveis para o aquecimento da água no uso doméstico, visando às questões de 

ordem econômicas e sociais. O desenvolvimento desse trabalho destaca as fontes energéticas 

limpas e não limpas bem como a sua utilização, focando a atenção para o uso das energias 

renováveis. Este estudo possibilita também compreender alguns princípios da física no 

funcionamento de um aquecedor solar, exemplificando o efeito estufa, a radiação absorvida 

por um corpo negro, como também o conceito de calor, como um fluxo de energia de um 

corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura; permitindo ao aluno uma 

aprendizagem dinâmica e real.  
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ABSTRACT 

 

 

The principal aim of this work is show energetic solutions oriented to sustainable 

developments, that it´s defended and has been increasing more and more, with alternative 

models and environmentally beneficial. In this direction, the issue studied was use of solar 

energy radiation, can be recycled and transformed into thermal energy. For example, using 

solar heater manufactured with recyclable materials we can heat water for domestic use. The 

development of this work highlights the clean energy source and not clean. Moreover, this 

work deals with the use of renewable energy. This monograph also shows the understanding 

of some physics thermodynamic concepts giving to the school student a dynamic in their 

learning. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O Sol, além de fonte de vida, é a origem de todas as formas de energia e o homem ao 

longo de sua história vem desenvolvendo vários mecanismos para transformar e utilizar essa 

energia em seu benefício. Tendo o Sol como fonte abundante de energia, fonte essa, que 

pode se recompor sem restrições ou risco de esgotamento, seria irracional não buscar por 

todos os meios tecnicamente possíveis para utilizá-la em nosso cotidiano; podendo ser a 

resposta para a questão do abastecimento energético no futuro, uma vez que aprendamos a 

aproveitar de maneira racional a luz que está estrela constantemente emana sobre o nosso 

planeta. 

 Hoje em dia a maior parte da nossa energia procede de combustíveis fósseis (carvão, 

petróleo e gás natural). Atualmente o petróleo é a principal fonte de energia, servindo como 

base para fabricação de variados produtos (gasolina, gás de petróleo, óleo diesel, resíduos, 

querosene, solventes, polímeros plásticos), em segundo é o carvão mineral, bastante utilizado 

para gerar energia elétrica em usinas termoelétricas, e também como matéria-prima para 

produzir aço nas siderúrgicas, e em terceiro lugar na matriz energética mundial esta o gás 

natural, sendo utilizado nas residências, comércios, indústrias e em veículos, podendo 

também substituir combustíveis sólidos e líquidos. Por mais importantes que sejam as 

reservas de combustíveis fósseis são limitadas, e como a interrupção do consumo é 

praticamente impossível, o ritmo atual de exploração de tais combustíveis é insustentável. 

O aproveitamento da energia solar tanto como fonte de calor quanto de luz, é uma das 

alternativas energéticas mais promissoras para enfrentarmos os desafios do novo milênio, 

mesmo porque no mundo atual com tanta tecnologia é impossível ficar sem energia, 

lembrando que grande parte da energia que consumimos é proveniente de fontes não 

renováveis, ou seja, em algum momento vão acabar. 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar o aproveitamento da radiação solar 

como fonte de energia, transformando-a em calor no uso doméstico, onde sua radiação é 

captada por coletores feitos com aplicações caseiras utilizando materiais descartáveis no 

intuito de economizar dinheiro e diminuir o impacto ambiental, já que a energia solar é 

abundante, limpa e gratuita. Outro fator importante e parte integrante deste trabalho é uma 
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breve abordagem do ensino de física na confecção do coletor, envolvendo conceitos de 

termodinâmica.  

O interesse pela utilização da energia solar varia como um todo, sempre com 

situações de ordem econômicas e contextos da produção energética, se sobressaindo nos 

momentos de crises. Pensando na situação econômica, as idéias adaptadas, vem se 

desatacando, e de forma ecologicamente correta que não deixa de ser outra preocupação da 

vida moderna. “O uso direto da energia solar para satisfazer às necessidades energéticas 

humanas atuais é vantajoso porque o equilíbrio térmico da Terra não é perturbado” [1]. Neste 

sentido o trabalho aborda o reaproveitamento de embalagens descartáveis do uso doméstico, 

para a construção do aquecedor solar que capta a radiação do Sol semelhante a alguns 

modelos já existentes no mercado, mas sendo de baixo custo o que torna economicamente 

viável e conseqüentemente diminuindo o lixo que é diariamente lançado ao meio ambiente. 
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1. AS PRINCIPAIS FONTES DE ENERGIAS E SUAS ORIGENS 
 

No nosso planeta existem várias fontes de energia desenvolvida pelo homem, fontes 

que são classificadas em dois grupos: renováveis e não-renováveis. 

 São consideradas fontes renováveis aquelas que podem se reconstituir num ritmo 

capaz de suportar sua utilização sem restrições ou risco de exaurimento (como as águas dos 

rios, marés, ventos, sol), entra no grupo das energias renováveis também a biomassa, suas 

origens são as plantas (cana-de-açúcar, floresta energéticas, estercos, resíduos agrícolas e 

industriais). 

 Fontes não-renováveis são aquelas encontradas na natureza em quantidade limitada e 

vão se extinguindo com a sua utilização, ou seja, passíveis de esgotar. Nesta classe estão os 

derivados do petróleo, os combustíveis radiativos (urânio, tório, plutônio, etc.), a energia 

geotérmica e o gás natural. Atualmente as fontes de energia não-renováveis são as mais 

utilizadas no cenário mundial.    

No contexto global as principais fontes energéticas mais utilizadas pelo homem são: 

energia hidráulica, energia fóssil, energia de biomassa, energia eólica, energia nuclear, 

energia geotérmica, energia dos oceanos e energia solar.  

 

 

1.1 Energia Hidráulica 
 

A transformação da energia cinética da água em energia elétrica é uma das mais 

utilizadas no contexto mundial. Essa produção energética torna-se maior quando a água é 

represada a uma altura considerável de modo que aumenta sua energia potencial 

gravitacional e conseqüentemente a energia cinética também.  Numa usina hidrelétrica 

existem turbinas que na queda d’água, fazem funcionar um gerador elétrico, produzindo 

energia. Embora a implantação de uma usina mude todo curso natural de um rio alterando 

todo ecossistema da região próxima, provocando impactos ambientais na fase de construção 

da represa, ainda sim é considerada uma fonte limpa. No Brasil a maior parte da energia 

consumida provém de usinas hidrelétricas devido à grande quantidade de rios em nosso país. 

 A figura 1.1 mostra a maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia, 

denominada usina de Itaipu, desenvolvida pelo Brasil e pelo Paraguai.  
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Figura 1.1. Usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira do Brasil com Paraguai 

 
    Fonte:(http://jie.itaipu.gov.br)[3]. 

 

                   A Itaipu produz energia elétrica com base na energia hidráulica, ou seja, pelo 

aproveitamento da energia potencial gravitacional da água contida em uma represa elevada 

[2]. Esta energia está presente na natureza e pode ser aproveitada em desníveis acentuados ou 

em quedas d’águas.  

Antes de se tornar energia elétrica, a energia deve ser convertida em energia cinética. 

O dispositivo que realiza essa transformação é a turbina. A turbina consiste basicamente em 

uma roda dotada de pás, que é posta em rotação ao receber a massa de água. O último 

elemento dessa cadeia de transformações é o gerador, que converte o movimento rotatório da 

turbina em energia elétrica. 

A usina de Itaipu é, atualmente, a maior usina hidrelétrica do mundo em geração 

de energia. Com 20 unidades geradoras e 14.000 MW de potencia instalada, fornece 

18,9% da energia consumida no Brasil e abastece 77,0% do consumo paraguaio [2]. 

  

1.2 Energia Fóssil 
 

Formada a milhões de anos a partir do acúmulo de materiais orgânicos no subsolo 

[4]. A geração de energia a partir destas fontes costuma provocar poluição, e esta, 

contribui com o aumento do efeito estufa e aquecimento global. Isto ocorre 

principalmente nos casos dos derivados de petróleo (diesel e gasolina) e do carvão 

mineral. Já no caso do gás natural, o nivel de poluentes é menor [4]. 
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  Figura 1.2. Fontes de Energias Fósseis. (a) Plataforma petrolífera, (b) Carvão mineral 

           
                           (a)                                                                                          (b)  

  Fonte: (http://planetadasciencias.blogspot.com)[4]. 

 

A figura 1.2 mostra exemplos de exploração de energia fóssil,  como a plataforma 

petrolífera e o carvão mineral em seu estado bruto. No primeiro caso, o petróleo é um 

fluido viscoso de origem orgânica, de cor negra, constituido essencialmente por Carbono 

e Hidrogênio [4]. O gás natural encontra-se juntamente com o petróleo, uma vez que o 

processo de formação de hidrocarbonetos liquidos (petróleo), produz geralmente, 

hidrocarbonetos gasosos (gás natural) [4]. Como se observa na figura 1.2b, o carvão 

mineral é uma rocha sedimentar que resulta da decomposição de ambientes sem 

oxigênio, de detritos vegetais que cairam em lagunas. O processo que leva à fomação do 

carvão chama-se incarbonização [4]. 

 

1.3 Energia de Biomassa 
 

A energia de biomassa é gerada a partir da decomposição de materiais orgânicos 

(esterco, madeira decomposta, restos de alimentos, resíduos agrícolas e industriais) [18]. 

É, ainda , a quantidade de material vivo existente  numa determinada área, em 

determinado momento, em geral expressa em unidades de energia ou peso seco de 

matéria orgânica não-fóssil,[18] são madeiras, óleos vegetais ( buriti, babaçu, mamona, 

dendê, cana de açúcar, etc). A biomassa  voltada pra fins energéticos abrange a 

utilização desses vários resíduos para a geração de fontes alternativas de energia. As 

matérias que constituem a biomassa pode ser utilizada de formas variadas para a 

obtenção de energia, quer seja de forma direta ou indereta. A figura 1.3 monstra a 

madeira  no seu estado bruto, sendo usada de forma direta para a obtenção de energia, 

originando o fogo. 
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                            Figura 1.3. Madeira, matéria orgânica utilizada na obtenção de energia 

 

                           Fonte:(http://depenergetica.blogspot.com)[6]. 

 

Ao contrário das fontes fósseis de energia, como o petróleo e o carvão mineral, a 

biomassa é renovável em curto intervalo de tempo. A renovação da biomassa ocorre através 

do ciclo do carbono, ou seja, a decomposição ou a queima de matéria orgânica ou seus 

derivados provoca a liberação de CO2 na atmosfera [27]. As plantas, através da fotossíntese, 

transformam o CO2 e água em hidratos de carbono, liberando oxigênio [27]. Dessa forma, o 

uso adequado da biomassa não altera a composição média da atmosfera ao longo do tempo. 

 

1.4 Energia Eólica 
 

 Desde a antiguidade a energia que provém do vento tem sido aproveitada para 

mover embarcações a vela ou para fazer funcinar a engrenagem de moinhos, ao mover 

suas pás. Atualmente a energia proviniente do vento denominda eólica faz movimentar 

grandes hélices que são instaladas em áreas abertas,  sendo que os movimentos delas 

geram energia elétrica. Pode ser considerada uma das mais promissoras fontes naturais 

de energia por ser  limpa e inesgotável e auxilia na redução do efeito estufa, o 

conhecimento da velocidade média do vento é fundamental para a estimativa de energia 

gerada [7], porém , ainda é uma fonte de energia pouco utilizada. 
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Figura 1.4. Turbinas eólicas em alto mar, próximas a Copenhague, Dinamarca. 

 
Fontes: (http://pt.wikipedia.org)[7]. 

 

 As Grandes hélices ou aerogeradores como  mostra a figura 1.4 é um dispositivo 

que aproveita a energia  eólica e a converte em energia elétrica [7]. 

 

1.5 Energia Nuclear 
 
 

A energia nuclear é gerada através de um  processo conhecido como fusão nuclear, ou  

seja, a junção de núcleos atômicos, esse processo libera uma grande quantidade de 

energia, mas ainda não existe uso comercial, devido não dispor de tecnologia que 

permita seu aproveitamento [1]. 

 A energia atômica também pode ser gerada, quando o seu núcleo é desintegrando 

podendo ser transfomados em outros elementos, liberando grande quantidade de energia 

térmica, em um processo conhecido como fissão nuclear [1]. 

 Os átomos de alguns elementos químicos apresentam a propriedade que, através de 

reações nucleares, transformar massa em energia; esse princípio foi demonstrado por Albert 

Einstein [11]. O processo ocorre espontaneamente em alguns elementos, porém em outros 

precisa ser provocado através de técnicas específicas [11]. Existem duas formas de aproveitar 

essa energia para a produção de eletricidade: A fissão nuclear, onde o núcleo atômico se 

divide em duas ou mais partículas, e a fusão nuclear, na qual dois ou mais núcleos se unem 

para produzir um novo elemento [11]. 
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O urânio é um elemento químico encontrado na natureza que possui muita 

energia, ou seja, com muitos prótons e nêutrons; quando o núcleo é desintegrado uma 

enorme quantidade de energia é liberada [11]. A fissão do átomo de urânio é a principal 

técnica empregada para a geração de eletricidade em usinas nucleares [11]. É usada em mais 

de 400 centrais nucleares em todo o mundo, principalmente em países como a França, Japão, 

Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Espanha, China, Rússia, Coréia do Sul, Paquistão e 

Índia, entre outros [11].  

A figura 1.5 mostra a primeira explosão nuclear da história, realizado no deserto de 

Alamogordo, Novo México, que foi chamada de Trinity test. As bombas nucleares 

fundamenta-se na reação nuclear descontrolada e portanto explosiva. Sua eficácia baseia-se 

na grande quantidade de energia liberada e em sua toxicidade [8].  

                                 

                     Figura 1.5. A explosão de Trinity 

 
       Fonte: (http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_nuclear)[8]. 

 

Hoje em dia a fissão nuclear do urânio é a principal aplicação civil da energia 

nuclear [8]. Embora não produza poluentes, a quantidade de lixo nuclear é um ponto 

negativo. Os acidentes em usinas nucleares, embora raros, representam um grande 

perigo. No entanto não contribui para o efeito estufa, não utiliza grandes áreas de 

terreno: a central requer pequenas instalações, pouco impacto na biosfera [8]. A 

uitilização desta fonte tem crescido muito, pois esta é uma das alternativas aos 

combustiveis fósseis, por poluir menos o meio ambiente. 

 

1.6 Energia geotérmica 
 

  Nas camadas profundas da crosta terrestre existe um alto nível de calor. Em 

algumas regiões, a temperatura pode superar 5.000°C [1]. Devido a necessidade de se 
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obter energia elétrica de uma maneira mais limpa e em quantidades cada vez maiores, foi 

desenvolvido um modo de aproveitar esse calor para a geração de eletricidade. 

Conhecida pelos seus famosos geysers à  Islândia é uma ilha próximo ao circúlo polar 

Ártico, e grande parte do seu território e coberto por geleiras, por ser um país de  vulcanismo  

intenso, há uma grande quantidade de energia geotérmica aproveitável.  

                  

                           Figura 1.6. Gêiser na Islândia 

 
        Fonte:(http://energ-renovaveis.blogspot.com)[9]. 

 

O gêiser como mostra a figura 1.6  é formado por águas subterrâneas que ao atingir a 

temperatura de ebulição entram em erupção. A produção de energia térmica e elétrica  

através da geotermia se da com o aproveitamento dessas águas quentes e vapores que ao 

entrar em erupção são lançadas periodicamente ao ar. Em uma central de energia geotérmica, 

retira-se parte do calor existente nas camadas interiores da Terra, para produzir o vapor que 

vai acionar a turbina [9]. Na prática, são criados canais com água suficientemente profundos 

para aproveitar o aumento da temperatura [10]. Esta, por sua vez, transforma-se em vapor e 

volta à superfície, onde é canalizada para a turbina. As principais vantagens desta fonte de 

energia são o fato de ser uma energia limpa e de não necessitar de grandes espaços de 

instalação reduzindo o impacto ambiental [10]. No entanto, suas desvantagens se relacionam 

ao fato de não existirem muitos locais com viabilidade de instalação de usinas geotérmicas. 

Ainda, a perfuração do solo pode liberar gases perigosos colocando em risco pessoas que 

trabalham nesse local [10]. 
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1.7 Energia dos Oceanos 
 

 A atração gravitacional que a Lua exerce sobre Terra  gera o movimento das 

águas oceânicas criando as marés [1]. A energia das marés é proveniente do enchimento 

e do esvaziamento alternados das baías e dos estuários e, sob certas condições que fazem 

com que o nível das águas suba consideravelmente na maré cheia, essa energia pode ser 

usada eventualmente para gerar energia elétrica [1].  

O vento transmite parte da sua energia cinética à superfície das águas, dando origem a 

uma ondulação que por sua vez também produz energia potencial devido à altura quando se 

forma. A energia das marés como mostra a figura 1.7 é obtida de modo semelhante ao da 

energia hidráulica nas usinas hidrelétricas.  

 

Figura 1.7. Barragem de concreto por onde, no sobe  e desce das marés, passa a água do                          
mar cuja  energia é aproveitada na geração de eletricidade. 

 
                       Fonte: (http://fisica.cdcc.sc.usp.br/olimpiadas) [12]. 

 

A energia contida nos oceanos não só existe na forma de marés, como também 

através das ondas, gradiente térmico, salinidade, correntes e biomassa marítima [1]. Embora 

o fluxo total de energia de cada uma dessas fontes seja grande, apenas um pequena 

fração deste potencial é passível de ser explorado num futuro previsível.  Possui um 

custo elevado de implantação e, por isso, é pouco utilizada [1]. Este tipo de energia ainda 

esta em fase de teste, necessita-se de muito trabalho e pesquisa para que a energia oceânica 

tenha um potencial significativo. 
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1.8 Energia Solar 
 

Ainda pouco explorada no mundo, em função do custo elevado de implantação de 

equipamentos para captação da energia solar, é uma fonte limpa, não gera poluição nem 

impactos ambientais. Apesar do alto custo de instalação, o uso do Sol para a produção 

de energia elétrica ou como fonte de calor, esta cada vez mais presente nas discussões 

ambientais que tratam da utilização de fontes renováveis não-poluentes como matrizes 

energéticas.  

Segundo Eliza Kobayashi, porém o alto custo de fabricação e instalação dos 

equipamentos, impede que a energia solar seja amplamente utilizada no planeta [5]. 

Mesmo assim nos últimos anos ela vem apresentado  um crescimento significativo na 

última década, sua produção aumentou cerca de 40%. Isso vem acontecendo graças a 

programas de incentivos em  países como Alemanha, Japão e Espanha para ampliar a 

geração de eletrecidade com fontes renováveis, visando a diminuição da emissão de 

gases causadores do efeito estufa [5]. No Brasil, também já foram formulados e 

implementados importantes projetos  de difusão dessa tecnologia durante a última 

década, ao mesmo tempo em que se consolidaram grupos de pesquisa tecnológico [5]. 

A geração de energia elétrica a partir da luz esta diretamente ligada ao que se 

chama de efeito fotovoltaíco. Esse efeito consiste essencialmente na conversão de 

energia luminosa incidente em eletricidade sobre materiais semicondutores [5] e esse 

fenômeno foi observado pela primeira vez em 1839 pelo físico francês Alexandre 

Edmond Becquerel utilizando luz solar. E com base nele que se produzem os painéis 

solares, formados por células fotovoltaicas, que são dispositivos semicondutores com 

essa propriedade de captar a luz do Sol e transformá-la em energia, gerando uma 

corrente elétrica capaz de circular em um circuito externo. No inicio, esse sistema era 

utilizado somente na geração de energia para satélites [5]. Mas as tecnologias de 

produção evoluiram a tal ponto que tornou viável seu uso em aplicações terrestres, para 

fornecimento de energia elétrica em residências isoladas da rede convencional de 

distribuição [5]. Atualmente a energia solar é utilizada em certas residências 

principalmente para o aquecimento de água,  além de não poluir o meio ambiente 

economiza no gasto com a eletrecidade. 
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Figura 1.8 Protótipo do solar Impulse HB-SIA, avião movido a  energia solar 

 
                             Fonte: (http://revistaescola.abril.com.br) [5]. 

  

 A figura 1.8 apresentada, mostra o primeiro avião movido a energia solar, pesando 

apenas 1.600 quilos e é impulsionado por baterias solares [6]. O avião fez seu primeiro vôo 

no dia 7 de abril de 2010, e já realizou outros dez desde então [6]. Ele precisa de tempo bom 

para voar - pouco vento, para não perder estabilidade -, pouco peso e Sol abundante para 

carregar as baterias através de seus painéis solares. Responsável pela criação do Solar 

Impulse o suíço Bertrand Picard, tem por objetivo explorar alternativas limpas aos 

combustíveis fósseis [6]. 
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2. ENERGIA E MEIO AMBIENTE 
 
 

O setor energético produz impactos ambientais em toda sua cadeia de 

desenvolvimento, desde a sua captura de recursos naturais básicos para seus processos de 

produção, até seus usos finais por diversos tipos de consumidores. Um dos problemas atuais 

e mais visíveis é a poluição do ar urbano, grande parte dessa poluição está ligada ao uso de 

energia, devendo-se principalmente aos meios de transporte e o setor industrial. A produção 

de eletricidade a partir de combustíveis fósseis é uma fonte de óxido de enxofre (SOx), 

óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), monóxido de carbono 

(CO) e partículas, que são tipos de gases altamente tóxicos a saúde humana [1]. As 

quantidades vão depender das características específicas de cada usina e do tipo de 

combustível usado (gás, natural, carvão, óleo, madeira, energia nuclear, etc) [1]. Também há 

problema de poluição nas regiões rurais devido a emissões de monóxido de carbono (CO), 

provocadas por queimadas, ou durante atividades domésticas com o uso de determinadas 

fontes energéticas. 

Quando a poluição do ar causado pelo setor urbano ou rural, originando diversos 

tipos de gases chega até a atmosfera, provoca várias reações na atmosfera resultando no 

efeito estufa e nas mudanças climáticas.  

 

“Para que o setor energético se torne sustentável, é necessário que seus problemas 

sejam abordados de forma holística, incluindo não apenas o desenvolvimento e a 

adoção de inovações e incrementos tecnológicos, más também importantes 

mudanças através de políticas públicas ambientais que vêm sendo implementadas 

em todo mundo” [1]. 

 

Um fator de grande influência nos cenários energéticos é a implementação dos 

controles e ações previstos na Convenção do Clima, relacionado com o problema do 

aquecimento global. A partir do protocolo de Kyoto em 1997, têm sido estabelecidas metas 

de controle de emissões de gases-estufa por determinados períodos. Porém, não tem chegado 

ao um consenso global sobre o assunto, o que tem impedido a definição e a implementação 

mais efetiva destes controles e ações. Por enquanto, há uma certa concordância de que a 

responsabilidade mais direta por essas ações é dos países desenvolvidos, que hoje são os 

maiores emissores. No entanto, espera-se uma crescente participação dos países de modo 

minimizar as próprias emissões que tendem a crescer rapidamente caso nada seja feito para 
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conter o avanço no uso de combustíveis fósseis, principal fonte de CO2.  “Do ponto de vista 

global, a geração de energia elétrica tem participação significativa nos principais problemas 

ambientais da atualidade” [1].  

No mundo atual, a energia pode ser considerada como um bem básico para a 

integração do ser humano ao desenvolvimento. Portanto com um uso eficiente de formas 

renováveis de energia, é possível prosseguir com o desenvolvimento sem exercer maiores 

pressões sobre o ecossistema. De acordo com o Prof. Hel-muth Shultze-Fielitz, apud [15]: 

 

“O princípio da responsabilidade ambiental entre gerações refere-se a um conceito 

de economia que conserva o recurso sem esgotá-lo, orientando-se para uma série 

de princípios. O dano ambiental das emissões e dos lançamentos de rejeitos não 

deve superar a absorção da parte do próprio meio ambiente. O consumo dos 

recursos não-renováveis deve-se limitar a um nível mínimo. Grandes riscos 

ambientais, que possam prejudicar outros recursos, devem ser reduzidos numa 

medida calculável e submetida a contrato de seguro. Esta norma geral, já exigida 

pela geração atual, causa enormes problemas à ordenação atual da sociedade 

industrial, orientada para o crescimento contínuo.” 

 

A questão energética nos últimos anos vem sendo evidenciada como assunto central 

na agenda ambiental global, devendo-se ao fato que a atual matriz energética mundial 

depende ainda de cerca de 80% de combustíveis fósseis cuja queima coopera para aumentar 

rapidamente a concentração de gases-estufa na atmosfera.  

A tabela 1.1 apresenta a produção mundial de energia primária de acordo com o 

combustível, expressa em barris equivalentes de petróleo (BEP). 

 
Tabela 1.1 – Produção mundial de energia primária de acordo com o combustível (Milhões de BEP) 

COMBUSTÍVEL 1970 1980 1990 1996 

Petróleo 17162,7 22309,5 22793,5 23895,6 

Gás Natural 6804,6 9576,5 12957,8 14221,3 

Eletricidade 440,5 1732,3 4276,7 6054,4 

Carvão Mineral 12432,0 15402,4 18955,2 16280 

Biomassa 3293,5 3858,9 4095,9 - 

TOTAL 40133,3 BEP 52879,6 BEP 63079,1 BEP 60446,5 BEP 

Fonte: BP Statical Review of World Energy, 1997 ( apud REIS, 2003,p.100). 

 



 

 Os principais insumos energéticos usados pela indústria no mundo são o petróleo, o 

gás natural e o carvão como nota

elevadas de crescimento de consumo, devido principalmente aos bons resultados das 

economias emergentes, lideradas pela China e pela Índia. 

 O crescimento acelerado da demanda, aliado à instabilidade política nas regiões 

produtoras de petróleo e gás natural e às pressões pela redução das emissões dos gases 

causadores do “efeito estufa”, traz preocupações sobre o equacionamento da oferta de 

energia e seu impacto nos preços.

 

2.1 O Cenário Energético no Brasil em Relação ao Mundo
 

No Brasil há vários tipos de energia em uso, as fontes renováveis superam o índice de 

44% da totalidade, e tendo como participação expressiva na matriz energética do país as 

usinas hidrelétricas. No entanto a média mundial de fontes renováveis não chega a 15% de 

todas as fontes energéticas do planeta.

 

Figura 2.1 Gráfico da Matriz Energética (BrasilxMundo)

Fonte: Ministério Minas e Energia [18].
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A figura 2.1, ilustra toda diversidade energética do nosso planeta em uso, e o Brasil 

está bem posicionado no setor energéti

renováveis, onde a participação das fontes renováveis na matriz energética brasileira é três 

vezes maior que a média mundial. 

 O Brasil encontra-se em situação quase ideal de segurança energética, com auto

suficiência em petróleo, gás natural e produção de energia elétrica. Esta segurança pode, e 

deve ser usada para promover a integração energética da região sul

novo modelo institucional e comercial que otimize os benefícios econômicos

mesmo tempo, reduzir os riscos geopolíticos por meio da diversificação das parcerias. A 

posição geográfica do País e a possibilidade de integração das redes de eletricidade e de gás 

permitem que o Brasil se transforme em um pólo importante n

[17].   

Hoje em dia a indústria da eletricidade passa por grandes mudanças, além de ser 

competitiva, tem que ser capaz de atender os objetivos sociais, a proteção ambiental, e 

assegurar investimentos que promovam maior sustentab

futuro.  

A figura 2.2 destaca 

seguidas de outras fontes de energia.

 

Figura 2.2 Gráfico do consumo mundial por fonte.
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Apenas em dez países (Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, Kwait, Estados Unidos, 

Venezuela, Rússia, Líbia, Nigéria) concentram 85% das reservas mundiais de petróleo e boa 

parte desses países estão envolvidos em turbulências geopolíticas [17]. A gasolina e o óleo 

diesel são responsáveis por quase toda a energia consumida no setor de transportes que, por 

sua vez, contribui com 25% das emissões dos gases de “efeito estufa” dos países 

industrializados [17]. 

 Quanto ao gás natural, 58% das reservas mundiais estão concentradas em apenas três 

países: Rússia, Catar e Irã [17].  

 O carvão é responsável por quase 25% do consumo mundial de energia. Desta parcela 

dois terços são usados para geração de eletricidade, e quase todo o restante para o uso 

industrial. As reservas mundial de carvão são gigantescas, quase 3,5 vezes maiores que as de 

petróleo e de gás natural. Cerca de dois terços destas reservas estão localizadas em apenas 

quatro países: Rússia, Estados Unidos, China e Índia [17]. 

 A maior vulnerabilidade geopolítica está na área do petróleo. As principais 

alternativas de redução da dependência do petróleo são: substituição por bicombustíveis e 

redução do consumo veicular. A insegurança energética em âmbito mundial deverá persistir 

ou até piorar, o que poderá elevar os preços do petróleo e do gás natural. Além disso, deverá 

haver maior pressão pública para medidas de mitigação, ou seja, medidas que atenuem os 

problemas ambientais, tais como contratação compulsória de energias alternativas e a mistura 

obrigatória de bicombustíveis aos energéticos tradicionais; estas medidas deverão aumentar 

ainda mais os preços da energia [17].  

 

2.2 Políticas Públicas e Ambientais 
 

 A preocupação com meio ambiente começou a tomar foco global quando a 

Organização das Nações Unidas (ONU) reuniram-se para debater questões globais com 

vistas à busca de soluções para os problemas de ordem ambiental que afligem o planeta. A 

primeira reunião que teve como marco foi em Estocolmo, em 1972, a conferência contou 

com representantes de 113 países, 250 organizações-não-governamentais e dos organismos 

da ONU [15]. Essa conferência chamou a atenção das nações para o fato de que a ação 

humana estava causando séria degradação da natureza e criando severos riscos para o bem 

estar e para a própria sobrevivência da humanidade.  

A Conferência foi marcada pelo confronto entre as perspectivas dos países 

desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos estavam 
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preocupados com os efeitos da devastação ambiental sobre a Terra, propondo um programa 

internacional voltado para a Conservação dos recursos naturais e genéticos do planeta, 

pregando que medidas preventivas teriam que ser encontradas imediatamente, para que se 

evitasse um grande desastre [15]. Por outro lado, os países em desenvolvimento 

argumentavam que se encontravam assolados pela miséria, com graves problemas de 

moradia, saneamento básico, atacados por doenças infecciosas e que necessitavam 

desenvolver-se economicamente, e rapidamente [15]. Questionavam a legitimidade das 

recomendações dos países ricos que já haviam atingido o poderio industrial com o uso 

predatório de recursos naturais e que queriam impor a eles complexas exigências de controle 

ambiental, que poderiam encarecer e retardar a industrialização dos países em 

desenvolvimento.  

A Conferência produziu a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, uma 

declaração de princípios de comportamento e responsabilidade que deveriam governar as 

decisões concernentes a questões ambientais. Outro resultado formal foi um Plano de Ação 

que convocava todos os países, os organismos das Nações Unidas, bem como todas as 

organizações internacionais a cooperarem na busca de soluções para uma série de problemas 

ambientais [15]. Em 1988 a Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou uma Resolução 

determinando à realização, até 1992, de uma Conferência sobre o meio ambiente e 

desenvolvimento que pudesse avaliar como os países haviam promovido a Proteção 

ambiental desde a Conferência de Estocolmo de 1972 [15]. Na sessão que aprovou essa 

resolução o Brasil ofereceu-se para sediar o encontro em 1992 (ECO-92), realizado no Rio 

de Janeiro [15]. A Conferência da ONU propiciou um debate e mobilização da comunidade 

internacional em torno da necessidade de uma urgente mudança de comportamento visando à 

preservação da vida na Terra. Como produtos dessa conferência foram assinados 05 

documentos: Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Agenda 21, 

Princípios para a Administração Sustentável das Florestas, Convenção da Biodiversidade, 

Convenção sobre Mudança do Clima [15].  

A constitucionalização do ambiente, ou seja, a elevação das normas de proteção 

ambiental ao status constitucional é considerada uma tendência mundial irreversível, dado o 

crescente número de nações que passaram a incluir em suas respectivas Cartas normas de tal 

natureza [20]. Diante dessa ideia evolutiva a Constituição Federal de 1988 inovou ao 

estabelecer um capítulo específico sobre o meio ambiente, correspondente ao Capítulo VI do 

Título VIII (Da Ordem Social), que consiste em um único, porém longo, artigo (225). Diz o 

artigo 225, da referida Carta Magna: 
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações. 

(...), [20]. 

 Sendo o Meio Ambiente tutelado pelo Estado pela lei maior surge então a Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981. 

A presente Lei, é uma regulamentação prevista na CF/88 nos incisos VI e VII do art. 

23 e no art. 225 da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 

e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(Sisnama) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental [20].  

O objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente (conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 

vida em todas as suas formas) tem em vista a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana 

Atendendo os princípios citados abaixo, a Política Nacional do Meio ambiente 

estabelecerá prioridades governamentais e os interesses da União e dos Estados membros, 

assim como estudos de desenvolvimento e pesquisa relacionados à preservação do meio 

ambiente, bem como a imposição de reparação aos danos causados. 

 I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 

ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo 

em vista o uso coletivo; 

        II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

        III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

        IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 

        V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 

        VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a 

proteção dos recursos ambientais; 

        VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

        VIII - recuperação de áreas degradadas;  

        IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
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        X - educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente 

[21]. 

 O capítulo do meio ambiente da CF/88 foi inspirado pela lei Nº 6938/1981 que dispõe 

sobre a Política Nacional de Meio Ambiente pública. A lei do (PNMA) Programa Nacional 

do Meio Ambiente foi responsável pela inclusão do componente ambiental na gestão das 

políticas, e posteriormente foi criado a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA). Esta 

mesma Lei criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, integrado por um órgão colegiado: 

o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) [21]. Este colegiado é composto por 

representantes de ministérios e entidades setoriais da Administração Federal, diretamente 

envolvidos com a questão ambiental, bem como de órgãos ambientais estaduais e 

municipais, de entidades de classe e de organizações não governamentais (ONGs). 

 A Resolução CONAMA Nº 001/86 constituiu um marco da política ambiental 

brasileira, pela instituição da obrigatoriedade de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) [19]. 

Os anos 90 podem ser vistos, no Brasil, como um período de institucionalização da questão 

ambiental, potencializado pela RIO’92, pela criação de novos instrumentos legais, como a 

Lei de Crimes Ambientais e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, além da 

conscientização de vários segmentos da sociedade com apoio da globalização no sistema de 

informações [19]. Aliar a preservação dos recursos genéticos a uma exploração não-

predatória e auto-sustentável é uma das diretrizes das políticas públicas da Secretaria do 

Meio Ambiente [19]. 

É preciso assinalar que um dos desafios atuais do Brasil, no que diz respeito à questão 

ambiental, consiste na legitimação das Leis, ações e políticas ambientais, junto aos outros 

países, ao setor produtivo e a sociedade como um todo; e devem ser entendidos como 

instrumentos institucionais a serviço do bem coletivo, da preservação do meio ambiente e a 

conseqüente melhoria da qualidade de vida. Sendo assim, por Política Nacional do Meio 

Ambiente se compreende as diretrizes gerais estabelecidas por lei que têm o objetivo de 

harmonizar e de integrar as políticas públicas de meio ambiente dos entes federativos, 

tornando-as mais efetivas e eficazes. 
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3. TRANSFORMAÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR EM ENERGIA 
TÉRMICA 

  

A partir deste ponto será discutida a disponibilidade da energia proveniente do Sol, os 

métodos de captação desta energia e possíveis usos e aplicações. 

 

3.1 Radiação Solar 
 

O Sol é a estrela mais próxima de nós e a que melhor conhecemos nossa fonte de luz 

e de vida, sua radiação chega até nós em forma de luz e calor, e é a fonte mais rica de energia 

eletromagnética. A energia solar é proveniente das reações nucleares que acontecem 

constantemente na parte interna do astro, sua radiação luminosa é responsável pela 

evaporação das águas, aquecimento e outros vários processos biológicos que ocorrem em 

plantas e animais no nosso planeta. “O Sol em particular sempre foi reconhecido como a 

fonte de toda a vida e a ele foi dedicada, em muitas civilizações, a adoração dos homens” 

[14].  

Somente parte da radiação solar atinge a superfície terrestre, porque outra parte é 

refletida de volta para o espaço ou absorvida pela atmosfera, à radiação solar absorvida pela 

terra aquece sua superfície e quando aquecida emite calor na forma de raios infravermelhos; 

esta radiação pode ser facilmente convertida em energia térmica, basta dispor de uma 

superfície para absorvê-la. Pondo-se um fluido, o ar ou a água, em contato com a superfície 

aquecida, pode-se transferir para esse fluido a energia e utilizá-la depois para fins práticos. 

 Antes de aprofundar no assunto sobre o uso da radiação solar como fonte de energia 

térmica, serão fornecidos alguns dados principais relativos ao Sol, conforme a tabela 1.2. 

 

Tabela 1.2 - Principais Grandezas Relacionadas ao Sol.  

Distancia média da Terra ( 1,4960 ± 0,0003 ) . 108 km 

Raio  (6,960 ± 0,001 ) . 105 km 

Massas  (1,991 ± 0,002 ) . 10³³g 

Densidade média  ( 1,410 ± 0,002 ) g/cm³ 

Energia total média produzida ( 3,86 ± 0,03 ) . 10³³ erg/s ≈ 3,86 . 10²º MW 

Fluxo de energia na superfície (6,34 ± 0,07 ) . 10³³ erg/cm² . s ≈ 63,4 . MW/m² 

Temperatura superficial  ( 5 780 ± 50 ) k 

Fonte: (COMETTA, 1982), [14]. 
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A energia solar recebida anualmente pela cobertura de uma casa é muito superior a 

energia empregada nos países industrializados para aquecer ou refrigerar a mesma casa [13]. 

 A transmissão da energia do Sol para a Terra se dá por meio de radiação 

eletromagnética de ondas curtas, pois 97% da radiação solar esta contida entre comprimentos 

de ondas que variam entre 0,3 e 3,0 µm [1]. 

Devido às flutuações climáticas, a radiação solar incidente no limite superior da 

atmosfera sofre uma série de reflexões, dispersões e absorções durante o seu percurso até o 

solo. A incidência total da radiação solar sobre um corpo localizado no solo é a soma dos 

componentes direto, difuso e refletido. Radiação direta é aquela proveniente diretamente do 

disco solar sem sofrer nenhuma mudança de direção, além da provocada pela refração 

atmosférica. Radiação difusa é aquela recebida por um corpo, após a direção dos raios 

solares terem sido modificadas por reflexão ou espalhamento na atmosfera. A radiação 

refletida depende das características do solo de da inclinação do equipamento captador 

[1,14]. 

Os níveis de radiação solar em um plano horizontal na superfície da Terra variam 

com as estações do ano, devido principalmente, à inclinação do seu eixo de rotação em 

relação ao plano da órbita em torno do Sol. Varia também de acordo com a região, 

notadamente pelas diferenças de latitude, condições meteorológicas e altitude [1]. 

 A radiação direta é medida pelo piro-heliômetro, como mostra a figura 3.1; 

instrumento provido de um dispositivo de acompanhamento do Sol e de um sistema ótico 

que só admite a energia proveniente do disco solar e de um estreito anel adjacente [1]. Os 

dados solarimétricos são apresentados habitualmente na forma de energia coletada ao longo 

de um dia, produzindo uma média mensal ao longo de muitos anos.  

                               
                                  Figura 3.1. Piro-heliômetro: sensor de radiação direta 

 
                           Fonte: (http://sonda.cptec.inpe.br/fotos/CAI/2002/caico_19.html) [28]. 
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Em condições atmosféricas ótimas, ou seja, céu claro sem nenhuma nuvem, a 

iluminação máxima observada ao meio – dia num local situado ao nível do mar é de 

1KW/m². Atinge um valor de 1,05KW/m². Fora da atmosfera, a intensidade se eleva a 1,377 

KW/m². Este índice é a chamada constante solar, sendo utilizado um valor médio, pois o 

mesmo varia com a distância da Terra em torno do Sol [14]. 

A radiação solar incidente varia em diferentes locais da superfície da Terra. O Brasil 

possui um ótimo índice de radiação solar, principalmente o nordeste brasileiro. Na região do 

semi-árido estão os melhores índices, com valores típicos de 200 a 250 W/m² de potencia 

contínua, o que equivale entre 1.752 e 2.190 KWh/m² por ano de radiação incidente. Isso 

coloca o local entre as regiões com maior potencial de energia solar [1, 14]. 

 

“Uma vez conhecido os impactos ambientais causados pela exploração e utilização 

de combustíveis fósseis, torna-se cada dia mais importante o desenvolvimento da 

pesquisa em fontes não poluidoras e renováveis. Dentre as diversas fontes de 

energia limpas, a energia solar tem mostrado um potencial de exploração 

promissor, devido a sua vasta gama de aplicações, também por ser totalmente 

limpa, ou seja, não produz poluição” [22]. 

 

 

3.2 Aproveitamentos Térmicos com a Radiação Solar 
 

A radiação solar emitida para Terra pode ser convertida diretamente em energia 

térmica, por meio de efeitos da radiação sobre determinados materiais. São diversos os 

métodos de captação da energia solar, e pode ser feita de forma direta ou indiretamente. 

Os aquecedores solares é um exemplo de como a radiação solar pode ser usada de 

forma direta, principalmente para o aquecimento de água em residências, como também as 

chapas pretas de metal, bolsas transparentes de plástico de superfície inferior negra e que se 

enchem de água fria pela manhã, o qual é revertida em água quente no fim de tarde, o uso de 

roupas escuras no inverno, são vários os tipos de captadores. 

Com base no que já foi exposto, o aquecedor solar será mais um fator integrante 

como objeto de estudo no presente trabalho, exemplificando como a energia advinda do Sol 

pode ser aproveitada no nosso cotidiano, de forma bem simples, podendo ter uma real 

importância no consumo de energia no uso doméstico. Ainda no intuito de economizar, o 

aquecedor solar abordado é confeccionado com matérias descartáveis de uso comum no 
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nosso dia a dia, possibilitando as pessoas com menor poder aquisitivo, terem uma melhor 

qualidade de vida, como também minimizar o lixo que é diariamente lançado no meio 

ambiente.  

 

3.3 Princípio do Funcionamento do Aquecedor Solar 
 

Os materiais utilizados para a montagem do aquecedor solar de 1,5 m x 2m, são 70 

Garrafas pet ( 2 litros tipo cristal ), 70 Caixas de leite Tetra Pak, ½ litro Tinta de cor preta 

fosca, 200 metros Tubos e conexões de PVC, como mostra a figura 3.2. A seguir, a 

explicação de cada uma das partes do aquecedor. 

 

                         Figura 3.2. Painel Solar com garrafas Pet 

 
                       Fonte: (próprio autor) 

 

As garrafas pet servem para proteção das caixas de leite e ajuda abafar o calor do ar, 

trancando a maior parte de sua saída. 

As caixas de leite Tetra Pak tem o seu interior revestido de papel alumínio, e na parte 

exterior a propagando do seu fabricante, é justamente está última que será pintada de cor 

preta fosca, justamente porque as cores escuras principalmente o preto absorvem mais o 

calor. Conseguintemente a caixa de leite é colocada dentro da garrafa pet, com o lado do 

papel alumínio para dentro e a parte de cor preta para cima, e o cano de água passa por 

dentro da caixa de leite. Isso fará com que o lado preto da caixa absorva o máximo que puder 

de calor do Sol, jogando o calor para dentro; como na parte interior da caixa é alumínio irá 

isolar, não permitirá a passagem do calor de volta para fora, as colunas de PVC devem 

também ser pintadas de preto, aquecendo o cano irá também aquecer a água. 
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3.4 Circulação por termo-sifão 
 
 

O principio de funcionamento por termo sifão é o que melhor se adapta á sistema 

simples, como no caso do aquecedor solar doméstico abordado neste trabalho, desde que 

tenhamos a possibilidade de instalarmos o coletor solar com o barramento superior do coletor 

ligado ao retorno de água quente (9), sempre abaixo do nível inferior (fundo) da caixa ou 

reservatório, como indicado na figura 3.3, sendo o ideal 30 cm o mínimo e no máximo 3m 

essa diferença [23]. 

 
     
        Figura 3.3. Diagrama básico de um aquecedor solar 

 

       Fonte:( http://www.aondevamos.eng.br/projetos /Manual_Jose _Alcino_ Alano.htm)[23]. 

 

Essa diferença de altura é necessária para garantir a circulação da água no coletor, 

pela diferença de densidade entre a água quente e a fria, sendo que à medida que água 

esquenta nas colunas do coletor, ela sobe para a parte superior da caixa ou reservatório, 

pressionada pela água fria, que por ser mais pesada flui para a parte inferior do coletor 

empurrando a água quente para a parte de cima da caixa. 

 No entanto, para que haja essa circulação autônoma, é necessário que o retorno de 

água quente, item (9) na figura 3.3, fique inserido dentro da água da caixa. Efeito idêntico 

aos aquecedores convencionais do mercado, com sistema termo sifão, diferenciando-se 

apenas nos materiais aplicados na sua fabricação. Esse processo permanece enquanto houver 

radiação solar [23]. 

 Sendo o coletor solar responsável direto pelo o bom desempenho de um sistema de 

aquecimento, o mesmo requer uma atenção muito especial. Este aquecedor solar diferencia 
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dos demais, no que tange aos materiais utilizados na sua construção e rendimento térmico 

[23]. Com o intuito de baixar custos utilizam-se nas colunas de absorção térmica, tubos e 

conexões de PVC, menos eficiente do que os tubos de cobre aplicado nos coletores 

convencionais [23]. As garrafas pet e as caixas Tetra Pak, substituem a caixa metálica, o 

painel de absorção térmica e o vidro utilizado nos coletores convencionais [23]. A caixa 

metálica com o vidro ou as garrafas pet tem como função proteger o interior do coletor das 

interferências externas, principalmente dos ventos e oscilações da temperatura, dando origem 

a um ambiente próprio. O calor absorvido pelas caixas Tetra Pak, pintada em preto fosco, é 

retido no interior das garrafas e transferido para a água através das colunas de PVC, também 

pintadas em preto. Apesar de simples, um sistema de aquecimento solar contem detalhes 

indispensáveis, na sua confecção e instalação, para um bom funcionamento[23]. Por 

exemplo, o dimensionamento do coletor solar em relação à caixa de água ou acumulador, é 

importantíssimo para limitarmos a temperatura a níveis que mantenham a rigidez do PVC( 

temperatura máxima de 55°C quando aplicado em sistemas com baixa pressão), sem causar o 

amolecimento dos mesmos, e por conseqüência comprometer a estrutura do coletor solar ou 

de todo o conjunto, vindo a provocar vazamentos ou mesmo causar a destruição do coletor 

solar [23]. O motivo é que a água que circula no coletor solar tanto é aquecida, como 

limitada a níveis seguros ao PVC [23]. 

A figura 3.4 detalha com que percentual, em relação à altura da caixa d’água, devem 

ser feitas as furações para os flanges, onde serão instaladas: a entrada da torneira bóia e o 

retorno de água quente dos coletores solares, e as saídas de água quente para o consumo, de 

água fria para ser aquecida pelos coletores solares, e para o vertedouro (ladrão). 

 

Figura 3.4. Percentual de altura das furações, conforme a altura da caixa da água 

Fonte: (http://www.aondevamos.eng.br/projetos /Manual_Jose _Alcino_ Alano.htm)[23]. 
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O item 10-pescador giratório, da figura 3.4 é uma alternativa interessante, pois tem 

como função variar o volume de água a ser aquecida, dando a opção de escolhermos a 

quantidade e temperatura que desejarmos. Nada mais é do que uma curva de PVC com um 

pedaço de tubo, acoplados ao flange que leva a água fria até os coletores solares [23]. O 

limitador de consumo é o dispositivo que caso falte água para o consumo, faz que continue 

mantendo o volume de água suficiente na caixa para manter submersas as ligações com os 

coletores solares, figura 3.5, requisito indispensável para que a circulação autônoma do 

sistema por termo-sifão aconteça [23].  

Na figura 3.5 é possível visualizar toda instalação da caixa d’água e a função de cada 

item, faltando apenas o redutor de turbulência. 

   

Figura 3.5. Instalação dentro da caixa da água 

            

Fonte:( http://www.aondevamos.eng.br/projetos /Manual_Jose _Alcino_ Alano.htm)[23]. 

 

3.5 Isolamento térmico da caixa ou reservatório 
 

Sendo a caixa de água a responsável por acumular a água quente, e se a mesma não 

ficar bem protegida debaixo do telhado, faz-se necessário um bom isolamento térmico. 

O aproveitamento de materiais disponíveis basicamente em todas as regiões será de 

extrema importância, há inúmeras opções. Para quem reside no meio urbano, dentre tantas, 
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destaca-se o isopor das embalagens de supermercados, utilizados na conservação de 

alimentos, em eletro-eletrônicos, sacolas plásticas, papéis, etc. 

Em outras regiões, como no meio rural, também tem alternativas de isotérmicos, 

como: serragem, cascas de trigo, cascas de arroz, grama seca, etc. Podemos fazer blocos 

isotérmicos com qualquer um desses isolantes, bastando para isso encher caixas Tetra Pak de 

1L e fechando-as novamente. Para fixar esses blocos, na caixa, use cola ou amarre-as com 

tiras feitas de garrafas PET, tomando o cuidado de preencher os espaços entre as caixinhas, 

quando fixadas em recipientes redondos ou de cantos arredondados, com sacolas plásticas, 

papéis, etc. Com a caixa ao ar livre, o isolamento térmico deverá ser protegido com uma lona 

contra a umidade, o que evitará a redução da eficiência do mesmo e a sua destruição. 

 

3.6 Abordagem do Aquecedor Solar na Física para Ensino Médio 
 

 Hoje em dia o professor de física enfrenta um grande desafio em inserir o ensino de 

sua disciplina no contexto de usos reais e significativos. Para o aluno não é simples entender 

a relação dos fenômenos que observa no seu cotidiano simplesmente com conceitos teóricos 

da ciência. Para que a aula de física não fique só na teoria é preciso que o professor construa 

pontes que permitam a ligação interdisciplinar com procedimentos de observação, análise, e 

aplicação de modelos que tenha relação com aspectos teóricos e práticos, e de alguma forma 

possa contribuir para o entendimento do mercado moderno tecnológico. Nesse contexto, 

apresenta-se um trabalho relacionando alguns conceitos básicos da física com o 

funcionamento do aquecedor solar. 

 Um sistema básico de aquecimento de água por energia solar com matérias 

recicláveis é composto de painéis coletores solares feitos com garrafas Pet, caixas de leite 

Tetra Pak, tinta preta, tubulação de PVC e reservatório térmico. 

 Os raios luminosos do sol, após atravessarem o painel composto por garrafas 

plásticas, são absorvidos pelas caixas de leite revestidas de alumínio e pintadas de preto 

fosco envolvendo a tubulação de PVC também pintada de preto fosco, que por sua vez 

emitem radiação provocando aumento de temperatura, desde que o seu interior esteja bem 

isolado do ambiente externo. Este aumento da temperatura no interior das garrafas, também 

conhecido como “efeito estufa” pode ser verificado, basta dispor de um termômetro.  

  Como foi dito, o aquecimento no interior da garrafa ilustra o efeito estufa, no qual 

podemos relacionar este efeito com o aquecimento do nosso planeta devido ao aumento de 

emissão de gases como o dióxido de Carbono (CO2), metano (CH4), seguidos de outros em 
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menor escala, lançados para atmosfera pelas indústrias, pelo setor automobilístico, e pelas 

queimadas. O CO2 juntamente com outros gases faz o papel do plástico, de modo que o 

aumento da sua quantidade na atmosfera implica no aumento da temperatura da Terra 

(interior da garrafa) devido à incidência da luz solar, ou seja, parte da luz solar incidente na 

Terra é refletida, mas com a barreira desses gases parte da luz refletida fica aprisionada pela 

atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fonte: (próprio autor) 

 

Como mostra a figura 3.6 à função da caixa de leite pintada de preto no interior da 

garrafa é absorver a energia radiante que provém do ambiente externo, neste caso o sol, que 

posteriormente, é irradiada sob forma de onda de calor, que são os raios infravermelhos no 

qual a maior parte fica preso dentro da garrafa, provocando o aumento de temperatura. 

     

                   Figura 3.7. Ilustração do efeito estufa na Terra 

 
                Fonte:(http://eco.ib.usp.br/lepac/conservacao/ensino/imagens/esquema_efeitoestufa.jpg) [24]. 

Figura 3.6. Ilustra o efeito estufa no interior da garrafa 
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As previsões de temperatura e das condições climáticas feitas pelos satélites se dão 

graças à detecção dos raios infravermelhos emitido pela superfície da Terra [13]. 

 A energia radiante do sol incide sobre a superfície do coletor solar, grande parte é 

absorvida transformando-se em calor e aquecendo a água que passa nas tubulações de PVC 

dentro do sistema de aquecimento. Quando a água ambiente passa pela tubulação é aquecida 

devido à troca de colar do sistema com água. Essa água aquecida por ser menos densa, 

começa a se deslocar em direção ao reservatório, acima dos coletores, dando inicio a um 

processo natural de circulação denominada de termo- sifão. A movimentação da água dura 

enquanto houver uma boa radiação solar e uma diferença de temperatura entre a água que 

chega do reservatório e água que sai do aquecedor solar [25]. A circulação por termo-sifão é 

resultante da transferência de calor pelos três processos: radiação, condução e convecção, 

levando o calor gerado no sistema de aquecimento para a água presente no reservatório, 

sendo a própria água o meio de transferência térmica [25], conforme o esquema da figura 3.8 

apresentado. 

 

Figura 3.8. Ilustra o ciclo conectivo do sistema. 

 
Fonte: (próprio autor) 

 

Quando as colunas de PVC se aquecem dentro das garrafas, a água que esta em 

contato com o PVC também se aquece, isso acontece pelo processo de condução, devido à 

transmissão de calor através das moléculas que compõem o PVC [26]. Com isso a água fria 

(mais densa) que sai do reservatório para o coletor empurra água quente (menos densa) que 

se acumula no coletor onde é conduzida até o reservatório num ciclo de continua 

movimentação [26]. Esse fenômeno é conhecido como correntes de convecção, processo que 

consiste na transmissão de calor através do deslocamento das camadas do material devido à 



43 
 

diferença de densidade entre elas [26]. A convecção é o transporte de energia térmica pela 

movimentação do próprio meio material, neste caso a água. 

A figura 3.9 ilustra outro protótipo simulando um aquecedor solar convencional, com 

outro tipo de material, mas o procedimento de circulação da água e o mesmo do aquecedor 

com garrafas Pet. No experimento foi utilizada uma tampa de geladeira como painel, uma 

mangueira para levar água ao reservatório, e um vasilhame de plástico como reservatório, e 

um termômetro para medir a temperatura da água como a figura 3.9 demonstra. 

 

Figura 3.9. (a)Protótipo simulando aquecedor solar (b) observa-se que a temperatura da água aquecida é 
de 48º C. 

 
          Fonte: (próprio autor) 

 

A radiação é outra forma de transmissão ou transferência de calor, através de ondas 

eletromagnéticas, que se movem na velocidade da luz, são da mesma natureza das ondas de 

rádio, de televisão, raios X ou luz, mas se distinguem pelos respectivos comprimentos de 

onda e freqüências [13, 26]. Todos os corpos emitem e absorvem radiação eletromagnética 

[26]. Quando um corpo esta em equilíbrio térmico com suas vizinhanças, ele emite e absorve 

calor à mesma taxa [26]. Quando a radiação eletromagnética incide sobre um objeto opaco, 

parte da radiação é refletida e parte é absorvida. Objetos com cores claras refletem a maior 

parte da radiação visível, enquanto objetos escuros absorvem a maior parte da radiação. Um 

corpo que absorve toda a radiação incidente sobre ele é chamado de corpo negro [13,26]. 

(a) (b) 
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No aquecedor solar aplica-se também este conhecimento, no qual as caixas de leite 

Tetra Pak e os canos de PVC no interior do painel são pintados de preto (fosco) para 

absorver a maior quantidade possível de calor. 

“O corpo capaz de absorver toda energia radiante que nele incide é denominado corpo 

negro ou radiador ideal. Assim, os corpos negros são os que melhor absorvem a radiação” 

[13,26]. 

Em muitas situações reais, os três mecanismos de transferência de calor ocorrem 

simultaneamente; entretanto, um deles pode predominar sobre os outros. O aquecedor solar 

doméstico é um exemplo desses três processos.  
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CONCLUSÃO 
 

 

Verifica-se que a sustentabilidade do setor energético, só será eficaz quando seus 

problemas forem tratados de forma abrangente, através das políticas que direcionam as 

escolhas tecnológicas visando à preservação do meio ambiente, e que investem no setor tanto 

no suprimento quanto na demanda, bem como a conscientização e o comportamento dos 

consumidores.  

Em busca da convivência harmônica entre o homem e o meio ambiente os 

aquecedores solares domésticos é mais uma solução para o desenvolvimento sustentável. 

No processo ensino aprendizagem de física, nota-se que uma abordagem temática, 

dinâmica e real além de melhorar o conhecimento da disciplina, mostra ao aluno que a física 

está presente no dia-a-dia e nas aplicações tecnológicas. Percebe-se que o conhecimento dos 

conceitos relacionados à física aliando com a prática, proporciona ao aluno um entendimento 

melhor dos fenômenos naturais. 

Portanto conclui-se que a sustentabilidade do planeta depende da sociedade como um 

todo, devendo a cada um zelar e proteger o meio ambiente, aproveitando as alternativas que 

o mesmo oferece. 
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