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Coletor solar. Diversos usosColetor solar. Diversos usos



Planta com torre central e heliostatos
para a geração elétrica de alta potência, MWe



Planta com concentradores  móveis tendo na região focal um motor a ciclo 
Stirling, para a geração elétrica ( kWe ou MWe).



Planta com concentradores  móveis tendo na região focal um motor a 
ciclo Stirling, para a geração elétrica ( kWe ou MWe).



Sistema fotovoltaico de geração elétrica para 
bombeamento de  àgua



O processo de conversão fotovoltaico



Habitação dotada de sistema de coletores solares
fotovoltaicos para energia elétrica e calefação



Coletor solar para aquecimento de Coletor solar para aquecimento de ááguagua
-- papaííses friosses frios

Sistema de coletores solares com cobertura de fibra de vidro corrugada ,aletas
e absorvedor de alumínio, tubos de cobre, sistema anticongelante e tanque de 

900litros. Fração solar 50%.



Sistema de aquecimento de água com anticongelante



Sistema para manter aquecimento da piscina, coletores 
comuns e tanque de estocagem de 300 litros



Determinando a eficiência de  um módulo fotovoltaico



InstalaInstalaçção de coletor solar. ão de coletor solar. 
Dicas para arquitetura.Dicas para arquitetura.

•• ConsideraConsideraçções iniciaisões iniciais

•• Devido Devido àà procura do homem pela maior utilizaprocura do homem pela maior utilizaçção de ão de 
recursos renovrecursos renovááveis em suas construveis em suas construçções, a busca pelo uso ões, a busca pelo uso 
de coletores solares para aquecimento de de coletores solares para aquecimento de áágua tem gua tem 
crescido.crescido.

••

•• As aplicaAs aplicaçções desta tecnologia simples, de baixo custo e de ões desta tecnologia simples, de baixo custo e de 
ffáácil manutencil manutençção se fazem associadas a decisões de ão se fazem associadas a decisões de 
arquitetura no tocante a posicionamento de telhados, arquitetura no tocante a posicionamento de telhados, 
dimensionamento de atidimensionamento de atiçço e mesmo especificao e mesmo especificaçção de ão de 
torneiras.torneiras.



objetivoobjetivo

•• dicas simples, rdicas simples, ráápidas e objetivas, que lhe permitam pidas e objetivas, que lhe permitam 
auxiliar nas decisões do projeto de cobertura que possam auxiliar nas decisões do projeto de cobertura que possam 
contemplar esta instalacontemplar esta instalaçção, sobretudo para localidades ão, sobretudo para localidades 
situadas a partir da latitude 23situadas a partir da latitude 23°°S (Rio de Janeiro) em S (Rio de Janeiro) em 
diredireçção ao Equador.ão ao Equador.

•• Nesta etapa da pesquisa, os coletores devem estar Nesta etapa da pesquisa, os coletores devem estar 
necessariamente em sua posinecessariamente em sua posiçção ideal, aproveitando ão ideal, aproveitando 
plenamente a trajetplenamente a trajetóória virtual do Sol, ou seja a Norte, em ria virtual do Sol, ou seja a Norte, em 
nosso hemisfnosso hemisféério, ou a Sul no hemisfrio, ou a Sul no hemisféério Norte (que ainda rio Norte (que ainda 
contempla parte do territcontempla parte do territóório brasileiro), apenas as rio brasileiro), apenas as 
diversas inclinadiversas inclinaçções em funões em funçção de variaão de variaçções de latitude ões de latitude 
sendo apresentadas.sendo apresentadas.



•• CaberCaberáá ao arquiteto, se quiser otimizar financeiramente sua ao arquiteto, se quiser otimizar financeiramente sua 
escolha, verificar a reduescolha, verificar a reduçção possão possíível no volume do reservatvel no volume do reservatóório e rio e 
no nno núúmero de placas coletoras quanto mais baixa for a latitude de mero de placas coletoras quanto mais baixa for a latitude de 
seu local. seu local. 

•• Quanto mais prQuanto mais próóximo ao Equador, menores serão os requisitos de ximo ao Equador, menores serão os requisitos de 
áágua quente ao longo dos dias do ano.gua quente ao longo dos dias do ano.

•• A questão da A questão da altitudealtitude tambtambéém merece ser considerada: quanto m merece ser considerada: quanto 
mais alto, menores são, para um mesmo local as temperaturas mais alto, menores são, para um mesmo local as temperaturas 
noturnas, por exemplo e maior costuma ser o consumo de noturnas, por exemplo e maior costuma ser o consumo de áágua gua 
quente. quente. 

•• O mO méétodo que aqui passamos foi testado com sucesso em locais todo que aqui passamos foi testado com sucesso em locais 
tropicais situados a 500 e 800 metros de altitude (especificamentropicais situados a 500 e 800 metros de altitude (especificamente te 
no vilarejo de no vilarejo de ItaipavaItaipava, RJ). , RJ). 

•• De toda forma, uma vez que seja viDe toda forma, uma vez que seja viáável o custo inicial, o arquiteto vel o custo inicial, o arquiteto 
deveria conduzir seu cdeveria conduzir seu cáálculo para a generosidade na escolha das lculo para a generosidade na escolha das 
placas e reservatplacas e reservatóório de rio de áágua quente (boiler), o que garantirgua quente (boiler), o que garantiráá
uma certa margem de seguranuma certa margem de segurançça contra imprevistos não a contra imprevistos não 
considerados.. considerados.. 





•• CaberCaberáá ao arquiteto, se quiser otimizar financeiramente sua escolha, vao arquiteto, se quiser otimizar financeiramente sua escolha, verificar erificar 
a redua reduçção possão possíível no volume do reservatvel no volume do reservatóório e no nrio e no núúmero de placas mero de placas 
coletoras quanto mais baixa for a latitude de seu local. coletoras quanto mais baixa for a latitude de seu local. 

•• Quanto mais prQuanto mais próóximo ao Equador, menores serão os requisitos de ximo ao Equador, menores serão os requisitos de áágua gua 
quente ao longo dos dias do ano.quente ao longo dos dias do ano.

•• A questão da A questão da altitudealtitude tambtambéém merece ser considerada: quanto mais alto, m merece ser considerada: quanto mais alto, 
menores são, para um mesmo local as temperaturas noturnas, por emenores são, para um mesmo local as temperaturas noturnas, por exemplo e xemplo e 
maior costuma ser o consumo de maior costuma ser o consumo de áágua quente. gua quente. 

•• O mO méétodo que aqui passamos foi testado com sucesso em locais tropicatodo que aqui passamos foi testado com sucesso em locais tropicais is 
situados a 500 e 800 metros de altitude (especificamente no vilasituados a 500 e 800 metros de altitude (especificamente no vilarejo de rejo de 
ItaipavaItaipava, RJ). , RJ). 

•• De toda forma, uma vez que seja viDe toda forma, uma vez que seja viáável o custo inicial, o arquiteto deveria vel o custo inicial, o arquiteto deveria 
conduzir seu cconduzir seu cáálculo para a generosidade na escolha das placas e reservatlculo para a generosidade na escolha das placas e reservatóório rio 
de de áágua quente (boiler), o que garantirgua quente (boiler), o que garantiráá uma certa margem de seguranuma certa margem de segurançça a 
contra imprevistos não considerados.. contra imprevistos não considerados.. 

•• O importante O importante éé verificar se nosso cliente em particular estverificar se nosso cliente em particular estáá ““na mna méédiadia”” ou ou 
precisa de um suplemento (desperdprecisa de um suplemento (desperdíício assumido, doentes em casa, piscinas, cio assumido, doentes em casa, piscinas, 
locais muito frios, aparilocais muito frios, apariçção de hão de hóóspedes freqspedes freqüüentes, etc...). entes, etc...). 



As dicasAs dicas
•• Para o projeto, seguePara o projeto, segue--se uma sse uma séérie simples de 5 passos de rie simples de 5 passos de 

concepconcepçção, associadas a informaão, associadas a informaçções de fontes fidedignas ões de fontes fidedignas 
para os cpara os cáálculos necesslculos necessáários:rios:

•• CCáálculo de lculo de áágua quentegua quente

•• CCáálculo do nlculo do núúmero de placas de coletoresmero de placas de coletores

•• CCáálculo e ..lculo e ..

•• localizalocalizaçção da superfão da superfíície de telhado virada a Nortecie de telhado virada a Norte[1][1] mmíínima nima 
úútil til 

•• Escolha da torneira.Escolha da torneira.

••
[1][1] Lembrando que para locais acima da linha do Equador, Lembrando que para locais acima da linha do Equador, 
todos os todos os ““NortesNortes”” mencionados neste documento devem ser mencionados neste documento devem ser 
trocados para trocados para ““SulSul””..



O sistemaO sistema

•N





11-- Quantidade de Quantidade de áágua quente necessgua quente necessáária a cada tipo ria a cada tipo 

de projeto =de projeto = o no núúmero de usumero de usuáários e o tipo de atividade rios e o tipo de atividade 

envolvendo envolvendo áágua quentegua quente. . 

Consumo Diário de Água Quente por Dia
(Fonte: ABNT – NB 128 – Tabela I) 

Alojamento Provisório de Obra 24 litros por indivíduo 
Casa Popular ou rural 36 litros por indivíduo 
Residência 45 litros por indivíduo 
Apartamento 60 litros por indivíduo 
Quartel 45 litros por indivíduo 
Escola (Internato) 45 litros por indivíduo 
Hotel (sem incluir cozinha e lavanderia) 36 litros por indivíduo 

Hospital 125 litros por leito 

Restaurante e Similares 12 litros por refeição 

Lavanderia 15 litros por Kg de roupa seca 

 



11-- Quantidade de Quantidade de áágua quente necessgua quente necessáária a cada tipo ria a cada tipo 

de projeto =de projeto = o no núúmero de usumero de usuáários e o tipo de atividade rios e o tipo de atividade 

envolvendo envolvendo áágua quentegua quente. . 

Consumo médio de água aquecida em ambientes residenciais 
(fonte IBAM/PROCEL – Manual de Prédios eficientes em energia elétrica, Rio, 2003) 

Chuveiro 50 litros por banho 

Banheira para uma pessoa 100 litros por banho 

Banheira para duas pessoas 200 litros por banho 

Torneira de água quente 50 litros por dia 

Máquina de lavar pratos 150 litros por dia 

Máquina de lavar roupa 150 litros por dia 

 

••O importante O importante éé verificar se nosso cliente em particular estverificar se nosso cliente em particular estáá ““na na 
mméédiadia”” ou precisa de um suplemento (desperdou precisa de um suplemento (desperdíício assumido, cio assumido, 

doentes em casa, piscinas, locais muito frios, aparidoentes em casa, piscinas, locais muito frios, apariçção de ão de 
hhóóspedes freqspedes freqüüentes, etc...).entes, etc...).



11-- Quantidade de Quantidade de áágua quente necessgua quente necessáária a cada tipo ria a cada tipo 

de projeto =de projeto = o no núúmero de usumero de usuáários e o tipo de atividade rios e o tipo de atividade 

envolvendo envolvendo áágua quente = dimensionamento do(s) boiler (s)gua quente = dimensionamento do(s) boiler (s). . 

Dimensionamento Indicado para Aquecedores Elétricos de Acumulação
(Fonte: ABNT – NB 128 – Tabela II)  

Consumo Diário  
a 70°C               
(Litros) 

Capacidade do 
Aquecedor            

(Litros) 

Potência 
(Kw) 

60 50 0,75 
95 75 0,75 
130 100 1 
200 150 1,25 
260 200 1,5 

330 250 2 

430 300 2,5 

570 400 3 

700 500 4 
850 600 4,5 
1150 750 5,5 
1500 1000 7 
1900 1250 8,5 
2300 1500 10 
2900 1750 12 
3300 2000 14 
4200 2500 17 
5000 3000 20 

 



11-- Quantidade de Quantidade de áágua quente necessgua quente necessáária a cada tipo ria a cada tipo 

de projeto =de projeto = o no núúmero de usumero de usuáários e o tipo de atividade rios e o tipo de atividade 

envolvendo envolvendo áágua quente = dimensionamento do(s) boiler (s)gua quente = dimensionamento do(s) boiler (s). . 
Dimensionamento Indicado para Aquecedores Solares de Acumulação

(Fonte:  AcquaSol - www.clickrj.acquasol.com.br)  

Capacidade Diâmetro Comprimento Potência Pressão 
75 litros 0,46m 0,78m 1.500W 
100 litros 0,46m 1,00m 1.500W 
150 litros 0,46m 1,40m 1.500W 
200 litros 0,56m 1,20m 3.000W 
300 litros 0,56m 1,70m 3.000W 
400 litros 0,64m 1,70m 5.000W 
500 litros 0,64m 1,90m 5.000W 

4 Kg/cm2 

 
 

Dimensionamento Indicado para Aquecedores Solares de Acumulação 
(Fonte: Fonte: Soletrol -  www.soletrol.com.br  ) 

Boilers de Baixa Pressão 

Capacidade
( litros ) 

Diâmetro 
mm 

Comprimento
mm 

Potência
Watts 

Pressão 
(m.c.a.) 

Peso 
(Kg) 

200 l 900 1600 213 / 217 
300 l 900 2100 317 / 322 
400 l 900 2440 422 / 429 
500 l 900 2840 

3500 2(cobre) 
5(inox) 

528 / 536 
Boilers de Alta Pressão 

Capacidade
( litros ) 

Diâmetro 
mm 

Comprimento
mm 

Potência Pressão 
(m.c.a.) 

Peso 

500 l 900 2840 536 
600 l 900 3192 643 
800 l 900 4010 862 
1000 l 900 4950 

3500 40 

1075 
 

Podemos colocar todo o 
volume em um só boiler

- que é o mais simples em 
termos de instalação 

-ou em caso de problemas 
de peso na estrutura ou 
altura do forro em dois. 

-O que, aliás, é bastante 
recomendável quando 
abastecemos também a 
cozinha com o mesmo 
sistema 



2 2 –– Projeto da Projeto da áárea dos coletores rea dos coletores -- 5 parâmetros, alguns 5 parâmetros, alguns 
intimamente ligados intimamente ligados àà decisão do arquiteto e em fundecisão do arquiteto e em funçção ão 
do terreno escolhidodo terreno escolhido

1.1. CaracterCaracteríísticas do coletor escolhidosticas do coletor escolhido, pois o rendimento do coletor varia , pois o rendimento do coletor varia 
em funem funçção das especificaão das especificaçções tões téécnicas de cada fabricante;cnicas de cada fabricante;

2.2. Latitude do localLatitude do local –– quanto mais prquanto mais próóximo ao Equador, mais energia ximo ao Equador, mais energia 
incidente disponincidente disponíível, menor a vel, menor a áárea necessrea necessáária de coletor;ria de coletor;

3.3. Inexistência de sombras projetadasInexistência de sombras projetadas sobre as placassobre as placas ((áárvores, rvores, 
construconstruçções vizinhas, caixa ões vizinhas, caixa dd’’áágua superior, casa de elevadores, etc..), gua superior, casa de elevadores, etc..), 
principalmente no inverno.principalmente no inverno.

4.4. OrientaOrientaçção do coletorão do coletor -- a trajeta trajetóória virtual do Sol de Leste a Oeste permite ria virtual do Sol de Leste a Oeste permite 
que o coletor orientado a Norte1 receba potencialmente Sol o diaque o coletor orientado a Norte1 receba potencialmente Sol o dia inteiro, inteiro, 
reduzindo reduzindo áá áárea de coleta, ou o nrea de coleta, ou o núúmero de placas; valores atmero de placas; valores atéé 1515°° NENE[1][1] ou ou 
1515°° NO não afetando significativamente a eficiência do sistema;NO não afetando significativamente a eficiência do sistema;

[1][1] Evidentemente, para cidades em latitudes ao Norte do Equador esEvidentemente, para cidades em latitudes ao Norte do Equador estas tas 
referências devem ser trocadas para atreferências devem ser trocadas para atéé 1515°°SE ou 15SE ou 15°°SO.SO.



2 2 -- Projeto da Projeto da áárea dos coletores rea dos coletores -- inclinainclinaççãoão

•Coletor 
perpendicular ao 
Sol de meio dia

•Sol de meio dia de verão

•Sol do equinócio = valor da 
latitude do local

•Sol de meio dia de inverno

5.5. InclinaInclinaçção do coletorão do coletor -- o ideal o ideal éé coloccolocáá--lo perpendicular lo perpendicular àà altura solar altura solar 
mméédia do inverno ao meio dia, ou seja a latitude do local + 15dia do inverno ao meio dia, ou seja a latitude do local + 15°° sendo uma sendo uma 
boa estimativa para aquecimento de boa estimativa para aquecimento de áágua com foco no pergua com foco no perííodo de inverno;odo de inverno;

••



2 2 -- Projeto da Projeto da áárea dos coletores rea dos coletores -- inclinainclinaççãoão

•Coletor 
perpendicular ao 
Sol de meio dia

•Sol de meio dia de verão

•Sol do equinócio = valor 
da latitude do local

•Sol de meio dia de 
inverno

5.5. InclinaInclinaçção do coletorão do coletor -- o ideal o ideal éé coloccolocáá--lo perpendicular lo perpendicular àà altura solar altura solar 
mméédia do inverno ao meio dia, ou seja a latitude do local + 15dia do inverno ao meio dia, ou seja a latitude do local + 15°° sendo uma sendo uma 
boa estimativa para aquecimento de boa estimativa para aquecimento de áágua com foco no pergua com foco no perííodo de inverno;odo de inverno;

••

•Altura solar média do 
inverno, tirada dos 
livros ou de softwares

•Fechando o triângulo retângulo = 90°-altura 
solar, ou latitude do local + 15°



2 2 -- Projeto da Projeto da áárea dos coletores rea dos coletores -- inclinainclinaççãoão
Inclinação dos Coletores

Localidade (latitude) 
Espectrosol

Ltda 
Soletrol Pantho 

comercio 
(lat + 10°)

Programa 
RadLite 

(+ou-5°) 
Belém (1°27’21’’S) 10º - 11,5° 1,50°  
Manaus (3°06’07’’S) 10° - 13,15° 3,10° 
Fortaleza (3°43’02’’S) 10º - 13,75° 3,75° 
Maceió (9°39’57’’S) 10° - 19,65° 9,65° 
S. Luiz (2°31’47’’S) 10° - 12,65° 2,50° 
Natal (5°47’42’’S) 10° - 15,75° 5,75° 
J. Pessoa (7°47’42’’S) 10° - 17,10° 7,10° 
Recife (8°03’14’’S) 10° - 18,10° 8,02° 
Goiânia (16°40’43’’S) 20º - 26,65° 16,65° 
Aracajú (10°54’40’’S) 20º - 20,90° 10,90° 
Salvador (12°58’16’’S) 20° - 22,95° 12,95° 
Rio de Janeiro (22°54’10’’S) 30º - 32,90° 22,90° 
S. Paulo (23°32’51’’S) 30° - 33,50° 23,50° 
B. Horizonte (19°55’15’’S) 30° - 29,90° 19,90° 
Vitória (20°19’10’’S) 30° - 30,30° 20,30° 
Curitiba (25°25’40’’S) 35º - 35,40° 25,40° 
Florianópolis (27°35’48’’S) 40º - 37,55° 27,55° 
P. Alegre (30°01’59’’S) 40° - 40° 40° 
 



3  3  -- CCáálculo e localizalculo e localizaçção da superfão da superfíície de telhado virada cie de telhado virada 
a Norte ma Norte míínima nima úútil  (eliminando a zona do til  (eliminando a zona do 
espigão) espigão) 
[1][1] Lembrando que para locais acima da linha do Equador, todos os Lembrando que para locais acima da linha do Equador, todos os ““NortesNortes”” mencionados neste documento mencionados neste documento 
devem ser trocados para devem ser trocados para ““SulSul””..

•N



3  3  -- CCáálculo e localizalculo e localizaçção da superfão da superfíície de telhado virada cie de telhado virada 
a Norte ma Norte míínima nima úútil  (eliminando a zona do til  (eliminando a zona do 
espigão) espigão) 
[1][1] Lembrando que para locais acima da linha do Equador, todos os Lembrando que para locais acima da linha do Equador, todos os ““NortesNortes”” mencionados neste documento mencionados neste documento 
devem ser trocados para devem ser trocados para ““SulSul””..

- espaço “não-aedificandi” (X), 
resultado de algumas decisões a critério 
do arquiteto e outras pela Física, 
parceira neste projeto:

-como a caixa d’água deve poder ser 
limpa, é preciso prever um espaço para 
que se tire a tampa e se limpe o lado 
interno (H); 

- em seguida um outro (h) que 
é o resultado da altura da caixa d’água 
projetada e o espaço para colocação do 
joelho que leva até a entrada de água 
fria do reservatório (boiler), que deve ser 
mais baixo para que a gravidade faça 
naturalmente o abastecimento da água 
fria necessária da caixa d’água para o 
boiler;

•para o sistema funcionar corretamente por 
termo-sifão, a Física diz que é necessário um 
desnível vertical (Y) mínimo de ( 30cm ) entre a 
parte de baixo do boiler e a saída de água 
quente (parte superior) da placa coletora, bem 
como um desnível da parte de cima do coletor 
para a entrada de água quente do boiler.

•

•N



3  3  -- Lajes planas Lajes planas 

O procedimento para cálculo da área 
necessária não muda. Uma vez 
encontrado, determina, em função 
do coletor escolhido, o número de 
placas a utilizar.

A questão das 
sombras projetadas 
permanece, acrescida 
apenas das 
projetadas de uma 
fileira de coletores 
sobre a que a segue 
atrás. Um estudo 
sobre as cartas 
solares permite 
calcular seu 
espaçamento.

 

Raios solares
Filas de coletores 

   Boiler 



4 4 –– Torneiras,  e apoio ; fechando o cicloTorneiras,  e apoio ; fechando o ciclo

Apoio elétrico ou à gás = sistema auxiliar, ou de apoio. Pode 
ser elétrico - uma resistência que já vem colocada dentro do 

boiler, acionada manualmente ou automaticamente via 
termostato – ou à gás, através de um aquecedor de 

passagem..



3  3  -- CCáálculo com tudo otimizadolculo com tudo otimizado
uso do uso do FF--chartchart ou..ou..

•1m2 de placa inicial para iniciar o sistema + 1 m2 para cada 100 litros de água 
quente, ou fração.

•Ex: Para 250 litros de água quente previstos para o boiler: 1+3 = 4 m2 de placa 
de coletor 
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Empresas que receberam o selo PROCEL:
a) Altenergia 
b) Enalter 
c) Engeart 
d) Heliotec 
e) JMS 
f) Pantho 
g) Soletrol 
h) Transen 
i) Tuma 

 
Tipos de Boiler: 
 
1.http://www.krsolar.com.br/asp/pesquisa.asp 
2.http://www.astrosol.com.br/sites/astrosol/dimensionamento.asp 
3.http://www.cefetsp.br/edu/sinergia/andre2.html 
4.http://www.astrosol.com.br/sites/astrosol/produto_aquecedor_solar_convencional.asp 
5.http://www.soletrol.com.br/Orcamentos/especifique_on-line/ 
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