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EIXO TEMÁTICO: GT 1: Ciência, Tecnologia e Utilização dos recursos naturais da 

Amazônia 

 
VIABILIDADE DE AQUECEDORES SOLAR PARA PISCINA DO CAMPUS DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA, MARABÁ-PA. 

 

 

Resumo: preocupação com diminuição das fontes de energias não renováveis fez com que surgisse 

a procura por fontes de energia alternativas. Pensando nisso, a energia solar tem características 

que suprem as necessidades básicas humanas, além de ser proveniente de uma fonte renovável. O 

objetivo desse trabalho busca o aproveitamento da energia solar para utilização em aquecedores 

térmicos direcionados a piscina da Universidade Estadual do Pará do Bloco IV Campus VIII de 

Marabá-PA. Os cálculos levaram em consideração os coletores de 1.60 x 1,00 m, o modelo das 

placas foram MA-02-H, sendo necessário o uso de 20 placas desse modelo. Esse tipo de sistema é 

considerado de fácil manutenção e com ganhos economicamente viáveis e ambientalmente correto. 

 

Palavras-chave: Aquecedores térmicos. Piscina. Energia Renovável. 

 

FEASIBILITY OF SOLAR POOL HEATERS FOR THE CAMPUS OF THE STATE 

UNIVERSITY OF PARÁ - UEPA, MARABÁ-PA. 

 

Abstract: Concern over non-renewable energy sources has led to demand for alternative energy 

sources. Thinking about it, solar energy has characteristics that supremely you will not. O that seeks 

the use of solar energy for use in Acquisition of thermals directed to the swimming pool of the State 

University of Pará of Block IV Campus VIII of Marabá-PA. The calculations were considered the 

collectors of 1.60 x 1.00 m, the model plates were MA-02-H, being necessary the use of 20 model. 

This type of system is considered easy to maintain and with economically viable and 

environmentally sound. 

 

Key-words: Thermostats. Pool. Renewable Energy 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As atividades humanas causam impactos negativos ao meio ambiente o que implica 

diretamente na qualidade de vida. Um exemplo disso é o uso das energias não renováveis, que na 

maioria, são dependentes de combustíveis fósseis principais responsáveis por causar as emissões 

de gases do efeito estufa. 

Essa grande demanda por energia elétrica tem incentivado o investimento nas 

fontesalternativas de energia mediante a redução do consumo nos recursos tradicionais, como é o 

casodas hidroelétricas, e assim evitar uma crise no setor energético (Dias et, al. 2017). 
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Nesse contexto, vários países têm utilizado a energia solar com a finalidade de diversificar 

as várias fontes de energia existente. No Brasil não é diferente, uma vez que se enfatiza o seu 

potencial para a geração de energia solar, devido aos elevados índices de radiação no país (Correna; 

Oliveira Filho; Altoé, 2012). 

Essa forma de energia ainda é pouco usada, uma vez que os custos na fabricação dos 

equipamentos solares e na implantação são elevados. Entretanto, as vantagens provenientes desse 

recurso são várias, pois se trata de uma energia limpa, além de ser gratuita possui um baixo custo 

de manutenção, o tempo de vida útil dos painéis solares é duradouro e dependendo da região o 

fluxo energético tende a ser similar ao elétrico, de modo que, se pode usufruir desse recurso até 

mesmo em dias nublado (Dos Anjos et, al. 2014). 

Diante disso, pretende -se elaborar um projeto para Universidade do Estado do Pará 

(UEPA), que vise reduzir o consumo de energia elétrica mediante a implantação de um sistema de 

aquecimento solar térmico para piscina do Bloco IV Campus VIII de Marabá. E ao mesmo tempo 

aproveitar as fontes energéticas renováveis que contribuem para um ambiente com maior qualidade 

de vida, visto que se trata de uma fonte de energia limpa. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Área de Estudo 

 

O local de estação do equipamento foi escolhido dentro da Universidade do Estado do Pará 

campus XIII, situado no município de Marabá-PA com sua população estimada pelo IBGE 2017 

em 271.594 mil pessoas. Sua localização está dentro da micro bacia hidrográfica do rio Itacaiunas 

com Latitude 5°21'46.23"S, Longitude 49° 7'15.19"O, onde todo o trabalho para a o projeto será 

feito nas instalações do Bloco 4 que se encontra a piscina, como mostra a figura 1. 
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Figura 1 - Universidade do Estado do Pará campus XIII. 

 

2.2 Sistema de Aquecedores de Acumulação 

 

O uso de energia solar tanto para chuveiros, piscinas ou indústria, é uma boa alternativa de 

energia limpa. Para isso usa-se o aquecedor de acumulação, equipamento cujo corpo contém 

volume para o armazenamento da água aquecida cuja troca térmica ocorre nos aquecedores de 

passagem ou queimadores mecânicos e serpentinas, antes de seguir para os pontos de consumo. O 

aquecedor de acumulação industrial tem a função de produzir água quente por meio de uma fonte 

geradora de calor que pode ser gás, vapor, eletricidade ou óleo diesel. 

 

2.3 Reservatorio Termico/Calculo 

 
Nesse sistema para uma piscina com o uso em média 2 vezes por mês com a quantidade de 

pessoas no máximo 15, o cálculo só levara em conta o volume da piscina que é 30000L e os dias 

do mês que será usado. 

• já que será usado 2 vezes no mês; 

30000L (litros por dia) x 2/30 (dos dias do mês de uso na piscina) = 1.999,99 L. 
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2.4 Calculo de Coletor Solar 

 

Como o volume mensal da piscina será de 1.999,99 L, usa-se os coletores de 1.60 x 1,00 m 

com uma capacidade de aquecer 103 L por dia ou até mais. 

• 1.999,99 L / 103 = 19.42 placas. 

Logo para uso e bom aquecimento da água vamos usar as placas MA-02-H da empresa 

Aquesol, de acordo com modelo descrito na figura 2 e 3. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O projeto de aquecedor térmico para a piscina da Universidade do Estado do Pará – UEPA, 

Campus VIII – Marabá tem fundamento no princípio da eficiência o qual visa a economia de 

recursos financeiros no processo de geração de energia. Além disso, o aproveitamento da energia 

solar revela-se como uma alternativa ambientalmente correta e renovável. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Por se tratar de uma alternativa viável proveniente de uma matriz energética limpa a qual 

não se tem a emissão de gases poluentes, e também um recurso renovável advindo de uma fonte 

inesgotável, a utilização de sistemas solares para aquecimento, é uma opção vantajosa a longo 

prazo devido à redução do custo da conta de energia elétrica, que apesar do alto custo de 

investimento inicial, possui facilidade de manutenção das placas. A instalação do sistema é uma 

proposta que merece relevância, pois atendera a demanda de produção de energia para o sistema 

com eficiência e ainda por cima assegura o eixo ecológico sustentável local. A implantação de um 

projeto deste tipo, de acordo com a análise, garante um sistema autônomo onde a produção de 

energia, é independente o que possibilita o desempenho das atividades na piscina do Campus de 

maneira segura e permanente. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALTOÉ, Leandra; OLIVEIRA FILHO, Delly; CARLO, Joyce Correna. Análise energética de 

sistemas solares térmicos para diferentes demandas de água em uma residência unifamiliar. 

CEP, v. 36570, p. 000, 2012. 

 

DE CARVALHO DIAS, Camila Teixeira et al. Energia solar no Brasil. Revista InterScientia, 

v. 5, n. 1, p. 153-165, 2017. 

 

DOS ANJOS, Victória Lopes et al. Aquecimento de água através da captação de energia solar: 

programação para orçamento de sistema de aquecimento. Caderno de Graduação-Ciências 

Exatas e Tecnológicas-UNIT-ALAGOAS, v. 1, n. 1, p. 19-30, 2014. 

Disponivel:https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/maraba/panorama. Acesso em 05 de junho de 

2018. 

Disponível: http://www.aquesol.com/produtos/0,4536_reservatorio-termico-aquesolreservatorio- 

de-agua-quente-para-aquecimento-solar. Acesso em 05 de junho de 2018. 


