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RESUMO 

 
A preparação de alimentos é uma atividade com grande consumo de água quente, não só no 

aquecimento da água de cocção, mas em especial para as atividades de limpeza (panelas e 

utensílios, assim como geral). A tecnologia de aquecimento solar (para geração de água quente), 

no mercado nacional é dominada e os equipamentos são facilmente disponíveis no mercado, 

porém eles não são vistos nas cozinhas industriais. Este estudo analisou as opções para inserção 

da energia solar térmica em cozinha industrial no Brasil, procurando utilizar o restaurante 

universitário da UFF no campus do Gragoatá em Niterói como estudo de caso. As demandas de 

água quente foram mapeadas e mensuradas, e três situações forma avaliadas: atendimento da 

demanda preconizada na literatura (8 l/refeição), alimentação do subsistema limpeza das panelas 

e utensílios e pré-aquecimento da água destinada à cocção, sendo que este último apresentou 

maior atratividade econômica. 

 

PALAVRAS – CHAVE: cozinha industrial, energia solar térmica, água quente. 
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ABSTRACT 

 

Cooking make use of a significant amount of hot water, not only in terms of heating the cooking 

water, but also for the cleaning and washing activities (pans, tools and general cleaning. Solar 

heating (for hot water) is a known technology in the Brazilian market, and the equipments are 

well available, yet they are hardly seen in the Industrial Kitchens. The present study analyzed 

options to incorporate solar thermal energy in industrial kitchens in Brazil, looking at the 

university restaurant at Gragoatá Campus, Niterói city, as a case study. Hot water demands were 

mapped and measured, where three main situations were evaluated: supply the values found in 

literature (8 l/meal), feeding system only to the pans washing system and pre-heating the water 

for cooking, been this last one the highest IRR. 

 

KEY WORDS: Industrial kitchen, solar thermal energy, hot water. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Que é possível utilizar a energia solar para ter-se água quente não é novidade, muitos sistemas 

de coletores solares estão no mercado e várias são as opções de empresas e equipamentos para 

obter água quente para banho (máximo 60° C). 

Segundo pesquisa encomendada pela Associação Brasileira de Refrigeração, Ar condicionado, 

Ventilação e Aquecimento (ABRAVA, 2001), cada m2 de coletor solar instalado permite: 

- Economizar 55 kg de GLP por ano; 

- Economizar 66 litros de diesel por ano; 

- Evitar a inundação de cerca de 56 m2 de terras para a geração de energia elétrica; e 

- Economizar 215 kg de lenha por ano. 

No Brasil os primeiros aquecedores surgiram nos anos 70, impulsionado pela crise do 

petróleo. Na década de 90 houve um crescente profissionalismo em resposta a um mercado cada 

vez mais exigente e devido ao surgimento das primeiras normas da ABNT específicas para o setor 

(ABRAVA, 2002). 

Há muito, as altas temperaturas já encontraram seu nicho nos sistemas de geração de energia 

elétrica com uso de espelhos concentradores (parabólicos ou Fresnel), e sua aplicabilidade e 

custos já foram demonstrados em vários projetos na Europa (ex.: Espanha). 

O desafio que se apresenta para a indústria e – em especial para as empresas de projeto de 

sistemas de coletores solares – são as médias temperaturas. Em que procuram-se fluidos na faixa 

dos 80 a 100 graus centígrados. 

Estas temperaturas não só impõem restrições ao uso por questões de segurança, mas estão no 

limite de muitas das tecnologias já consagradas (acima dos coletores planos, e muito abaixo dos 

sistemas concentradores). E seu projeto necessita de entendimento de engenharia e termodinâmica 

que nem sempre são encontrados nas pequenas empresas integradores de sistemas solares. 

Para o presente projeto, foi identificado um perfil de utilização de água quente que está acima 

das demandas domésticas; com um perfil de temperatura mais alto (prox. 80 ° C), assim como 

apresenta uma curva de consumo horário bastante diferente (período de utilização coincide com o 

pico de disponibilidade de energia solar -  meio dia, no lugar de manhã ou noite); outra diferença 

são os volumes utilizados, bem acima das demandas residenciais. 

No caso, atendimento da demanda de água quente para uma cozinha industrial. Assim que há 

a necessidade de ações de limpeza manual (até 60° C), uso de máquinas de lavar pratos (até 80° 

C), limpeza geral da cozinha (até 60° C) e mesmo pré-aquecimento da água de cocção (até 60° C). 
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Em função da falta de dados em literatura, o estudo buscou avaliar um estudo de caso, 

utilizando como exemplo a cozinha industrial da Universidade Federal Fluminense, responsável 

por preparar aproximadamente 6.000 refeições diariamente (almoço 4.500, jantar 1.500). 

Para os trabalhos, foram estimados os perfis de consumo de água (quantidade e perfil horário), 

assim como os diferentes sistemas onde esta água quente é utilizada e que operam de forma 

independente (aquecimento das autoclaves, lavagem das panelas e utensílios, e lavagem dos 

pratos e talheres). 

Para o estudo foram escolhidos três configurações: um sistema geral e dois sistemas 

independentes nas duas principais demandas segregáveis.  

Ao final, os sistemas foram dimensionados e cotados e, uma análise comparativa foi efetuada 

procurando identificar prós e contras de cada opção. 
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2 OBJETIVO 
 

Este trabalho procura explorar as opções para o fornecimento de água quente no perfil  de 

cozinhas industriais com uso – total ou parcial de energia solar térmica, considerando um 

conjunto de tecnologias já disponíveis comercialmente no mercado nacional, a saber: coletores 

planos, boilers elétricos, aquecedores de passagem (a gás ou elétrico) e misturadores. 

Para os coletores foram considerados duas opções: coletores planos e tubo vácuo. Para o pleno 

atendimento do objetivo proposto, os seguintes objetivos parciais deverão ser cumpridos: 

 

1. Para o estudo de caso escolhido, identificação dos diferentes sistemas que utilizam 

água quente; 

2. Qualificação das demandas dos diferentes sistemas, tanto em termos de volume como 

temperatura; 

3. Dimensionamento de sistema que possa atender as demandas da unidade, 

considerando o uso da tecnologia de coletores solares planos; 

a. Caso Base – Projeto central dimensionado para atender a recomendação da 

Norma (limitado a 60° C); 

b. Subsistema Lavagem – Sistema destinado a atender somente a lavagem de 

panelas e utensílios (limitado a 60° C ); e 

c. Subsistema pré-aquecimento da água de cocção (limitado a 60° C). 

4. Levantamento dos custos de instalação e evitados (menor consumo de eletricidade e 

menor consumo de gás); e 

5. Análise comparativa entre os sistemas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Energia Solar 
 

Quase todas as fontes de energia – hidráulica, biomassa, eólica, combustíveis fosseis e energia 

dos oceanos – são formas indiretas de energia solar. Além disso, a radiação solar pode ser usada 

diretamente como energia térmica, para o aquecimento de fluidos e ambientes e para geração de 

potência mecânica ou elétrica. Pode ainda ser convertida diretamente em energia elétrica. 

O aproveitamento térmico para aquecimento de fluidos é feito com o uso de coletores ou 

concentradores solares. Os coletores solares são mais usados em aplicações residenciais e 

comerciais (hotéis, restaurantes, clubes, hospitais etc.) para o aquecimento de água (higiene 

pessoal e lavagem de utensílios e ambientes). Os concentradores solares destinam-se a aplicações 

que requerem temperaturas mais elevadas, como a secagem de grãos e a produção de vapor. Neste 

último caso, pode-se gerar energia mecânica com o auxílio de uma turbina a vapor, e, 

posteriormente, eletricidade, por meio de um gerador (ANEEL, 2005). 

 

3.2 Sistemas de aquecimento solar em água (SAS) 
 

Existem duas questões fundamentais quando se fala em sistemas de aquecimento de água: a 

energia oriunda do sol responsável pela elevação da temperatura da água, e o volume de água 

aquecido por essa energia (armazenagem), através do principal componente do sistema que 

permite o aproveitamento térmico dessa energia altamente disponível. 

Segundo SIQUEIRA (apud MUNHOZ, 2009), o coletor solar é o principal componente de um 

sistema de aquecimento solar. Ele promove a conversão da radiação solar, transferindo o fluxo 

energético proveniente da radiação incidente para o fluido que circula no interior do mesmo. 

Pela periodicidade da variação da radiação Solar, os coletores solares são conectados a 

reservatórios termicamente isolados para armazenagem da água por eles aquecida, comumente 

chamados boilers (INMETRO, 2008). 

Um sistema solar de aquecimento de água é composto basicamente de um coletor solar, onde 

se verifica a conversão da energia solar em energia térmica, um reservatório termicamente isolado 

e respectiva tubulação de alimentação do sistema e distribuição de água quente. 
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Figura 1: Sistema solar de aquecimento de água (ANEEL, 2005). 

 

Segundo BAPTISTA (2006), O princípio de funcionamento de um aquecedor solar de água é 

bastante simples. A radiação solar atravessa o vidro de cobertura e ao encontrar uma superfície 

geralmente preta é absorvida e reemitida, sofrendo uma alteração no seu comprimento de onda 

(um aumento), o que a torna incapaz para atravessar de volta o vidro e a partir daí, tem origem 

uma reemissão desta radiação no sentido vidro/superfície/vidro.  

Como o coletor se encontra hermeticamente fechado, ocorre um fenômeno conhecido por 

efeito estufa, portanto responsável pelo aumento progressivo da temperatura da superfície pintada 

de preto fosco, enquanto durar a ação da radiação solar. Sob a superfície preta e em contato direto 

com ela, são colocados tubos paralelos ligados nas extremidades por dois tubos de maior 

diâmetro, contendo água em seu interior.  

Como a superfície está sendo aquecida pela radiação solar e estando a grade de tubos em 

contato direto com ela, verifica-se uma transferência de calor para a grade de tubos e desta para a 

água que se encontra em seu interior. O coletor solar é então ligado por meio de tubos a um 

tanque termicamente isolado, que conterá o volume de água a ser aquecido, situado sempre acima 

do coletor. Existem dois tipos de circulação nos sistemas para aquecimento de água utilizando a 

energia solar: o ativo e o passivo.  

O sistema ativo utiliza uma bomba para a circulação do fluido entre o coletor e o reservatório 

térmico, necessitando de sensores e um sistema de controle para seu funcionamento. No outro 
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sistema, chamado passivo ou de circulação natural, a bomba é eliminada, sendo o coletor 

instalado num nível mais baixo do que o tanque (Figura 02). A circulação se dá por termossifão, 

iniciando quando a água do coletor começa a ser aquecida e se torna menos densa do que a água 

fria do fundo do reservatório, que flui para a entrada do coletor. A água aquecida no coletor solar 

se desloca para a sua parte superior e daí para o topo do reservatório térmico (PENEREIRO, 

2010). 

Para SIQUEIRA (2003), tais sistemas, isentos de bomba e controles mecânicos, são os mais 

utilizados por serem simples e de menor custo de aquisição, principalmente para pequenos 

sistemas de uso doméstico. 

Uma variante ainda mais simples deste aquecedor são os sistemas acoplados, nos quais os 

coletores solares e reservatórios térmicos que compõem o sistema são fabricados e fornecidos 

fisicamente unidos ou constituindo um corpo único (INMETRO, 2008). Assim são eliminadas as 

tubulações de interligação entre ambos, o que reduz os custos de materiais e mão de obra de 

instalação, além das perdas térmicas. 

Os sistemas descritos são chamados diretos, por ser a água o próprio fluido de trabalho. Nos 

países de clima frio, onde a ocorrência de congelamento nas tubulações é maior, a água nos 

coletores é substituída por fluidos refrigerantes, como etileno-glicol e propileno-glicol, além de 

óleos siliconados, óleos hidrocarbonados e outros refrigerantes, que circulam num circuito 

fechado. Nestes sistemas, chamados indiretos, são utilizados trocadores de calor localizados 

dentro ou fora dos reservatórios térmicos, onde a água para consumo é aquecida a partir do fluido 

de trabalho (PRADO, 2007). 

Os dois sistemas de aquecimento solar mais utilizados são: circulação em termossifão e 

circulação forçada. 

 

 

3.2.1 Circulação em termossifão  
 

O mesmo fluido a temperaturas diferentes tem também densidades diferentes, quanto maior é 

a sua temperatura menor a sua densidade. Por isso, quando se aquece um fluido, este tem 

tendência a estratificar-se ficando a parte mais quente na zona superior. No sistema de termossifão 

a água aquecida pelo sol no coletor sobe empurrando a água mais fria do depósito, forçando-a a 

tomar o seu lugar, descendo, para subir novamente quando, por sua vez for aquecida.  

Os sistemas com circulação natural ou termossifão são recomendados para sistemas com 

capacidade de aquecimento de até 1.500 litros de água por dia e podem apresentar alguns 

problemas técnicos em relação à localização do tanque (é necessário que o reservatório esteja 
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acima do coletor solar para evitar inversão do fluxo), à circulação lenta do fluido a ser aquecido 

(em caso de demanda imprevista, o sistema auxiliar de aquecimento é acionado), ao diâmetro da 

tubulação entre coletor e tanque, que é função da área coletora, da distância dos coletores ao 

reservatório térmico e da altura deste e à tubulação e reservatório, que devem ser isolados 

termicamente (MOREIRA, 1985). 

 

 
Figura 2: Circulação em termossifão (HELIOTEK, 2006). 

 

 

3.2.2 Circulação forçada 
 

Para sistemas com capacidade superior ou na impossibilidade técnica de atender aos 

requisitos técnicos necessários, deve-se optar pela instalação de um sistema de aquecimento por 

circulação forçada ou bombeada, onde são adicionados dois novos componentes: o sistema de 

bombeamento de água e o controlador diferencial de temperatura. A bomba poderá ser comandada 

por um sistema de controle automático (o comando diferencial). O sistema de controle (comando 

diferencial) está regulado de modo a colocar a bomba em funcionamento logo que a diferença de 

temperatura entre os coletores e o depósito atinja 5º C. 
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Figura 3: Circulação forçada (HELIOTEK, 2006). 

 

3.3 Principais Componentes do SAS 
 

3.3.1 Coletor Solar 
 

Coletores solares são dispositivos capazes de produzir energia térmica a partir da captação 

da energia emitida pelo sol, podendo estes ser em tipo plano ou de concentração. Dentre os 

diversos dispositivos, para o foco do trabalho em questão serão abordados apenas dois dos tipos 

mais encontrados no mercado: coletor plano convencional fechado e coletor de tubos a vácuo. 

 

3.3.1.1 Coletor Solar Plano Fechado 
 

Os coletores solares planos fechados são utilizados para aquecer a água até uma 

temperatura de 60ºC e proporcionar o condicionamento ambiental a partir da energia solar. Um 

coletor solar plano fechado é constituído por uma caixa externa, isolamento térmico, tubos para 

escoamento do fluido no interior do coletor, placa absorvedora pintada de preto fosco para melhor 

absorção da energia solar, cobertura transparente e um sistema de vedação (PEREIRA et al., 

2003).  

A cobertura de vidro além de impedir a entrada de água de chuva, materiais sólidos, 

poeira, etc. no coletor, tem como finalidade principal provocar o efeito estufa. 

Os coletores planos do tipo aberto, não tem esta cobertura, sendo usados principalmente 

para aquecimento de água de piscinas (SPRENGER, 2007). 

Esta tecnologia já é dominada nacionalmente e encontra aplicação em residências,  

edifícios, hotéis, motéis, indústrias e hospitais. 
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Figura 4: Coletor solar plano fechado (HELIOTEK, 2006). 

 

 

3.3.1.2 Coletores Solares de Tubos a Vácuo  
 

Os coletores solares de tubos a vácuo são coletores solares que, para diminuírem  ainda 

mais as perdas, utilizam vácuo em seu interior, de modo a reduzir a quase zero suas perdas 

térmicas e, consequentemente, aumentar a temperatura final da água. São compostos por uma 

série de tubos, cada um com um absorvedor, o que faz com que os raios solares incidam 

perpendicularmente em suas superfícies durante quase todo o dia, permitido uma eficiência 

superior a dos coletores planos. São usados para gerar energia térmica para aquecimento de água, 

pré-aquecimento industrial e refrigeração solar (fonte quente em um ciclo de absorção) (ICAEN, 

2003).  
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Figura 5: Partes que compõem o coletor solar com tubos a vácuo (AQUAKENT, 2014). 

 

Os coletores tubulares podem operar com uma de quatro configurações: transferência 

direta, chapa com tubo em U, tubo metálico concêntrico e tubo de calor, com o sistema 

funcionando através de circulação por termossifão.  

 

 
Figura 6: Funcionamento do sistema (AQUAKENT, 2014). 
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3.3.2 Reservatório Térmico 
 

O reservatório térmico, também chamado de boiler, é responsável por acumular a água 

aquecida sem apresentar corrosão ou degradação do seu material interno, bem como suportar as 

pressões envolvidas no sistema. 

Segundo ASHRAE (1996, pg11), “o projeto e seleção do equipamento de armazenamento e um 

dos elementos mais negligenciados no sistema de energia solar”.  

A Figura 07 detalha as camadas que compõe o equipamento. O corpo interno do 

equipamento deve ser revestido com um material que suporte altas temperaturas. O cobre, inox ou 

termoplástico são os utilizados com maior frequência, pois além de terem boa qualidade térmica e 

resistência à corrosão, possuem uma capacidade mecânica capaz de suportar a pressão do sistema. 

O isolamento térmico dos reservatórios segue o mesmo padrão dos coletores solares, 

podendo ser de poliuretano expandido, lã de vidro ou lã de rocha. Este material conserva a 

temperatura da água e garante a eficiência térmica do reservatório. 

 

 
Figura 7: Componentes de um reservatório térmico com resistência elétrica (AMERIDRÁULICA, 2014). 

 

Os fabricantes deste tipo de equipamento oferecem a opção de fornecer junto ao 

reservatório um sistema de aquecimento complementar. Este sistema, composto por uma 

resistência elétrica e um termostato, deve ser interligado à rede elétrica. O termostato possui um 
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sensor que aciona automaticamente a resistência elétrica quando a temperatura da água estiver 

abaixo da temperatura programada. 

Dentro deste reservatório encontra-se a água que vem da rede e a água que vem dos 

coletores. Estas águas se posicionam destro do boiler de acordo com a temperatura e densidade 

que se encontram. 

Segundo PETRUCCI (1998), de acordo com a variação de peso especifico da água em 

função da temperatura, a água que entra no tanque, em temperatura mais baixa que aquela que se 

encontra em seu interior, tende a se posicionar abaixo desta. A este fenômeno dá-se o nome de 

estratificação, pois a água se dispõe no interior do tanque em camadas, segundo suas temperaturas 

(ou densidades). 

Devido ao fato da radiação solar não ser constante ao longo do dia, se faz necessário uso de 

um reservatório térmico capaz de armazenar a energia absorvida para possibilitar o uso do sistema 

em períodos sem radiação solar, ou quando esta é muito baixa. Para manter a água aquecida, o 

reservatório deve contar com um baixo coeficiente de trocas térmicas com o ambiente. 

 

3.3.3 Fonte de Energia Auxiliar 
 

Conforme Fish; Guigas; Dalenback (apud LIMA, 2003), o sistema de aquecimento solar 

da água não é projetado para fornecer 100% da demanda da água quente. Caso fosse adotado esse 

critério, o dimensionamento das placas e do tanque deveria ser feito para a pior situação possível, 

na qual se teria em conta o tempo mais frio e nublado para uma dada região. Este 

dimensionamento resultaria em um sistema superdimensionado para a maior parte do tempo de 

utilização. Por isso, o sistema solar é projetado para suprir entre 50 a 70% da demanda global de 

aquecimento. 

De acordo com POZZEBON (2009), para que o usuário de um sistema solar para 

aquecimento de água tenha a confiabilidade necessária para que seu perfil de consumo de água 

quente na temperatura desejada seja atendido é essencial a combinação de um projeto de coletores 

eficiente com uma fonte auxiliar de energia. 

Essa fonte auxiliar de energia pode ser elétrica, à gás ou gerada por uma bomba de calor. 

Em geral, a utilização de uma fonte elétrica é a mais comum devido a sua facilidade de aquisição 

e custo. Porém muitos estudos revelaram que a combinação gás e energia solar pode ser a mais 

viável e eficiente para a maioria das aplicações. 

Segundo POZZEBON (2009), ter o conhecimento de qual a configuração de um sistema é a 

melhor é pouco provável sem analisar-se o perfil de consumo. 
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Diversas variáveis são decisivas para a obtenção de respostas. Parâmetros como o ajuste da 

temperatura do termostato, a altura do termostato, o tipo de reservatório, o isolamento, a 

necessidade de conforto, as temperaturas sazonais do ambiente, e muitos outros interferem no 

resultado. Ou seja, afirmar que um sistema é melhor, ou mais econômico que outro exige uma 

analise detalhada. 

 

3.4 Condições de instalação 
 

Segundo LIMA (2003) na instalação dos coletores três aspectos devem ser observados para 

melhorar o aproveitamento da energia disponível: 

 Orientação geográfica; 

 Ângulo de inclinação com a horizontal; 

 Não sombreamento. 

 

SÁLES (2008), afirma que os coletores solares devem ser instalados com  sua face voltada 

para o Norte verdadeiro, que fica aproximadamente 18º à direita do Norte magnético, podendo 

também aceitar um desvio de 30º para Leste (nascente do sol) ou Oeste (poente do sol). A figura 

08 representa esta informação. 

 

 
Figura 8: Representação da orientação e inclinação do coletor solar como condição de instalação ( SÁLES, 

2008). 
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O mesmo autor comenta que a trajetória do sol é de Leste para Oeste permitindo que o 

coletor solar orientado para o norte (no hemisfério sul) receba radiação solar o dia todo. A correta 

posição do coletor solar, escolhendo a inclinação e a orientação geográfica garante uma melhor 

captação da radiação solar. Como a demanda por água quente é maior quando a temperatura 

ambiente é mais baixa e nesta época do ano a densidade de fluxo de radiação solar é a menor do 

ano por causa da reflexão e difração dos raios solares na entrada da atmosfera e pelo fato de não 

se atingir a superfície do local perpendicularmente, deve-se posicionar os coletores em relação ao 

plano horizontal igual à latitude local + 10º. Este ângulo irá garantir um bom rendimento do 

coletor solar durante todo o ano. 

O ângulo de inclinação dos coletores solares nunca deverá ser menor que 20 graus, pois 

neste caso a velocidade da água nos mesmos será muito baixa, prejudicando o rendimento do 

equipamento. Por esse motivo, nas regiões de latitude em que a soma dos ângulos permanecerem 

menor que 20 graus, adota-se uma inclinação de 20 graus. 

 

3.5 Vantagens do Aquecimento Solar 
 

A utilização de aquecimento solar não deixa de ser uma forma de conservação de energia 

elétrica e como tal, tem impacto sobre três aspectos:  

 Econômico, podendo ser subdividido em macroeconômico (quando a conservação de 

energia elétrica permite que o Estado diminua seus investimentos na geração de eletricidade) e em 

microeconômico (quando o aumento da eficiência diminui o consumo energético de determinados 

equipamentos e acarreta uma redução do custo de produção); 

  Planejamento do setor energético, quando ao se evitar ou retardar os investimentos na 

geração de eletricidade, tem-se maior flexibilidade para se planejar a expansão dos sistemas de 

produção de energia elétrica;  

  Social e ambiental, quando na substituição de uma tecnologia por outra de menor 

consumo energético ocorre uma diminuição do impacto ambiental intrínseco àquela atividade 

(MADUREIRA, 1996). 

 
 

3.5.1 Coletores Planos x Coletores de Tubo a Vácuo 
 

Todos os coletores tem sua eficiência reduzida quando operam com temperaturas de fluido 

maiores e sob condições de menor irradiação. Essa redução pode ser menor ou maior dependendo 

da tecnologia empregada. Assim, os resultados da eficiência dos coletores são normalmente 
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representados por curvas (ou retas) que mostram como a eficiência varia com a diferença entre a 

temperatura do fluido no coletor e a temperatura ambiente, e também com a irradiação solar 

(DUFFIE e BECKMAN, 2006).  

Hoje, no Brasil, não há coletores solares de tubos evacuados testados dentro do programa 

do INMETRO, fato que deverá mudar com a Certificação Compulsória, em vigor a partir de julho 

de 2014.  

Não há nenhuma restrição aos coletores evacuados dentro do programa. Até a entrada em 

vigor da portaria da compulsoriedade, no programa de etiquetagem voluntário, a decisão cabe a 

cada fabricante ou importador de testar ou não o seu equipamento. Infelizmente, o que se observa 

no mercado, na maioria das vezes, são dados de testes de coletores evacuados baseados em área 

transparente sendo oferecidos no Brasil para comparar com coletores planos testados aqui com 

base na área externa. E, testes feitos sob normas e condições diferentes não possibilitam a 

comparação efetiva, sendo que, muitas vezes, são coletores que não foram nem mesmo testados, o 

que é visto como um grande problema.  

Quando o programa de etiquetagem para coletores solares planos foi criado, não havia uma 

base comparativa no Brasil, e muitos fornecedores exageravam na exposição das vantagens de 

eficiência dos seus produtos, muitas vezes por falta de informação. E, ao longo dos anos, pôde-se 

ver que havia uma grande diferença de performance entre alguns modelos, sendo que, aos poucos, 

os produtos de menor rendimento foram eliminados do programa. O mesmo acontece com os 

tubos à vácuo. Há uma grande diferença de performance entre os modelos disponíveis, mas o 

consumidor hoje no Brasil não tem como diferenciar. 

A produção de menor volume de água quente (que é o produto final da aplicação da 

energia), até possibilita-se aumentar a temperatura, desde que seja mantida a energia necessária, e, 

por conseguinte, sem diminuir a área de coletores. Infelizmente, um grande número de 

profissionais tem dificuldade de entender esse conceito básico.  

Ao diminuir-se o volume de água a ser aquecido, situação que pode comprometer o 

atendimento às necessidades do usuário, a energia e a área necessária não diminuem. Assim, na 

comparação entre projetos de sistemas de aquecimento solar deve-se analisar em cada uma das 

propostas a quantidade de energia gerada, o volume de água quente produzido e sua temperatura 

especificada, e que devem ser adequados para atender com conforto as necessidades definidas nas 

várias épocas do ano. 

As reduzidas perdas de calor dos coletores à vácuo fazem com que esses sejam vantajosos 

para operação em temperaturas mais altas, tipicamente acima de 75°C, o que é importante muitas 

vezes em projetos de aquecimento para processos industriais, ou para sistemas de ar-condicionado 

solar por resfriadores a absorção (Universidade do Sol, 2013). 
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3.6 Decisão de Projeto 
 

Para aquecimento solar, utiliza-se um roteiro pré-definido por norma (NBR 15569) e pela 

DASOL/ABRAVA( Departamento nacional de aquecimento solar), garantindo a qualidade e 

segurança da instalação. 

As melhores oportunidades para economizar energia, água e gás são obtidas ainda na fase 

de design de projeto. É geralmente nesse estágio quando as decisões fundamentais são tomadas no 

que diz respeito ao conceito energético, seu funcionamento e componentes. 

 

 
Figura 9: Fluxograma do roteiro (ABRAVA, 2005). 

 
 
O dimensionamento de instalações solares térmicas depende principalmente: 

• Das condições climáticas locais 

• Da demanda de calor 

• Da fração solar desejada 

• Rendimento da instalação e sua configuração 

 

Para encontrar a demanda de água quente, utiliza-se a norma como auxilio através de 

tabelas referentes às suas respectivas edificações, alem de perfis de consumo e medições e 

verificações in situ. 

A partir de um volume definido, será possível mensurar a demanda energética necessária 

para aquecer tal volume da temperatura ambiente até a desejada. 

De acordo com a região de trabalho, sabe-se a radiação disponível a ser utilizada no 

aquecimento proposto, levando em conta os posicionamentos corretos de instalação. 

Após a obtenção dos dados imprescindíveis ao dimensionamento, será possível avaliar o 

consumo e seu perfil, levando em conta as características do local, para definir a fração solar do 

projeto e chegar aos equipamentos que melhor atenderão ao sistema. 
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3.6.1 Fração Solar  
 

Fração solar é a parcela de energia requerida para o aquecimento de água que é suprida pela 

energia solar. Esta varia em função da aplicação do sistema, análise econômica, temperatura de 

utilização e disponibilidade física. 

Como dito anteriormente, contrariamente ao critério de dimensionamento para os 

equipamentos convencionais, os sistemas de aquecimento solar não são dimensionados para as 

condições extremas (inverno, baixa radiação solar, máxima ocupação,etc) de certos dias do ano, 

mas sim para as necessidades energéticas médias anuais. Para este tipo de tecnologia não se 

considera a ponta máxima previsível do consumo energético, mas o balanço médio anual.  

Com isso, este é o momento mais importante do trabalho em questão, onde a viabilidade 

técnica e econômica oscilam  na relação da decisão de projeto com a fração solar a ser estipulada. 

 

 
Figura 10: Decisão de projeto x fração solar (ABRAVA, 2005). 

 

Todos os sistemas de aquecimento solar (SAS) necessitam de outro sistema apoiando o 

aquecimento da água em períodos onde a incidência de radiação solar não for suficiente, ou 

mesmo em dias nublados e chuvosos. 

A norma (NBR 15569) sugere uma fração solar entre de 60% a 80%, variando em função 

das características do local, a demanda existente e o perfil da mesma, permitindo um sistema 

ajustado as necessidades. 

A partir de uma decisão de projeto, define-se o numero de coletores, e o sistema será 

instalado com a energia auxiliar de apoio pré-definida. 
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3.7 Cozinhas Industriais 
 

As demandas de água quente nos restaurantes industriais podem ser encontradas em literatura, 

com o valor dado pela ABNT NBR 7158 de 1965 como 12 litros de água quente por refeição, mas 

já com outros valores de referência para 20 litros de água fria e 8 de quente para cada refeição 

(MDS, 2008). 

 

3.7.1 Lavagem de Panelas e Utensílios 
 

Setor responsável pela limpeza e desinfecção de equipamentos, utensílios e louças existentes 

no restaurante. Localizado próxima às áreas onde há utilização dos mesmos. 

 

3.7.2 Autoclaves 
 

Também chamadas caldeirões, são os equipamentos onde de fato é realizado o cozimento dos 

alimentos, com capacidades variando entre 100 a 500 litros, podendo ser equipadas com tampa 

americana ou autoclavada. O consumo de gás é proporcional à capacidade, e pode ser vista na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Capacidade da Autoclave e seu consumo estimado de gás. 

Capacidade Consumo kg/h (GLP) 1 Consumo m3/h (GN) 2 

100L 1,20 2,5 

200L 2,40 - 

300L 3,60 - 

500L 4,80 6,3 

Notas: 1 (COZIL, 2014), 2 (ELVI, 2014) 

 

3.7.3 Lavagem automática de pratos e talheres 
 

Neste setor as atividades envolvem todo o processo de limpeza e desinfecção de bandejas, 

pratos e talheres. Está localizada próxima a porta de saída dos usuários. Possuem equipamentos 

específicos para tais atividades promovendo a lavagem e enxague dos objetos utilizados. 
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3.8 Avaliação Econômica de Investimento 
 

A escolha da utilização de sistemas de aquecimento solar ocorre principalmente pelo fato 

econômico, onde o uso do mesmo gera uma redução significativa nos gastos para aquecimento de 

água. Algumas análises devem ser feitas para determinar qual a real economia do sistema. Para 

realizar a análise financeira são necessários que alguns dados do sistema de aquecimento de água 

sejam levados em consideração. Segundo Duffie; Beckman (1991), os principais lançamentos 

para a análise do ciclo de vida de um sistema de aquecimento são: 

− Custo de aquisição do sistema; 

− Custo de instalação do sistema; 

− Despesas com combustível (auxiliar); 

− Manutenção; 

− Valor de revenda (quando existente). 

Alguns conceitos como Taxa Mínima de Atratividade (TMA), Valor Presente Líquido (VPL) 

e Taxa Interna de Retorno (TIR) são ferramentas para determinar o grau de atratividade 

econômica do sistema. 

 

3.8.1 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 
 

Segundo Filho; Kopittke (2000), a TMA é a taxa a partir da qual o investidor considera que 

está obtendo ganhos financeiros. É uma taxa associada a um baixo risco, ou seja, qualquer sobra 

de caixa pode ser aplicada, na pior das hipóteses, na TMA. 

Uma das maneiras de se analisar um investimento é confrontar a Taxa Interna de Retorno 

(TIR) com a TMA do investidor. 

 

3.8.2 Valor Presente Líquido (VPL) 
 

Segundo Hochheim (2002), o Valor Presente Líquido (VPL) de um fluxo de caixa é obtido 

pela soma de todos os valores do fluxo de caixa, trazidos para a data presente. Ou seja, 

descontam-se os valores futuros para a data presente e somam-se estes valores descontados com o 

valor que o fluxo de caixa apresenta na data inicial. Como taxa de desconto, utiliza-se a TMA do 

investidor. 

 

𝑉𝑃𝐿 =  
𝐹

(1 + 𝑖)
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Onde: 

F representa os valores dos fluxos de caixa; 

t representa os períodos; 

i representa a taxa de juros adotada pelo investidor (TMA). 

Após o cálculo do VPL, faz-se a seguinte análise: 

− Se o VPL for maior que zero, o investimento é viável e terá um retorno do capital investido 

com uma taxa maior do que a TMA; 

− Se o VPL for igual a zero, o investimento ainda é viável e terá um retorno do capital 

investido com uma taxa igual a TMA; 

− Porém se o VPL for menor que zero (negativo), o investimento não é viável, pois a taxa de 

retorno do capital investido será menor que a TMA. 

 

3.8.3 Taxa Interna de Retorno (TIR) 
 

Segundo Sobrinho (2000), a Taxa Interna de Retorno é a taxa que equaliza o valor presente 

de um ou mais pagamentos (saídas de caixa) com o valor presente de um ou mais recebimentos 

(entradas de caixa), ou seja, é a taxa de desconto para a qual se tem VPL = 0. 

Hochheim (2002), ainda comenta que a TIR é determinada por tentativas, testando-se 

diversas taxas de desconto. Se para uma tentativa tiver-se VPL > 0, deve-se aumentar a taxa. Se o 

VPL < 0, deve-se diminuí-la. 

A taxa final pode ser obtida por interpolação linear entre as taxas encontradas através das 

tentativas. 

Portanto, se: 

 

𝑉𝑃𝐿 =  
𝐹

(1 + 𝑖)
 

 

Então, a TIR é a taxa i para a qual 

 

𝑉𝑃𝐿 =  
𝐹

(1 + 𝑖)
= 0 
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F representa os valores dos fluxos de caixa; 

n representa os períodos; 

i taxa de juros que é obtida. 

 

Um projeto é considerado viável se a TIR ≥ TMA. 

 

4 MATERIAS E MÉTODOS 
 

Os trabalhos serão desenvolvidos tendo-se como estudo de caso o restaurante universitário do 

campus Gragoatá na UFF – Universidade Federal Fluminense, localizado em Niterói – Rio de 

Janeiro. 

O restaurante é o maior da universidade, possuindo uma produção de refeições para a 

demanda do campus em si e também abastecendo outros quatro RU localizados nos campus 

adjacentes. 

Neste cenário, deverão ser analisadas as possibilidades reais em substituir parcialmente a 

demanda energética atual por outra alternativa sustentável promovendo os benefícios esperados. 

 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, serão necessários dados como:  

 a demanda de água quente atual, suas respectivas temperaturas e o diâmetro da 

instalação;  

 os consumos (hidráulicos e elétricos) dos equipamentos que poderão receber 

alimentação de água quente permitindo a redução de custos e otimização dos processos 

no RU e seus respectivos diâmetros de instalação 

 Planta baixa com a dimensão do restaurante para condições de instalação dos coletores 

 Valores energéticos da radiação solar no local 

 Média do numero de refeições total 

 

4.1 Descrição da Unidade R1 
 

O Restaurante Universitário do campus do Gragoatá, é responsável por fornecer as refeições 

de 4 campus diferentes da UFF, e opera tanto para almoço quanto janta, a média de refeições 

servidas são: almoço 4.500, jantar 1.500, totalizando uma média de 6.000 refeições diárias; uma 

distribuição das refeições ao longo do ano pode ser vista na Figura . 
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Figura 11: Distribuição estimadas das refeições ao longo do ano para o restaurante do Gragoatá – UFF. 

 

O restaurante universitário subdivide-se por setores e para o objetivo do trabalho serão 

visitados os três mais importantes de acordo com os objetivos. Estes são: 

 Setor de limpeza das panelas e utensílios 

 Setor de limpeza dos pratos e talheres 

 Setor de produção (autoclaves/caldeiras) 

 

As áreas livres disponíveis para a instalação dos coletores solares são descritas na tabela a 

seguir. 

 

Tabela 2: Descrição das áreas disponíveis para instalação dos coletores. 

Área de Telhado Dimensões (m) Área (m2) Tipo de Superfície 

Refeitório 66 x 34 2.244 Caneletão em Concreto 

Cozinha 34 x 25 850 Caneletão em Concreto 
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4.1.1 Limpeza de Panelas e Utensílios 
 

Neste setor existe um único boiler com a capacidade de 200 litros sendo responsável pela 

limpeza de todos os utensílios utilizados nos processos produtivos. Atualmente é o único local 

onde existe alimentação de água quente, fornecida pelo boiler, e em uma situação 

subdimensionada, com o mesmo funcionando de maneira comprometida com apenas uma de 

suas resistências. 

 

 

Figura 12: Posto de trabalho para lavagem das panelas e utensílios. 

 

4.1.2 Setor de Produção (Autoclaves) 
 

Para este setor existe uma grande demanda de água quente, onde atualmente utilizam-se 7 

caldeiras ou autoclaves de 500 litros responsáveis pela produção de todas as refeições.  
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Figura 13: Autoclaves de cozimento. 

 

4.1.3 Lavagem automática de pratos e talheres 
 

Na higienização dos pratos e talheres são utilizadas duas maquinas de lavagem e enxague, 

com cada uma sendo responsável por cada salão. 

Cada uma conta com consumos específicos por serem de marcas diferentes, mas com a 

mesma funcionalidade. 

 

      

Figura 14: Máquinas para lavagem dos pratos e talheres. 
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4.2 Medições para Subsistema Lavagem de Panelas e Utensílios 
 

Para a medição do consumo no setor, foi necessário estabelecer aferições ao longo do 

tempo para definir uma média das vazões e suas respectivas temperaturas. 

Através de um volume pré-definido foi marcado o tempo para que este se completasse e 

no procedimento notou-se um padrão na vazão com mudança apenas de temperatura. Ao final do 

ciclo, foi possível perceber que o sistema atual se encontrava subdimensionado tendo em vista a 

queda constante da temperatura (60ºC no inicio do dia e 40ºC após o almoço). 

 

4.3 Medições para Subsistema Autoclaves 
 

Neste procedimento foi medido o tempo necessário para o aquecimento da água na 

caldeira, tomando a precaução de promover o teste no primeiro aquecimento do dia, quando a 

caldeira ainda se encontra fria.  

Como resultado, constatou-se o tempo de 1 hora para aquecer a água a temperatura 

ambiente ate 60ºC e mais 35 minutos até o inicio da ebulição.   

 

 

4.4 Dimensionamento dos SAS 
 

O procedimento para o dimensionamento dos sistemas segue a orientações da ABNT NBR 

15569: 2008 – Sistema de aquecimento solar de água em circuito direto – Projeto e instalação. 

A primeira etapa do dimensionamento consiste em estabelecer a demanda de água quente, 

no caso de cozinhas industriais, a versão de 1965 da norma da ABNT 12269 estabelecia um 

consumo de 12 l/s, com pode ser visto na tabela 3.  
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Tabela 3: Consumos específicos para diferentes aplicações (ABNT NBR 7198 / 1965). 

Edificação Consumo (L) 

Alojamento Provisório 24 per capita 

Casa Popular ou Rural 36 per capita 

Residência 45 per capita 

Apartamento 60 per capita 

Quartel 45 per capita 

Escola Internato 45 per capita 

Hotel (s/ cozinha e s/ lavanderia) 36 por hóspede 

Hospital 125 por leito 

Restaurante e similares 12 por refeição 

Lavanderia 15 por kg roupa seca 

 
Tendo em vista a condição ultrapassada da norma, novas referências foram encontradas 

através do Ministério do Desenvolvimento Social, onde de acordo com o roteiro de implantação 

de restaurantes populares, tem-se o parâmetro para o consumo de 28 litros de água por refeição – 

20 litros de água fria e 8 litros de água quente. (SILVA FILHO, 1996)  

Este consumo é dimensionado para todas as atividades que acontecem no interior do 

Restaurante, inclusive a higienização dos ambientes, dos equipamentos e utensílios, e o uso em 

banheiros e vestiários. 

Em face aos valores encontrados, para o presente estudo será utilizado o consumo de 8 

litros de água quente por refeição. 

 

Com a demanda de água quente definida, deverá ser  calculado a energia necessária para 

aquecer o volume encontrado da temperatura ambiente ate a temperatura de consumo. 
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A norma utiliza a equação (1) a seguir: 

 

𝐸ú  =   
𝑉  𝑥 𝜌 𝑥 𝐶  (𝑇 − 𝑇 )

3600
  

 

Onde: 

𝐸ú  = Demanda de energia necessária por dia [KWh/dia] 

ρ = Densidade da água, considerada igual a 1000kg/m3 

𝑉  = Volume de armazenamento do SAS de água quente requerido por dia, em m³ 

𝐶  = Calor específico da água a pressão constante igual a 4,18 kJ / kg º C 

𝑇  = Temperatura de armazenamento da água quente   

𝑇  = Temperatura ambiente local 

 

Em seguida, calcula-se a radiação solar disponível para a região de trabalho. Para isto, 

utilizou-se o programa RETScreen que fornece a média anual de irradiação disponível diária do 

Rio de Janeiro, sendo possível estabelecer uma relação entre a energia demandada e a energia 

disponível.  

 

 

Figura 15: Radiação solar global diária - média anual típica (KWh/m2.dia) (RETScreen, 2014). 
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Ampliando a imagem: 

 

 

Figura 16: Radiação solar global diária - média anual típica (Wh/m2.dia) (RETScreen, 2014). 

 

Para o dimensionamento, será adotado o valor de 4,5 KWh/m².dia e de 23,7ºC como 

temperatura média anual. 

 

Com respeito ao número de coletores a utilizar, deve-se trabalhar com os valores da 

demanda energética disponível, demanda energética necessária e suas perdas, com o fator 

relacionado às condições da instalação, do coletor solar escolhido e seus coeficientes e a fração 

solar estipulada no projeto, podendo assim definir a área de coletores otimizando o sistema de 

aquecimento solar. 

Equação (2): 

 

𝐴 =  
 𝐸ú − 𝐸   𝑥 𝐹𝐶  𝑥 4,901

𝑃𝑀𝐷𝐸𝐸 𝑥 𝐼
 

 

Onde: 

𝐸ú  = Demanda de energia necessária (KWh/dia)  

 𝐸  = É o somatório das perdas térmicas (KWh/dia), calculada pela equação: 

𝐼  = Valor da irradiação global média anual para o local de instalação (KWh/m².dia) 

𝐸  = 0,15 x 𝐸ú    Equação (3) 
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PMDEE = Produção média diária de energia específica do coletor solar (KWh/m²) de 

acordo com a equação: 

 

PMDEE = 4,901 x (Fr𝜏𝛼 - 0,0249 x 𝐹𝑟  )  Equação (4) 

 

Com: 

Fr𝜏𝛼 = Coeficiente de ganho do coletor solar (adimensional), ensaios do INMETRO 

(2014). 

𝐹𝑟  = Coeficiente de perdas do coletor solar (adimensional), ensaios do INMETRO 

(2014). 

 

 

Figura 17: Lista de coletores e respectivas especificações (INMETRO, 2014). 

 

𝐹𝐶  = Fator de correção para inclinação e orientação do coletor solar dado pela 

equação (5): 

 

 𝐹𝐶 =  
1

 1 − [1,2 𝑥 10  𝑥 ( 𝛽 − 𝛽ó  )² +  3,5 𝑥 10  𝑥 𝛾 ]
 

 

β = Inclinação do coletor em relação ao plano horizontal, expressa em graus 



30 
 

𝛽ó   = Inclinação recomendada do coletor para o local de instalação, expressa em graus 

(sugere-se que seja adotado o valor de módulo da latitude local +  10º) 

γ  = Ângulo de orientação dos coletores solares em relação ao norte geográfico, expresso 

em graus. 

Para o Rio de Janeiro, tem-se a inclinação recomendada de 32º para uma latitude de 22º, 

com um ângulo de orientação de -21,4º (declinação magnética). 

Considerou-se o projeto atendendo as condições recomendadas por norma, tendo em vista 

a capacidade de maior aproveitamento energético ao longo do dia., assumindo 𝐹𝐶  = 1. 

 

 

 

Figura 18: Latitude de algumas cidades brasileiras e ângulo de inclinação ideal (SOLETROL, 2014). 

 

 
Figura 19: Declinação magnética (ABRAVA, 2005). 
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Esta fase do dimensionamento é muito importante para o trabalho em questão, onde a 

viabilidade técnica e econômica oscilam  na relação da decisão de projeto com a fração solar a ser 

estipulada e a área de coletores encontrada. Um dimensionamento acima da capacidade terá um 

custo maior e um abaixo da capacidade não atenderá as características do consumo. 

Como todo sistema de aquecimento solar (SAS) necessita de outro sistema apoiando o  

aquecimento da água em períodos onde a incidência de radiação solar não for suficiente, ou 

mesmo em dias nublados e chuvosos, utiliza-se critérios de projeto vinculados ao perfil 

demandado para assegurar uma fração solar viável e definir o apoio auxiliar especificando os 

produtos escolhidos. 

A fração solar corresponde à parcela de energia solar utilizada para o aquecimento de um 

determinado volume de água. É definida como a razão entre a energia térmica fornecida ao 

sistema pelos coletores (Qsolar) e a demanda de energia total para aquecer o volume de água 

(Qtotal) (DUFFIE; BECKMAN, 1991).  

  Equação (6): 

 

𝐹𝑆 =  
𝑄

𝑄
 

 

O cálculo da fração solar depende de dois parâmetros adimensionais e empíricos 

X e Y mostrados abaixo. 

Equação (7): 

𝑋 =  
𝐴  𝑥 𝐹𝑟  𝑥  𝑇 −  𝑇  𝑥 Δ𝑡

𝑄
 

 

Equação (8): 

 

𝑌 =  
𝐴  𝑥 𝐹𝑟𝜏𝛼 𝑥 𝐻  𝑥 𝑁

𝑄
 

 

Onde: 

𝐴  = Área total de coletores solares (m²), calculada na etapa de dimensionamento; 

𝐹𝑟  = Coeficiente de perdas do coletor solar (adimensional), ensaios do INMETRO 

𝑇  = Temperatura de referência considerada constante e igual a 100ºC; 

𝑇   = Temperatura ambiente média para o mês em questão, ºC; 

Δ𝑡  = Duração do mês, em segundos; 

𝑄  = Demanda total de energia para aquecimento do volume de água (Joule); 
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𝐹𝑟𝜏𝛼 = Coeficiente de ganho do coletor solar (adimensional), ensaios do INMETRO 

𝐻   = Radiação solar diária em média mensal incidente no plano do coletor (J/m2); 

N = Número de dias de funcionamento no mês.  

  

O parâmetro X está relacionado com as perdas térmicas do coletor solar e o parâmetro Y 

está relacionado com a energia solar absorvida pela placa. Logo, devem-se buscar valores 

mínimos para X e máximos para Y. 

 

A fração solar pode ser calculada através da seguinte equação (9): 

 

𝑓 = 1,029 𝑥 𝑌 − 0,065 𝑥 𝑋 − 0,245 𝑥 𝑌 +  0,0018 𝑥 𝑋 +  0,0215 𝑥 𝑌   

 

A fração solar é diretamente proporcional a área de coletores solares instalados, ou seja, o 

aumento da área coletora faz com que a fração solar aumente até um determinado ponto onde 

ocorre o seu valor máximo. Através da figura 19 pode-se observar que a partir desse ponto o 

aumento da área coletora não melhora a fração solar. 

 

 

Figura 20: Variação da fração solar em função da área coletora (SOLETROL, 2008). 

 

O aumento da área coletora com o objetivo de aumentar a fração solar nos meses de 

menor incidência de radiação solar provocaria uma produção excessiva de energia nos meses de 

maior radiação. Além disso, poderia causar uma estagnação no fluxo de água dos coletores uma 

vez que haveria uma resistência térmica elevada nos coletores devido à elevação da temperatura. 

Outro problema seria a redução na eficiência do sistema o que causaria custos adicionais maiores 

que a produção adicional de energia. 
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Portanto, o aumento da fração solar a partir do aumento da área coletora faz com que a 

eficiência do sistema se reduza. A figura 20 mostra o comportamento da fração solar e da 

eficiência do sistema solar em função da variação da área coletora. Pode-se observar que existe 

um ponto que maximiza o sistema solar. 

 

 

Figura 21: Fração solar e eficiência do sistema (GREENPRO, 2004). 

 

A fração solar ideal deve ficar entre 60 e 80% (RODRIGUES, 2010), sendo o restante da 

energia fornecida pelo sistema auxiliar. Deve-se também respeitar os valores mínimos da fração 

solar estabelecidos pelas leis municipais de determinadas cidades. No Rio de Janeiro, por 

exemplo, a lei 5184 de janeiro de 2008 torna obrigatório o uso de sistema de aquecimento solar 

nos prédios públicos construídos a partir de 2008 e determina que seja atendida a fração solar 

mínima de 40%. 

 

De acordo com as características da região, a demanda de consumo e seu respectivo perfil, 

é possível definir uma fração solar adequada. 

Levando em consideração que: 

• o pico energético disponível coincide com o pico do consumo de água quente 

caracterizado pelo maior volume de atividades no período do almoço e;  

• ótimas condições de radiação solar no estado do Rio de Janeiro; 

Será definido um valor de 70% de fração solar.  
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4.2.1 Dimensionamento Expedito 

 

Para o dimensionamento do sistema, o cálculo do número de coletores a ser instalado pode 

ser encontrado em tabelas fornecidas pelos fabricantes onde estes pré-definem valores de área 

média necessária no aquecimento de um volume definido como 100 litros. 

Esta área varia de acordo com a região do Brasil, levando em conta suas diferentes 

radiações solares disponíveis. 

 

Tabela 4: Área média de coletores por região (RINNAI, 2014). 

 
 

 

Uma outra maneira de se calcular a área, segundo COELHO (2011), pode ser determinada 

a seguir. Cabe ressaltar que o cálculo da área coletora varia ao longo do ano em função da 

variação da radiação solar e da temperatura ambiente. 

Equação (10): 

𝐴 =  
𝐸ú

𝐼  𝑥 𝜂
 

 

Com: 

𝐸ú  = Demanda de energia necessária (KWh/dia)  

𝐼  = Valor da irradiação global média anual para o local de instalação (KWh/m².dia) 

𝜂  = Eficiência térmica do coletor solar 

 

Para o cálculo da área coletora é necessário saber a eficiência do coletor, e para isto 

utiliza-se a tabela do INMETRO que fornece a eficiência média de cada coletor certificado pelo 

órgão. 

 

Manaus - 0,9 m² Rio de Janeiro - 1,1 m²

Natal - 0,8 m² São Paulo - 1,4 m²

Goiânia - 1,0 m² Bauru - 1,2 m²

Belo Horizonte - 1,0 m² Porto Alegre - 1,5 m²

Área (média) de coletores necessários para aquecer 100 litros de água

Regiões do Brasil - Áreas de coletores
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O dimensionamento do sistema solar térmico para atender as condições propostas será divido 

nas situações pré-estabelecidas e a partir dos cenários montados, será analisado o que melhor 

atende as necessidades do perfil de consumo:  

 

 Opção 1: Caso Base – Projeto central dimensionado para atender a recomendação da 

Norma (limitado a 60° C); 

 Opção 2: Subsistema Lavagem – Sistema destinado a atender somente a lavagem de 

panelas e utensílios (limitado a 60° C);  

 Opção 3: Subsistema pré-aquecimento da água de cocção (limitado a 60° C). 

 

4.5 Custos e Estudos de Viabilidade 
 

O custo do sistema solar consiste no custo com o consumo de energia do sistema auxiliar e 

o custo com a operação e manutenção, que apesar de algumas vezes ser considerado desprezível, 

foi adotado o valor de 2% ao ano sobre o investimento total. 

A partir do valor da fração solar pode-se calcular a energia necessária para complementar 

o sistema de aquecimento através da seguinte equação (11): 

 

𝑄 = (1 − 𝑓)𝑥 𝑄  

 

Onde: 

 𝑄  = energia auxiliar do sistema de aquecimento (kWh); 

 f = fração solar  

𝑄   = energia total necessária para aquecer o volume de água dimensionado. 

 

Para a estimativa dos custos, serão consultados dados de equipamentos disponíveis no 

mercado nacional, sempre buscando utilizar aqueles que apresentem a documentação de 

certificação do IMETRO. 

Através de uma pesquisa de mercado, chegou-se num valor médio entre coletores 

disponíveis para consulta, adotado para o coletor plano convencional -  R$300,00 

 

Para os custos evitados, serão considerados: os custos com o gás natural evitado no 

aquecimento das autoclaves e a energia elétrica no boiler associado à lavagem das panelas e 

utensílios. Para os valores considerou-se: 
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 Gás Natural – 4,142 R$/m3  

 Eletricidade – 0,58713 R$/KWh  

 

A atratividade econômica foi calculada com base na Taxa Interna de Retorno – TIR. 

 

Para os custos de instalação,  foram considerados  os percentuais  relativos  encontrados 

em COELHO (2011),  apresentados na Tabela . 

 

 

Tabela 5: Custos relativos que compõem o sistema de aquecimento Solar (COELHO, 2011). 

Elemento do Sistema Custo de referência Participação  

Coletor solar 28.700,00 32,7% 

Reservatório 25.000 l 25.000,00 28,5% 

Equipamentos extras  

(termostatos, bombas circulação)  
4.000,00 4,6% 

Material de instalação  

(tubos, conexões e registros) 
15.000,00 17,1% 

Mão de Obra  15.000,00 17,1% 

Total de investimento 87.700,00 100,0% 

 

5 RESULTADOS 
 

5.1 Dimensionamento Sistemas 
 

5.1.1 Caso Base 
 

Descrição do sistema, para a configuração desde sistema, será definido um único reservatório 

para atender a demanda da bateria de coletores sem divisão parcial de consumo. 

 

Número de refeições: 6000 dia 

Consumo água quente por refeição: 8 l/s 

Radiação solar média disponível no rio de janeiro: 4,5 kwh/m².dia 

densidade da água: 1000 kg/m3  
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𝑉  = Volume de armazenamento do SAS de água quente requerido por dia, em m³ 

Cp : calor específico da água a pressão constante: 4,18 kJ/kg º C 

Temperatura de consumo: 60ºC 

Temperatura ambiente: 23,7ºC 

𝐹𝑟𝜏𝛼 = 0,772 

𝐹𝑟  = 7,016 

𝐹𝐶  = 1 

N = 22 dias 

 Fração solar:70% 

 

Para o volume diário, tem-se: 6000 x 8 = 48 m³/dia 

 

Levando em consideração que se configura uma instalação de grande porte, o armazenamento 

não poderá ser único pela falta de reservatórios nessa dimensão, podendo assim instala-los em 

série ou paralelos. 

A energia necessária para aquecer este volume de 23,7ºC até 60ºC será: 2023,12 KWh/dia 

A radiação média anual disponível no Rio de Janeiro: 4,5 KWh/dia 

 

Para o cálculo da área coletora, é necessário escolher o coletor a ser utilizado pela necessidade 

em conhecer os coeficientes de eficiência 𝐹𝑟  e 𝐹𝑟𝜏𝛼 encontrados nos ensaios do INMETRO. 

Para o presente estudo optou-se pelo Modelo BRA fabricado pela UNISOL1, cujos dados de 

performance certificados pelo INMETRO encontram-se apresentados na Tabela . 

 

Tabela 6: Dados do Coletor (INMETRO, 2014). 

DADOS COLETOR 
Frta 0,772 

FrUL 7,016 
Preço: R$ 300,00 

 

De acordo com a equação (2), a área coletora para fornecer a energia necessária no 

aquecimento será: 865,59 m². Para fins de comparação, segue abaixo as áreas referentes à outros 

valores de Fração Solar: 

FS = 60%  Área = 597 m² 

FS = 70%  Área = 866 m² 

FS = 80%  Área = 966 m² 
                                                 
1 A menção de Marcas não constitui recomendação por parte do autor. 
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5.1.1.1 Custos 
 

Para os custos do Caso Base, tem-se os seguintes valores: 

 

Tabela 7: Dados de custos para o Caso Base. 

Elemento Custo 

Coletor solar R$ 226.800,00 

Reservatório  R$ 197.560,99 

Equipamentos extras (termostatos, bombas circulação)  R$ 31.609,82 

Material de instalação (tubos, conexões e registros) R$ 118.536,62 

Mão de Obra  R$ 118.536,62 

Total de investimento R$ 693.044,06 

 

Neste cenário, o projeto central não apresenta valor de taxa interna de retorno (TIR) por não 

haver possibilidade de dissociar a energia utilizada no aquecimento da água, de forma que não é 

possível identificar um consumo energético específico a ser deslocado com a energia solar 

térmica, não sendo possível (nem aplicável), uma comparação em termos de economia (custo 

evitado). 

 

5.1.2 Subsistema lavagem 
 

Consumo água quente: 0,5 l/s ou 1,8 m³/h 

Radiação solar disponível no rio de janeiro: 4,5 kwh/m².dia 

densidade da água: 1000kg/m3 

𝑉  = Volume de armazenamento do SAS de água quente requerido por dia, em m³ 

Cp : calor específico da água a pressão constante: 4,18 kJ / kgºC 

Temperatura de consumo: 60ºC 

Temperatura ambiente: 23,7ºC 

𝐹𝑟𝜏𝛼 = 0,772 

𝐹𝑟  = 7,016 

𝐹𝐶  = 1 

N = 22 dias 

 Fração solar:70% 
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Para este sistema especifico, caracterizado pelo consumo de água quente somente no setor 

citado, foi utilizada a vazão de consumo média estabelecida através de aferições feitas em situ. 

Para o presente cálculo, será utilizada a vazão média de 0,5 l/s ou 1,8 m³/h. 

A jornada de trabalho no setor possui um padrão de consumo definido, sendo feito entre as 

10h ate 3hrs com mais um ciclo na parte da noite de 5hrs até às 8hrs, totalizando 8 horas de 

trabalho. Para 1,8 m³ x 8 horas temos um consumo total por dia de 14,4 m³, adotado 15 m³/dia. 

 

A energia necessária para aquecer esse volume de 23,7ºC até 60ºC será de: 632,23 KWh/dia 

A radiação média anual disponível no Rio de Janeiro: 4,5 KWh/dia 

 

De acordo com a equação (2) e utilizando o mesmo coletor escolhido no dimensionamento do 

projeto central, a área coletora para fornecer a energia necessária no aquecimento será: 270,5 m². 

 

Novamente encontra-se um valor da fração solar de 75%, ficando acima do estipulado no 

projeto. A partir da função atingir meta pertencente ao Excel, chega-se ao valor desejado de: 

236,4 m². 

 

FS = 60%  Área = 186,57 m² 

FS = 70%  Área = 236,4 m² 

FS = 80%  Área = 301,42 m² 

 

 

5.1.2.1 Custos 
 

Para os custos do subsistema de lavagem, tem-se: 

 

Tabela 8: Dados de custos para o Subsistema Lavagem. 

Elemento Custo 

Coletor solar R$ 70.800,00 
Reservatório  R$ 61.672,48 
Equipamentos extras (termostatos, bombas circulação)  R$ 9.867,62 
Material de instalação (tubos, conexões e registros) R$ 37.003,50 
Mão de Obra  R$ 37.003,50 
Total de investimento R$ 216.347,09 
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De acordo com as medições do consumo, a implementação do sistema iria economizar apenas 

R$ 943,22 ao ano (2.323 KWh/ano), devendo-se notar que o boiler em funcionamento 

aparentemente apresenta resistências partidas (diminuindo o consumo), com estes valores de 

economia, o projeto não se apresentou viável (não se paga ao longo da vida útil).  

 

5.1.3 Subsistema pré-aquecimento da água de cocção 

 

Consumo água quente: 500 litros cada caldeira 

Radiação solar disponível no rio de janeiro: 4,5 kwh/m².dia 

densidade da água: 1000kg/m3 

𝑉  = Volume de armazenamento do SAS de água quente requerido por dia, em m³ 

Cp : calor específico da água a pressão constante: 4,18 kJ/kgºC 

Temperatura de consumo: 60ºC 

Temperatura ambiente: 23,7ºC 

𝐹𝑟𝜏𝛼 = 0,772 

𝐹𝑟  = 7,016 

𝐹𝐶  = 1 

N = 22 dias 

 Fração solar:70% 

 

O setor conta com 7 caldeiras com a capacidade de 500 litros cada, e atendendo tal demanda, 

tem-se o volume de no mínimo 3500 litros dia, lembrando que existem dias onde caldeiras são 

utilizadas mais de uma vez. Considerado uso de 10 caldeiras por dia, totalizando consumo diário 

de água quente para 5 m³/dia.  

 

A energia necessária para aquecer esse volume de 23,7ºC ate 60ºC será de: 210,74 KWh/dia 

A radiação média anual disponível no Rio de Janeiro: 4,5 KWh/dia 

 

De acordo com a equação (2) e utilizando o mesmo coletor escolhido no dimensionamento do 

projeto central, a área coletora para fornecer a energia necessária no aquecimento será: 90,17 m². 

 

Novamente encontra-se um valor da fração solar de 75%, ficando acima do estipulado no 

projeto. A partir da função atingir meta pertencente ao Excel, chega-se ao valor desejado de: 

78,76 m². 
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FS = 60%  Área = 62,1 m² 

FS = 70%  Área = 78,76 m² 

FS = 80%  Área = 100,64 m² 

 

5.1.3.1 Custos 
 

Para os custos do subsistema do pré-aquecimento de água de cocção, tem-se os valores 

abaixo: 

 

Tabela 9: Dados de custos para o Caso Água de Cocção. 

Elemento Custo 

Coletor solar R$ 23.700,00 

Reservatório  R$ 20.644,60 

Equipamentos extras (termostatos, bombas circulação) R$ 3.303,14 

Material de instalação (tubos, conexões e registros) R$ 12.386,76 

Mão de Obra R$ 12.386,76 

Total de investimento R$ 72.421,27 

 

Com a implementação do sistema, haverá uma economia de gás natural no valor de 

R$33.755,97 ao ano. Para este cenário, encontrou-se uma taxa interna de retorno de 47 %. 
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6 DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 
 

Com base nos dados coletados, para o restaurante universitário da UFF, situado no campus do 

Gragoatá, considerando a tecnologia atualmente disponível no mercado ficou comprovada a 

possibilidade de inserção da energia solar térmica em cozinhas industriais, de acordo com os 

valores de referência encontrados em literatura. 

 

Para uma situação em que não houvesse o refeitório, no caso de uma cozinha industrial em 

que as refeições fossem entregues, o caso base não seria tão viável (por falta de área). 

 

Para este tipo de situação, seria mais conveniente isolar o Sistema de Aquecimento Solar – 

SAS, para consumos específicos e prioritários, segundo a gerência do estabelecimento. 

 

Em termos de custo, entende-se que o Caso Base, atendendo à demanda total de acordo com 

os valores encontrados na referência, apresenta-se com um custo elevado frente aos valores de 

investimento para cozinhas industriais, apresentando esse um impedimento à sua adoção. 

 

O subsistema pré-aquecimento da água de cocção (caso 3) foi o que apresentou o melhor 

resultado econômico, em função do deslocamento do consumo atual de gás natural (GN) em torno 

de R$ 33.755,97 por ano, que com a inserção da energia solar será possível atingir em média 70% 

de economia e apresentando uma taxa interna de retorno de até 50 %. 

 

No caso do sistema para limpeza de panelas e utensílios (Caso 2) os valores de economia 

foram bem menores, apresentando um sistema inviável pela falta de retorno do capital com o 

mesmo não se pagando, apesar de possuir o maior impacto nas operações do restaurante. 

 

Uma possibilidade para este fraco desempenho econômico foi o boiler possuir um consumo 

elétrico muito pequeno que não se torna vantajoso qualquer investimento, pois as condições são 

subdimensionadas. 

 

De acordo com as medições do consumo elétrico, a implementação do sistema iria economizar 

apenas R$ 943,22 ao ano, em um funcionamento atual do boiler comprometido possuindo 

resistências partidas. Para atingir uma taxa interna de retorno (TIR) próxima de 10%, seria 

necessário restringir o consumo à aproximadamente 1,5 m³/dia. 
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Uma das problemáticas não tratadas no presente estudo diz respeito à localização dos 

reservatórios de água quente, que poderão vir a ser um desafio para a implementação dos sistemas 

propostos. 

 

Uma possível fonte de desvios foi a duração da campanha de medição, cuja duração – no 

entendimento do autor – poderia ter sido maior. Em paralelo, há a necessidade de instalação de 

novos hidrômetros para consumo de água quente (evitando a necessidade de medição junto da 

utilização), possuindo apenas alguns parciais destinados aos setores que não utilizam a mesma, 

sendo muito importante na obtenção de dados mais apurados. 

 

No desenvolvimento do trabalho foi possível constatar a inversão na realidade das condições 

adotadas pela norma sobre fração solar. Na prática, além das limitações técnicas de projeto, são 

dimensionados sistemas de maneira que na maioria dos casos ao invés de decisões de projeto 

dentro da faixa recomendada ocorre o inverso com dimensionamento apenas para diminuir o custo 

total da energia que, teoricamente, seria apenas auxiliar. 

 

O presente trabalho preocupou-se em atender aos objetivos propostos procurando explorar as 

opções para o fornecimento de água quente para o perfil de uso de cozinhas industriais com uso – 

total ou parcial de energia solar térmica, considerando o conjunto de tecnologias já disponíveis 

comercialmente no mercado nacional, o que foi plenamente atingido, tendo-se demonstrado a 

possibilidade técnica no uso desta tecnologia em cozinhas com refeitório e – parcialmente – em 

unidades sem área para os usuários (consumo remoto). Para estes últimos casos, recomenda-se a 

adoção dos sistemas de forma parcial, focando-se na água de cocção, para os casos onde o 

aquecimento das autoclaves é feito com gás natural. 
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