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Resumo. O aquecimento solar vem conquistando espaço nas residências brasileiras. Entretanto, o uso 

industrial ainda não é representativo quando comparado com o uso em países desenvolvidos. Sabe-se que a 

utilização de Sistemas de Aquecimento Solar (SAS) de água no processo de produção de cerveja é promissora 

devido à grande utilização da mesma, aquecida a baixas temperaturas, tanto para a produção quanto para a 

higienização dos utensílios. O presente trabalho, em andamento, consiste na utilização de SAS de água em 

uma pequena cervejaria localizada em Porto Alegre. Para o dimensionamento é utilizado o software de 

simulação transiente TRNSYS. Avaliam-se as curvas de consumo num ano típico para três horários distintos: 

dez, treze e dezesseis horas. Ainda, são comparadas as temperaturas e os desempenhos dos SAS. O número 

de coletores é escolhido a partir de temperaturas máximas de operação para as quais o sistema opera em 

segurança, buscando a maior eficiência. O volume diário requisitado de água aquecida a 60 °C é de 350 litros. 

A fim de evitar a contaminação de cobre na água, é utilizado o coletor solar de aço inox modelo KOCS AB 

2.0 da marca KOMECO. Leva-se em conta para a análise financeira que o investimento é a soma de custos 

com coletores, bomba hidráulica e reservatório. O rendimento é equivalente a economia com a fatura de 

eletricidade para o período de vinte anos. Ainda, é desejável simular o sistema para outras regiões do Estado 

a fim classificá-las quanto à maior eficiência e, consequentemente, retorno financeiro. 

 


