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RESUMO 

 

 

Bombas de calor geotérmicas são muito utilizadas em países como Canadá e Estados 
Unidos da América, porém, são pouco utilizadas no Brasil, em parte porque não se 
sabe se as temperaturas do solo brasileiro são adequadas para a utilização destes 
sistemas. O objetivo desta dissertação é apresentar medidas de temperatura do solo 
feitas em diversas cidades do Estado do Paraná e determinar o desempenho das 
bombas de calor geotérmicas em comparação com os sistemas convencionais de ar 
condicionado. Apresentam-se resultados da medição de temperaturas geotérmicas 
em dez cidades paranaenses, representativas dos diferentes solos e climas do 
Paraná. As medições foram realizadas ao longo de um ano, com equipamentos 
aferidos e sistemas digitais de aquisição de dados em estações de medição instaladas 
nas diferentes cidades. Os dados de temperatura geotérmica e ambiente foram 
utilizados para simulação do coeficiente de performance, por meio de software de 
dimensionamento de sistemas em ciclo de refrigeração por compressão de vapor, 
baseado no diagrama de pressão-entalpia do fluido de trabalho. O desempenho 
teórico do sistema geotérmico foi comparado ao do sistema convencional. Verificou-
se que a temperatura geotérmica, medida em todas as estações entre janeiro e 
outubro de 2013, variou de 16 a 24 °C, enquanto a temperatura ambiente variou entre 
2 e 35 °C. Os seguintes valores médios de COPfrigorífico foram encontrados: 3,7 kW/kW 
(Texterna) e 5,9 kW/kW (Tgeotérmica). Para o COPcalororífico os valores encontrados são: 
5,0 kW/kW (Texterna) e 7,9 kW/kW (Tgeotérmica).  Portanto, verificou-se uma média de 
ganho em eficiência de 59% com o uso do sistema geotérmico na comparação com o 
sistema convencional. Em Curitiba e Ponta Grossa o ganho de eficiência ultrapassou 
70%, no inverno. Observou-se uma relação linear entre ganho de eficiência e 
diferença entre temperatura geotérmica e ambiente. A comparação dos valores 
simulados de COP com o COP de Carnot mostrou que este último é sempre maior, 
como esperado, mas também mostrou que o ganho de COP de Carnot é maior que o 
ganho simulado apenas no inverno. Conclui-se que o Brasil possui grande potencial 
de uso das bombas de calor geotérmicas, uma vez que a temperatura do solo é 
estável e amena, enquanto a temperatura ambiente apresenta grande variação ao 
longo do ano. 
 

Palavras-chave: Bombas de Calor Geotérmicas. Refrigeração. Mapa Geotérmico. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Geothermal heat pumps are broadly used in countries like Canada and USA but 
scarcely in Brazil, in part because it is not known if soil temperatures are adequate for 
geothermal systems utilization. The aim of this dissertation is to present soil 
temperature measurements done in several Paraná State cities, and to determine the 
geothermal heat pumps performance in comparison to conventional air conditioning 
systems. Geothermal temperature measurement results are shown for ten cities, 
representative of different Paraná State soil and climate. The measurements were 
made yearlong with calibrated equipment and digital data acquisition system in 
measuring stations installed at the different cities. Geothermal and ambient 
temperature data were used for performance coefficient simulation, by means of 
working fluid pressure-enthalpy diagram based software for vapor-compression cycle. 
Theoretical geothermal system performance was compared to conventional system. It 
was verified that geothermal temperature measured in all stations between Jan/13 to 
Oct/13 varied from 16 to 24 °C, while ambient temperature has varied between 2 and 
35 °C. The following average COPcooling values were found: 3.7 kW/kW (Toutside) and 
5.9 kW/kW (Tgeothermal). For COPheating the found values are: 5.0 kW/kW (Toutside) and 
7.9 kW/kW (Tgeothermal). Hence it was verified an average efficiency gain of 59% with 
geothermal system utilization in comparison with conventional system. In Curitiba e 
Ponta Grossa the efficiency gain has exceeded 70%. A linear relation was observed 
between efficiency gain and geothermal and ambient temperature difference. 
Comparison of simulated and Carnot COP values has shown that the last one is always 
higher, as expected, but also has shown that Carnot COP gain is higher than simulated 
COP gain only for the winter. It is concluded that Brazil has great potential for 
geothermal heat pumps, since soil temperature is stable and mild while ambient 
temperature shows great variation along the year. 
 

Keywords: Geothermal Heat Pumps. Cooling. Geothermal Map. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A palavra “geotérmica,” segundo Egg e Howard (2011), tem duas partes: geo 

que significa terra e térmica que significa calor. Portanto, geotérmico significa usar o 

calor da terra. Existem diferentes aplicações para esta tecnologia. 

 O calor da terra pode ser usado para sistemas de geração de eletricidade, que 

é tipicamente realizada em enormes sistemas de geração, nos quais água é 

introduzida no solo de regiões geotérmicas de alta temperatura, gerando vapor para 

acionamento de turbinas e geração de eletricidade. Instalações deste tipo existem em 

24 países e respondem por 8.900 MW; nas Filipinas, por exemplo, a energia 

geotérmica representa 25% da eletricidade gerada (EGG; HOWARD, 2011). Outra 

forma de utilizar a energia geotérmica é aproveitar a temperatura constante abaixo da 

superfície da terra para utilizar em bombas de calor geotérmicas (BCG). 

 É sabido que ambientes cavernícolas estão entre os mais estáveis da biosfera, 

resguardados pela capa rochosa das bruscas mudanças climáticas da superfície. Na 

Tabela 1 são mostrados dados obtidos entre 21 e 28 de fevereiro de 2009, na gruta 

Jane Mansfield do Parque Estadual de Intervales, SP. As temperaturas médias em 

diferentes locais da gruta variaram no máximo 2 °C em todo o período, enquanto a 

temperatura externa variou entre 17 e 31 °C (ROCHA; GALVANI, 2009). 

 

Tabela 1 - Temperatura medida em diferentes locais da gruta Jane Mansfield, Parque 
Estadual de Intervales, São Paulo. 

 TEMPERATURA DO AR (°C) 

 Entrada Salão Visitável Salão não Visitável 

Média 18,3 18,1 17,4 

Máximo 19,8 18,3 17,6 

Mínimo 17,8 18,0 17,2 

Amplitude 2,0 0,3 0,4 

 
Fonte: Rocha e Galvani (2013). 

 

 É de se esperar, portanto, que a temperatura no subsolo também seja estável, 

gerando uma diferença entre a temperatura do solo e do ar externo que pode, em 

princípio, ser usada para processos de troca térmica. 
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 No Brasil, até o presente momento, ainda se trabalha com duas opções de troca 

de calor em bombas de calor e máquinas de refrigeração: condensador e/ou 

evaporador a ar e água, por meio de uma torre de resfriamento, ou radiadores a seco 

(drycoolers). Portanto, as bombas de calor geotérmicas são uma terceira opção para 

arrefecer condensadores de sistemas de refrigeração e de equipamentos de ar 

condicionado (no verão) ou como fonte de calor para evaporar o fluido refrigerante (no 

inverno). As bombas de calor geotérmicas são sistemas de ciclo reversível (quente e 

frio), que usam a propriedade de estabilidade térmica da terra para obter troca de calor 

no sistema de refrigeração (EGG; HOWARD, 2011). 

 

 

1.1. CONTEXTO 

 

 De acordo com o escritório americano de energias renováveis (Office of Energy 

Efficiency & Renewable Energy - EERE), agência ligada ao Departamento de Energia 

dos EUA (USDOE), uma fonte geotérmica de calor é um mecanismo eficaz para obter 

eficiência energética, podendo ser empregado em sistemas de refrigeração de 

edificações urbanas, com uma economia de energia elétrica variando entre 70% e 

140% no inverno, na comparação com bombas de calor a ar (USDOE, 2013). A título 

de ilustração, durante estudo realizado para obter a curva de demanda dos custos do 

edifício da Escola Técnica Profissional (ETP), estabelecida em Curitiba, PR, verificou-

se que 50% da demanda de energia elétrica utilizada referem-se ao consumo de 

refrigeração e calefação (ETP, 2012). 

 Diante disso, viu-se a necessidade de desenvolver este estudo para verificar a 

viabilidade técnica das bombas de calor geotérmicas. Os resultados obtidos indicam 

a possibilidade de criação de um mercado consumidor de sistemas de aquecimento 

baseados em bombas de calor geotérmico, bem como para sistema de refrigeração 

geotérmico. 

 No Brasil, o crescimento da renda nas últimas décadas provocou a expansão 

do mercado de equipamentos de refrigeração e ar condicionado e o consequente 

desenvolvimento das empresas do setor (ETP, 2012). Segundo a revista Globo 

Ciência de 07 de janeiro de 2014, das 15 h da sexta-feira (03/01/2013), seis das 10 

estações meteorológicas que apresentaram as maiores temperaturas em todo o 

mundo estavam no Rio de Janeiro, outras três apontavam temperaturas de outros 
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estados brasileiros e a única temperatura medida em uma estação fora do Brasil ficava 

na cidade de El Vigia, na Venezuela (GLOBO CIÊNCIA, 2014). O ranking foi feito pelo 

meteorologista do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos Giovanni Dolif 

(CPTEC, 2013), com base em informações colhidas por 4.232 estações em todo o 

mundo acessadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). As estações 

que registraram as maiores temperaturas foram a de Jacarepaguá, na cidade do Rio 

de Janeiro, com sensação térmica de 52 °C, e a de Joinville em Santa Catarina, com 

sensação térmica de 51 °C.  

 Por outro lado, o inverno de 2013 ficou marcado pelas temperaturas 

extremamente baixas em Curitiba, com o retorno da neve após quase 40 anos, 

conforme Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 - Neve em Curitiba em 22/072013 
Fonte: CBN (2013). 

 

 Em um país como o Brasil, portanto, a climatização é uma necessidade e 

alternativas de sistemas de refrigeração e climatização que gerem economia de 

energia são essenciais. 

 

 

1.2. IMPORTÂNCIA DAS BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 

 O EERE menciona que são instaladas aproximadamente 60 mil bombas de 

calor geotérmicas nos Estados Unidos a cada ano indicando um mercado altamente 

promissor (EERE, 2009). O mercado de sistemas de ar condicionado no Brasil é 

expressivo, tendo havido crescimento de 60% nas vendas de ar condicionado 
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residencial comparando com os primeiros três meses de 2012. No entanto, estes 

sistemas são convencionais e há poucos sistemas geotérmicos instalados no país. 

 A instalação de bombas de calor geotérmicas proporciona redução no consumo 

de energia, confirmando oportunidades para o surgimento de fábricas do produto no 

Brasil. A comercialização do produto no mercado interno pode favorecer a criação de 

um novo nicho de mercado no Brasil. A Figura 2 apresenta alguns modelos de 

instalação de bombas de calor no solo e em lagos existentes no mundo. 

 

     
 

Figura 2 - Bombas de Calor Geotérmicas 
Fonte: EERE (2014). 

 

 Os sistemas convencionais de refrigeração requerem uma fonte externa de 

troca de calor que pode ser, por exemplo, uma torre de resfriamento com chiller de 

condensação a água, em que o líquido troca calor e a circulação é feita por intermédio 

de bombas centrífugas (Figura 3), ou um chiller de condensação a ar, em que uma 

serpentina de cobre com aletas de alumínio faz a troca de calor com o ar externo 

(Figura 4).  

 

 
Figura 3 - Sistema de condensação a água com torre de resfriamento  
Fonte: Adaptado de informações de Annemos (2012) e Hitachi (2012). 
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Figura 4 - Chiller de condensação a ar. 

Fonte: Hitachi (2012). 

 

 

 Uma bomba de calor geotérmica (Figura 5), no entanto, é mais simples e 

funciona como um sistema de ciclo de refrigeração (quente e frio) por intermédio de 

uma válvula reversora (Figura 6). Pela definição da ASHRAE uma bomba de calor 

geotérmica consiste em um ciclo de compressão de vapor reversível associado a um 

trocador de calor instalado no solo (ASHRAE, 2013). 

 

 

  
 

Figura 5 - Bomba de calor geotérmica. 
Fonte: Geocomfort (2012). 

 

 
Figura 6 - Valvula reversora. 

Fonte: ETP (2012). 
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 Em linhas gerais, as bombas de calor geotérmicas apresentam vantagens em 

relação aos sistemas convencionais de condicionamento de ar, listadas a seguir: 

 maior eficiência; 

 uso de menor espaço nas edificações; 

 pelo mesmo motivo, sistemas BCG estão menos sujeitos a vandalismo; 

 menor ruído; 

 maior vida útil. 

 

 Tendo em vista as suas vantagens, a questão que surge é: porque sistemas 

geotérmicos de bombas de calor não são utilizados no Brasil? 

 A grande desvantagem do sistema BCG é a grande demanda por área, 

principalmente nos sistemas de serpentinas subterrâneas horizontais, mostradas na 

Figura 2. No Brasil, onde uma parcela expressiva da população reside em áreas rurais 

ou em áreas urbanas não verticalizadas, esta vantagem não é tão relevante quanto 

as vantagens. 

 A principal razão da não utilização de sistemas BCG reside, provavelmente, na 

falta de fornecedores no país, decorrente, por sua vez, da falta de conhecimento sobre 

esta tecnologia. A viabilidade técnica dos sistemas BCG depende de dados de 

temperatura geotérmica à profundidade de alguns metros, inexistentes no Brasil. 

 

 

1.3. DADOS GEOTÉRMICOS NO BRASIL 

 

 Os dados geotérmicos disponíveis para o território brasileiro foram obtidos em 

estudos sobre energia geotérmica com base no diferencial de temperatura da terra e 

capacidade de geração de energia. Os estudos encontrados sobre energia geotérmica 

no Brasil são os trabalhos de Gomes e Hamza (2005), cujas medições foram feitas 

priorizando temperaturas entre 50 e 300 metros abaixo da superfície do solo. Os 

valores, porém, são médios e não há dados sobre a variação de temperatura ao longo 

do tempo. Neste artigo os autores analisam os gradientes de temperatura e a 

transmissão de calor geotérmico por meio de perfurações em 72 localidades no 

Estado do Rio de Janeiro. Os gradientes de temperatura obtidos variaram entre 14 e 

26 °C/km, enquanto o fluxo de calor variou entre 40 e 70 mW/m2, valores considerados 
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de baixos a normais. No estudo os valores das diferentes localidades foram 

comparados, verificando-se que os gradientes são maiores a oeste do que a leste do 

Estado do Rio de Janeiro (GOMES; HAMZA, 2005). 

 Estudos geotérmicos desenvolvidos em nível nacional, como o efetuado por 

Hamza et al. (2005), servem como modelo de estudo de viabilidade. No entanto, o 

enfoque destes trabalhos difere da proposta do presente trabalho. Os estudos 

geotérmicos nacionais exploraram o uso da geotermia como fonte de energia térmica 

para processos industriais ou para geração de eletricidade, enquanto o trabalho 

apresentado nesta dissertação constitui a primeira iniciativa de avaliação da 

temperatura geotérmica superficial no Brasil para uso em fontes de calor de bombas 

de calor. 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo Geral 

 

 Demonstrar a viabilidade técnica de bombas de calor geotérmicas e comparar 

seu desempenho com o de sistemas convencionais de condicionamento de ar. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Desenvolver procedimentos e dispositivos para determinar as temperaturas 

geotérmicas. 

 Medir a temperatura geotérmica a 2 metros de profundidade em solo de 

diferentes localidades do Paraná e da região Sul. 

 Determinar a eficiência energética por meio do cálculo de coeficiente de 

performance (COP) para sistemas BCG usando os dados das diferentes 

estações. 

 Comparar a eficiência energética da BCG com sistemas convencionais usando 

os mesmos dados. 
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1.5. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 As bombas de calor são dispositivos de operação simples e bom desempenho 

térmico, características que explicam o grande potencial no mercado de 

condicionamento de ambiente. No entanto, para que as bombas de calor geotérmicas 

conquistem participação relevante no mercado nacional é preciso avaliar o potencial 

térmico do solo em diferentes localidades, de modo a garantir que as bombas de calor 

apresentem desempenho satisfatório em grande número de aplicações. 

 O trabalho foi desenvolvido no Estado do Paraná. Convém ressaltar que 

atualmente no Brasil faltam informações, estudos e pesquisas concernentes aos 

sistemas geotérmicos, devido à ausência de sistemas instalados e de dados sobre o 

potencial geotérmico específico para a aplicação em bombas de calor. A partir da 

avaliação do potencial geotérmico de superfície em área significativa será possível 

avaliar a viabilidade da tecnologia BCG em âmbito regional e nacional. 

 No presente trabalho, a avaliação do potencial geotérmico de superfície foi feita 

por meio da medição de temperaturas do solo a 2 m abaixo da superfície, 

profundidade de operação do sistema em circuito fechado (closed loop system, Figura 

7), que é o mais utilizado para BCG. 

 

 
 

Figura 7 - Bomba de calor geotérmica em circuito fechado e banho térmico de solo e lago. 
Fonte: EERE (2009). 

 



25 

 

1.6. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 O Capítulo 1 aborda a introdução desta dissertação, na qual se mostra o 

contexto, delimita-se o tema da análise de temperaturas geotérmicas para aplicação 

de bombas de calor no Paraná, definem-se o problema, os objetivos propostos e a 

estrutura da dissertação. 

 O Capítulo 2 apresenta a base teórica, com a abordagem dos conceitos de 

geotermia, sistemas de bombas de calor e os métodos de cálculo da eficiência. 

 O Capítulo 3 mostra a metodologia aplicada durante o desenvolvimento do 

trabalho e os materiais utilizados, tais como sistema de aquisição de dados, 

dispositivo de perfuração do solo e elementos de medição da temperatura. 

 O Capítulo 4 mostra os resultados obtidos nas estações de medição instaladas 

em diferentes cidades do estado do Paraná. 

 O Capítulo 5 apresenta as conclusões do trabalho e sugere trabalhos futuros 

sobre este tema.  

A dissertação ainda tem um capítulo de referências bibliográficas e um 

Apêndice com os dados de outras localidades da região Sul do Brasil. 
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

2.1. CONCEITOS FÍSICOS 

 

 Os conceitos em que se baseia esta dissertação são alicerçados na 

termodinâmica, ciência que trata do calor, do trabalho e daquelas propriedades das 

substâncias relacionadas ao calor e ao trabalho (BORGNAKKE; SONNTAG, 2010). 

As descobertas na termodinâmica são formalizadas por meio de certas leis básicas, 

conhecidas como Primeira, Segunda e Terceira Leis da termodinâmica, além da Lei 

Zero, que no desenvolvimento lógico da termodinâmica precede a Primeira Lei. 

 A Lei Zero da termodinâmica estabelece que dois corpos que estão em 

equilíbrio térmico com um terceiro corpo estão em equilíbrio térmico entre si. Esta lei 

é a base da medição da temperatura e implica que enquanto houver transferência de 

calor de ou para um corpo “a” as propriedades termodinâmicas dos corpos “b” e “c” 

modificam-se, como mostra o diagrama da Figura 8. 

 

 
 

Figura 8 - Transferência de calor. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 Segundo Borgnakke e Sonntag (2010), a Primeira Lei da termodinâmica, 

também é conhecida como Lei da Conservação de Energia, afirma que a energia de 

um sistema fechado pode manifestar-se em diferentes formas, como calor e trabalho, 

bem como se converter de uma forma para outra, porém mantendo sua quantidade 

total. A energia interna de um sistema é uma propriedade extensiva, visto que ela 

depende da massa do sistema, e a energia interna de um sistema isolado é constante 

(BORGNAKKE; SONNTAG, 2010). 

 A equação da primeira lei da termodinâmica é definida pela Equação 1: 
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U = Q ‒ W (1) 

Variação na 
energia interna 

do sistema 

 Calor trocado 
pelo sistema 

 Trabalho 
realizado pelo 

sistema 

 

 

 

onde U é a energia interna de um sistema termodinâmico, Q é o calor e W é o 

trabalho1, grandezas normalmente expressas em joules (J) (OLIVEIRA, 2012). O 

sistema termodinâmico pode ser, por exemplo, o fluido refrigerante numa máquina 

frigorífica ou a água numa turbina a vapor. O sistema é a referência da Primeira Lei 

da termodinâmica, ou seja, o comportamento de cada uma das grandezas depende 

do sentido de se o calor e o trabalho fluem do sistema ou para o sistema, conforme 

descrito na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Comportamento das grandezas definidas na Primeira Lei da Termodinâmica. 

Calor  

Q 

Trabalho  

W 

Energia Interna 

∆U 

Sinal de  

Q / W / ΔU 

Recebido pelo sistema Realizado sobre o sistema Aumenta + / ‒ / + 

Cedido pelo sistema Realizado pelo sistema Diminui ‒ / + / ‒ 

Sistema não troca calor Sistema não troca trabalho Não varia 0 / 0 / 0 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

2.1.1. Máquinas Frigoríficas 

 

 Uma máquina frigorífica é um sistema cíclico que recebe trabalho para transferir 

calor de uma fonte em temperatura baixa para outra em temperatura mais elevada 

(Figura 9). Seu funcionamento se opõe ao da máquina térmica, ou motor térmico, que 

recebe calor (da queima de um combustível, por exemplo) para gerar trabalho. Na 

prática, a fonte em baixa temperatura é o local onde se precisa manter o frio, seja um 

ambiente interno de ar condicionado ou uma câmara frigorífica, e por isso o calor deve 

                                            
1 Alguns autores usam a letra grega  (tau) para a grandeza trabalho. 
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ser removido da fonte fria. Um esquema com o princípio de funcionamento da máquina 

frigorífica é mostrado na Figura 9. 

 

 
 

Figura 9 - Esquema de máquina frigorífica. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 Na Figura 9 Qfrio é o calor absorvido da fonte fria pelo fluido refrigerante no 

evaporador e Qquente é o calor rejeitado pelo fluido do condensador para a fonte quente, 

por meio da realização do trabalho W no compressor. Com estas grandezas define-

se a eficiência da máquina frigorífica. Na área de engenharia de refrigeração usa-se 

o termo coeficiente de performance (COP) em vez de eficiência. O COP para 

máquinas frigoríficas, COPMF, é definido pela Equação 2:  

 

frioquente

friofrio
MF

QQ

Q

W

Q
COP


        (2) 

 

onde: W = Qquente ‒ Qfrio resulta da Primeira Lei da termodinâmica. Para um ciclo ideal, 

o COP pode ser expresso em termos das temperaturas do processo, por meio da 

Segunda Lei da termodinâmica. A expressão do COP significa que a eficiência é a 

razão entre a quantidade de calor que a máquina consegue transferir e o trabalho 

realizado sobre a máquina. No caso de máquinas térmicas a expressa é inversa, ou 

seja, a eficiência de um motor térmico é a razão entre o trabalho que se consegue 

obter pelo calor consumido. 
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 A Segunda Lei da Termodinâmica tem vários enunciados. Segundo o 

enunciado de Clausius “é impossível a construção de um dispositivo que por si só, isto 

é, sem intervenção do meio exterior, consiga transferir calor de um corpo para outro 

de temperatura mais elevada”. Em outras palavras algum trabalho sempre deve ser 

realizado sobre o sistema para o funcionamento deste dispositivo, pois o calor não 

passa espontaneamente de uma fonte fria para uma fonte quente. Em termos de 

eficiência, a Segunda Lei estabelece que: 

 

0 < COPMF <          (3) 

 

 Entre as várias implicações da Segunda Lei da Termodinâmica, a mais 

importante para as bombas de calor é que as grandezas termodinâmicas de sistemas 

em contato (pressão, densidade e, principalmente, temperatura) tendem a se igualar. 

A definição da grandeza entropia (s), relacionada à reversibilidade dos processos 

termodinâmicos, deriva da Segunda Lei. 

 Uma máquina frigorífica reversível segue um ciclo termodinâmico motor de 

Carnot invertido, ou seja, no diagrama P-V (pressão-volume), representado na Figura 

10, o ciclo é percorrido no sentido 4-3-2-1-4... 

 

 
Figura 10 - Diagrama de Ciclo de Carnot invertido. 

Fonte: Autoria própria. 
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 Os processos envolvidos no ciclo são os seguintes: 4-3 (troca de calor no 

evaporador), 3-2 (compressão adiabática), 2-1 (troca de calor no condensador) e 1-4 

(expansão adiabática). A eficiência do ciclo de Carnot invertido se calcula a partir da 

expressão anterior para o COP, por meio da igualdade de Clausius, dada pela 

Equação 4: 

 

quente

frio

quente

frio

T

T

Q

Q
          (4) 

 

 

 Assim, o coeficiente de performance da máquina frigorífica reversível ou ideal 

é dada pela Equação 5: 

 

frioquente

frio

frioquente

friorev

MF
TT

T

QQ

Q
 COP





       (5) 

 

 

 Uma bomba de calor opera da mesma maneira que uma máquina frigorífica, 

transferindo calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Uma bomba de calor 

reversível é aquela que é usada tanto para refrigeração quanto para aquecimento. 

Para o cálculo da eficiência da bomba de calor deve-se levar em conta a nova saída 

energética (OLIVEIRA, 2012). Os coeficientes de performance para refrigeração 

(frigorífico) e aquecimento (calorífico) para um ciclo termodinamicamente reversível 

(COP de Carnot) são dados pelas Equações 6 e 7: 

 

frioquente

frio

frioquente

frio
oFrigorífic

TT

T

QQ

Q
COP





       (6) 

 

frioquente

quente

frioquente

quentequente

Calorífico
TT

T

QQ

Q

W

Q
COP





     (7) 
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2.1.2. Dimensionamento de Tubulações de Troca de Calor Geotérmicas 

 

 O transporte de calor envolve três fatores (TORREIRA, 2008): 

 

 O fluxo de massa do sistema m  (em kg/s). 

 O tipo da substância, caracterizado pelo calor específico c [em J/(kg °C)]. 

 A variação de temperatura do sistema ∆T (em °C). 

 

 Combinando essas três grandezas, chega-se à Equação 8: 

 

ΔTcmQ            (8) 

 

onde Q  é a potência térmica, em J/s (ou W, watts). Para trocadores tubulares de 

calor, a área de troca de calor é dada pela Equação 9 (RAPIN, 2001): 

 

ΔTK

Q
  trocador do Área





       (9) 

 

onde: 

 Q : potência térmica no processo (em W); 

 K : coeficiente global de transmissão de calor [em W/(m2·°C)]; 

 ∆T : é a variação de temperatura (em °C). 

 

 Para uma tubulação de cobre com diâmetro de ½’’ (12,7 mm) e superfície 

externa de 0,040 m2 por metro linear de tubulação, o valor de K é de 89,56 W/(m2·°C) 

(RAPIN, 2001). Para o cálculo do comprimento do trocador de calor supõe-se um 

processo de bombeamento geotérmico de calor para aquecimento, com meta de 

temperatura de saída de água no condensador de 35 °C, capacidade de 1 TR (3.516,8 

W) e duas temperaturas geotérmicas, definidas para as cidades A e B, com diferença 

de 5 °C entre elas: 

 

 Cidade A (temperatura geotérmica = 23 °C), ∆T = (35 - 23) °C =12 °C 

 Cidade B (temperatura geotérmica = 28 °C), ∆T = (35 - 28) °C = 7 °C 
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 O comprimento LA do trocador para a Cidade A é dado pela Equação 10: 

 

m 881
/mm 0400

1

°C 12·°C) W/(m89,56

 W3.516,8

tubulação  da  Superfície

trocador do Área
L

22A ,
,




  (10) 

 

 O comprimento LB do trocador para a Cidade B será:  

 

m2140
/mm 0400

1

°C 7·°C) W/(m89,56

 W3.516,8
L

22B  ,
,




     (11) 

 

 Nota-se que a diminuição da diferença de temperatura em apenas 5 °C, 

aumenta a área do trocador de calor em mais de 70%, e se a diferença de temperatura 

for próxima de zero o tamanho do trocador tende ao infinito (RAPIN, 2001). Em outras 

palavras, é preciso definir uma diferença mínima entre a temperatura do banho 

térmico (por exemplo, o solo) e a temperatura de saída do trocador de calor. Esta 

diferença é conhecida por approach. Exemplos de trocadores de calor são dados na 

Figura 11. 

 

 
 

Figura 11 - Área do trocador. 
Fonte: Autoria própria. 

 



33 

 

2.1.3. Diagrama P-h e Bombas de Calor Geotérmicas 

 

 O diagrama P-h (pressão-entalpia) representa o estado do fluido refrigerante 

em cada etapa de um processo térmico e é muito utilizado em várias áreas da 

engenharia de sistemas térmicos. O diagrama de P-h possibilita relacionar, em um 

gráfico, características como: 

 

 Entalpia  

 Pressão 

 Ponto Crítico 

 Pressão de condensação 

 Pressão de evaporação 

 Superaquecimento 

 Sub-resfriamento 

 Temperatura de sucção 

 Temperatura de condensação 

 Temperatura da linha de líquido 

 Temperatura de evaporação 

 

 Na Figura 12 apresenta-se um diagrama simplificado da operação da bomba 

de calor geotérmica e o significado físico dos valores de entalpia em um diagrama  

P-h. Para pressão constante a entalpia é igual ao valor do calor transferido no 

processo, desta forma os valores são dados em termos de calor transferido. 
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Figura 12 - Diagrama P-h de fluido refrigerante para BCG 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 O ciclo de refrigeração envolve quatro etapas, identificadas no diagrama P-h 

do inserto da Figura 12, e com mais detalhe na Figura 13.  

 

 
 

Figura 13 - Etapas do ciclo ideal de refrigeração representadas no diagrama P-h. 
Fonte: Autoria própria. 
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 As etapas a que o fluido refrigerante está sujeito são descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Etapas no ciclo de refrigeração segundo o diagrama P-h. 

Etapa Processo Equação 

1 - 2 Compressão )h(h  m  W 12C    

2 - 3 Condensação )h(h  m  Q 32cd    

3 - 4 Expansão 43 hh   

4 - 1 Evaporação )h(h  m  Q 41ev    

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 As grandezas utilizadas na Tabela 3 são as seguintes: 

 

 CW = potência de compressão (em W). 

 m = vazão mássica do fluido refrigerante (em kg/s). 

 hi = entalpia no estado i. 

 cdQ = calor cedido pelo condensador (em W). 

 evQ = calor retirado pelo evaporador (em W). 

 

 Segundo Santos et al. (2013) essas relações podem ser mensuradas num 

diagrama de P-h do fluido refrigerante. Deve-se ressaltar que cada fluido terá seu 

próprio diagrama P-h. Dentre as relações determinadas a partir do diagrama P-h, uma 

de fundamental importância na análise de sistemas de condicionamento de ar é o 

coeficiente de performance (COP).  

 

 

2.1.4. Diagrama P-h e Coeficiente de Performance 

 

 Como já foi dito, a eficiência energética de uma bomba de calor é medida por 

meio do coeficiente de performance (COP), também chamado de coeficiente de 

rendimento. O COP é definido pela razão entre a potência (em kW) frigorífica ou 

calorífica e a potência nominal elétrica também em kW de um sistema de refrigeração. 
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Uma bomba de calor com COP igual a 3, por exemplo, transforma o consumo de 1 

kW de eletricidade em 3 kW de energia térmica. O COP é uma grandeza adimensional, 

como mostram as Equações 12 e 13: 

 

(Watts)   Compressor  do  Trabalho

(Watts)  Evaporador  do  rejeitado  Calor
 COP oFrigorífic      (12) 

 

(Watts)  Compressor  do  Trabalho

(Watts)  rCondensado  do  rejeitado  Calor
 COPCalorífico     (13) 

 

 O COP está ligado à taxa de compressão (TC), é dada pela Equação 14:  

 

(psia)   baixa   de   absoluta   Pressão

(psia)   alta   de   absoluta   Pressão
 TC      (14)

 

 

 Segundo a Apostila Mundo Físico da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC, 2012), a pressão absoluta é representada pela pressão total exercida em 

dada superfície, incluindo a pressão atmosférica, quando for o caso. A pressão 

absoluta será sempre positiva ou nula; a pressão absoluta de alta (baixa) se refere à 

linha de alta (baixa) pressão do sistema de refrigeração. Quanto mais elevada a 

pressão de descarga maior será a temperatura de condensação. Assim, conclui-se 

que a taxa de compressão e o coeficiente de desempenho são inversamente 

proporcionais. 

 O ciclo de refrigeração apresentado na Figura 13 é uma simplificação do ciclo 

observado num sistema real. A diferença reside no fato de que num ciclo real os 

pontos 3 e 4 não coincidem com a curva de fase no diagrama P-h, conforme pode ser 

visto na Figura 14. 
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Figura 14 - Etapas do ciclo real de refrigeração representadas no diagrama P-h. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 No ciclo da Figura 14 surgem as etapas de superaquecimento e sub-

resfriamento. Assim, os processos envolvidos no ciclo de refrigeração são 

apresentados a seguir (ETP, 2012): 

 

 Ponto 1: Fluido no estado de vapor superaquecido é sugado pelo compressor 

e submetido à pressão P1. 

 Etapa 1-2: O vapor é comprimido até o ponto 2, quando é descarregado à 

pressão P2. Neste ponto, o vapor ganhou de calor e está consideravelmente 

superaquecido. A entalpia do fluido refrigerante passou de h1 para h2. 

 Processo 2-2’: Refreamento do vapor superaquecido até o ponto 2’, onde se 

inicia a condensação. Neste ponto o fluido é 100% vapor saturado, sem 

superaquecimento. Houve perda de calor e a entalpia passou de h2 para h2’. 

 Processo 2’-3’: Condensação do refrigerante. Quanto mais próximo do ponto 

3, maior a porcentagem de líquido na mistura. No ponto 3 houve a completa 

condensação e o fluido está 100% no estado líquido saturado. A condensação 

ocorre a temperatura e pressão constantes, com perda de calor e entalpia do 

refrigerante passando de h2’ para h3. 

 Processo 3’-3: O líquido é sub-resfriado até a entrada do elemento de controle 

de fluxo do fluido refrigerante. Este processo garante que apenas líquido esteja 
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presente na entrada do capilar, bem como aumenta a quantidade de calor 

trocada pelo evaporador. Houve perda de calor e a entalpia passou de h3 para 

h3’. 

 Processo 3-4: Expansão, com queda brusca, porém controlada, da pressão 

do fluido, ou seja, da pressão de condensação para a pressão de evaporação. 

 Processo 4-1’: Evaporação. O fluido refrigerante entra na serpentina como 

uma mistura predominantemente líquida e absorve calor do ar forçado pelo 

ventilador através do trocador de calor. Ao receber calor, o fluido saturado se 

vaporiza, utilizando o calor latente para maximizar a troca de calor.  

 Processo 1’-1: Superaquecimento do fluido refrigerante a partir do ponto 1’, 

que representa o vapor saturado. O fluido é, então, aquecido até o ponto 1, que 

é o ponto de sucção pelo compressor submetido à pressão P1, e o ciclo se 

completa.  

 

 

 A partir da Tabela 3 e da Figura 14, a definição de COP frigorífico e calorífico é 

dada pelas Equações 15 e 16:  
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hh
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       (15) 
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       (16) 

 

 

 Os valores de sub-resfriamento e de superaquecimento influem no COP e são 

definidos conforme os parâmetros de projeto do sistema de condicionamento de ar. 

As temperaturas de condensação e de evaporação também têm efeito sobre o COP. 

Como foi dito, as transições de fase (condensação na etapa 2’-3’ e evaporação na 

etapa 4-1’) ocorrem a temperatura constante. A mudança da temperatura de 

condensação Tcond ou de evaporação Tevap afeta o valor de COP, como se pode ver 

na Figura 15. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
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Figura 15 - Efeito da temperatura de condensação sobre o COP. 
Fonte - Autoria própria. 

 

 

 Ao diminuir Tcond a potência do compressor cai de CW  para C'W , aumentando 

o valor de COPFrigorífico, uma vez que evQ  não varia. Deve-se ter em mente que no 

processo de refrigeração Tevap é determinada em função do fluido refrigerante e das 

características do compressor; em situações normais de trabalho costuma-se usar 

Tevap = 0 °C. O mesmo raciocínio é utilizado no processo de aquecimento, mas neste 

caso, a temperatura fixada é a de condensação e Tevap depende da fonte de calor. 

Assim, COPCalorífico aumenta com Tevap também pela diminuição de CW . Esta é a razão 

do maior COP para sistemas geotérmicos, como se verá a seguir.  
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2.2. SISTEMAS DE BOMBAS DE CALOR 

 

 Segundo Oliveira (2012) os sistemas de bombas de calor se dividem, segundo 

sua aplicação, em: 

 

 Bombas de calor de ciclo contínuo. 

 Bombas de calor de ciclo reversível. 

 

 As bombas de calor de ciclo contínuo são usadas largamente e exclusivamente 

em aquecimentos, como no aquecimento de piscinas, tanques de peixes e cozinhas 

industriais. As bombas de calor de ciclo reversível são usadas para sistemas de 

climatização, tanto aquecimento quanto refrigeração. Exemplos de aplicações de 

bomba de calor reversível são: ar condicionado split, aparelhos de janela e bombas 

de calor geotérmicas (OLIVEIRA, 2012). 

 Neste trabalho se aborda a aplicação reversível, ou seja, aquecimento no 

inverno e refrigeração no verão. 

 

 

2.2.1. Bombas de Calor Reversível e seus Componentes 

 

 As bombas de calor podem ser do tipo ar/ar, ar/água ou água/água. O calor 

pode ser absorvido do ar (ambiente), da água (lençóis freáticos, poços artesianos) ou 

do solo (bombas de calor geotérmicas) e transformado em energia térmica para 

climatização. 

 A maioria das bombas de calor trabalha segundo o ciclo de compressão de 

vapor. Neste ciclo, é possível obter tanto aquecimento ou resfriamento de um 

ambiente, quanto à desumidificação do ar (LANGLEY, 2002).  

 O funcionamento e os principais componentes de uma bomba de calor 

reversível são apresentados na Figura 16. 
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Figura 16 - Bomba de calor reversível operando no modo de refrigeração. 
Fonte: Adaptado de Dimplex (2014 apud Portal Energia, 2014). 

 

 Os componentes do sistema apresentado na Figura 16 são listados a seguir: 

 

1. Compressor, normalmente elétrico.  

2. Trocador de calor. 

3. Válvula reversora de 4 vias. 

4. Condensador. 

5. Válvula de expansão.  

6. Evaporador. 

7. Ventilador (para ar como fonte térmica). 

8. Aquecimento de água. 

9. Trocador de calor para aquecimento. 

10. Ventilador para o ambiente. 

11. Radiador. 

12. Circuladores elétricos de fluidos. 

 

 Usando os itens da Figura 16, o funcionamento da bomba de calor reversível 

no modo de refrigeração inicia com a compressão e aumento da temperatura do fluido 

refrigerante (1 e 2). O vapor quente passa pelo condensador (4), liberando calor para 
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a fonte térmica (ar, neste caso) e se convertendo em líquido quente. Na válvula de 

expansão (5) o líquido perde pressão, resfriando antes de chegar ao evaporador (6), 

onde o líquido frio se transforma em vapor frio e volta ao compressor.  

 O esquema de aplicações do sistema pode variar. Nos itens 8 e 9 da Figura 16 

mostra-se o aquecimento (de água para banho, piscina, etc.), usando o calor do vapor 

comprimido, e o resfriamento de ambiente (10 e 11) a partir da transferência de calor 

para o evaporador. 

 A bomba de calor reversível também pode ser usada para aquecimento, 

conforme mostrado na Figura 17. 

 

 
 

Figura 17 - Bomba de calor reversível operando no modo de aquecimento. 
Fonte: Adaptado de Dimplex (2014 apud Portal Energia, 2014). 

 

 

 A numeração dos componentes é a mesma da Figura 16. O funcionamento da 

bomba inicia com a compressão e aquecimento do fluido (1 e 2), em seguida a válvula 

reversora manda o fluido para o condensador (4), que é expandido (5) e evaporado 

(6) para ser novamente enviado ao compressor. 

 A diferença de operação do modo de aquecimento reside no novo 

direcionamento do fluido na válvula reversora e na inversão de papéis do condensador 

e evaporador. Se na refrigeração a fonte térmica recebe calor do condensador (4, na 
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Figura 16), no aquecimento a fonte térmica transfere calor para o evaporador (6, na 

Figura 17). A característica principal da bomba de calor reversível, portanto, é reverter 

o fluxo do fluido refrigerante, invertendo também os papéis dos trocadores de calor do 

fluido com a fonte externa e com o ambiente (itens 4 e 6 nas Figuras 16 e 17). A 

válvula reversora é o elemento central da operação da bomba de calor reversível. 

 O desempenho de uma bomba de calor está diretamente relacionado às 

características da fonte de calor empregada. Uma fonte de calor ideal para bombas 

de calor deve ter temperatura acima de 4 °C, para evitar o retorno do fluido no estado 

líquido para o compressor, deve estar disponível em quantidade suficiente para a 

carga térmica e não ser corrosiva ou poluente (SANTOS et al., 2013). Os principais 

tipos de fontes de caloríficas para uma bomba de calor são: 

 

 Ar ambiente: gratuito e amplamente disponível, consiste na mais comum fonte 

de calor para bombas de calor. 

 Ar de exaustão (ventilação): fonte de calor comum para bombas de calor em 

residências e prédios comerciais. 

 Lençóis d’água: disponível em temperaturas estáveis em muitas regiões. 

 Solo: usado para aplicações residenciais e comerciais, tem vantagens 

similares aos sistemas que usam lençóis d’água como fonte de calor. 

 Calor geotérmico (rochas): pode ser utilizado em regiões sem ocorrência de 

lençóis d’água, ou onde essa ocorrência é muito pequena. 

 Água de rios e lagos: em princípio é uma boa fonte de calor, mas tem a 

desvantagem de a temperatura variar muito de acordo com as estações 

climáticas. 

 Água do mar: excelente fonte de calor em certas condições, sendo utilizada 

para instalações de bombeamento de calor de médio e grande porte. 

 Água de processos industriais e efluentes: é caracterizada por uma 

temperatura relativamente alta e constante durante todo o ano. 

 

 

 Na Figura 18 se apresentam os principais componentes de um sistema de 

bomba de calor.  
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Figura 18 - Ciclo de compressão com diagrama de entalpia. 
Fonte: Adaptado de Bitzer (2012). 

 

 

 O elemento geotérmico, não mostrado na Figura 18, consiste de tubulação em 

forma de serpentina por onde circula água e que troca calor com o fluido refrigerante 

circulando pelo evaporador (no modo de refrigeração) ou condensador (no modo de 

aquecimento).  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Este trabalho teve como base a medição de temperaturas geotérmicas em 

estações distribuídas em dez cidades do Estado do Paraná, com a instalação de 

controladores datalogger em 15 pontos distintos, de modo que as propriedades 

térmicas do solo puderam ser medidas2. 

 

 

3.1. LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE MEDIÇÃO 

 

 Uma análise inicial foi necessária para garantir a avaliação da viabilidade 

tecnológica dos sistemas geotérmicos de condicionamento de ar. O processo de 

instalação teve início nas estações de Pinhais e Linha Verde. Outras 28 estações 

foram definidos no transcurso do estudo, mediante levantamento prévio dos dados.  

 O Brasil possui território extenso, rico, fértil e adequado para a produção 

agrícola. Lima et al. (2012) classificam o solo do Estado do Paraná em oito diferentes 

tipos (Tabela 4). 

 

Tabela 4- Classificação do solo do Estado do Paraná. 

CLASSE TERMOS DE CONOTAÇÃO OU MEMORIZAÇÃO 

Neossolos 
Solos jovens em formação (sem horizonte sub-superficial ou horizonte B- 
derivado do grego neos (novo) 

Cambissolos Solos com horizonte B incipiente e em estágio inicial de formação 

Argissolos Solos com acumulo de argila no horizonte B 

Nitossolos 
Solos com agregados do horizonte B e superfícies brilhantes (derivado do Latim 
brilhante) 

Latossolos Solos velhos e profundos 

Espodossolos 
Solos arenosos com acúmulo de matéria orgânica e compostos de ferro e 
alumínio no horizonte B 

Gleissolos Solos com cores acinzentadas (derivado do russo gley- massa pastosa) 

Organossolos Solos com altos teores de matéria orgânica 

Fonte: Lima et al. (2012). 

 

 A distribuição dos solos da Tabela 4 é apresentada também na Figura 19. 

                                            
2 Parte do conteúdo das seções 3.1 a 3.3 foi publicada pelo autor (SANTOS; CANTÃO, 2013). 
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Figura 19 - Identificação dos solos do Estado do Paraná  

Fonte: UFPR (2014). 
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 A seleção das cidades para instalação das estações foi baseada na 

representatividade dos diferentes solos do Paraná. As cidades escolhidas são 

mostradas na Tabela 5 e na Figura 20. 

 

Tabela 5 - Cidades com as estações de medida e solo característico. 

CIDADE- PR TIPO DE SOLO3 

Cascavel Latossolos 

Curitiba Cambissolos e Latossolos 

Foz do Iguaçu Nitossolos e Latossolos 

Guaratuba Espodossolos 

Ipanema Espodossolos 

Londrina Nitossolos e Neossolos litólicos 

Maringá Nitossolos e Latossolos 

Pinhais Cambissolos e Latossolos 

Ponta Grossa Latossolos e Cambissolos 

Toledo Latossolos 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

Figura 20 - Cidades com as estações de medida. 
Fonte: Autoria própria. 

                                            
3 Tipos de solos identificados segundo UFPR (2014). 
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 Na Figura 20 as cidades são indicadas pelas siglas: Cascavel (Cac); Curitiba 

(C); Foz do Iguaçu (F); Guaratuba (G); Ipanema (I); Londrina (L); Maringá (M); Pinhais 

(P); Ponta Grossa (PG); Toledo (T). 

 Os locais de instalação nas diferentes cidades foram escolhidos segundo a 

facilidade de medição das temperaturas na profundidade de dois metros abaixo da 

superfície do solo, determinada basicamente pelo acesso ao local e pela capacidade 

de realização dos furos. Nestes locais, foram instaladas as estações de temperatura, 

conforme mostrado na Figura 21.  

 

 
 

Figura 21 - Modelo de estação de análise de temperatura. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 A seleção do local para instalar as estações priorizou áreas com marquises 

cobertas para proteger os controladores de sol e chuva, sendo que este fato não 

interfere nos resultado obtidos. 

 A profundidade foi definida a partir do trabalho de Egg e Howard (2011), que 

mediram a variação de temperatura geotérmica nos EUA (média de todo o país) de 

acordo com a profundidade e a estação do ano. Segundo os autores, o ponto mais 

próximo da superfície e onde as temperaturas do solo no verão e no inverno são 
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praticamente iguais, situa-se cerca de dois metros abaixo do nível da superfície, 

conforme mostra a Figura 22. 

 

 
 

Figura 22 - Temperatura versus nível da superfície. 
Fonte: Adaptado de Egg e Howard (2011). 

 

 

 Os valores das temperaturas geotérmicas foram obtidos em medições diárias 

programadas, sistemáticas e consecutivas, por meio de sistema de aquisição de 

dados instalados em diversos pontos. O sistema de aquisição de dados é descrito na 

próxima seção. 

 

 

3.2. MEDIÇÃO DAS TEMPERATURAS 

 

3.2.1. Temperaturas Externas 

 

 A norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que regulamenta os 

parâmetros de projeto de centrais de ar condicionado é a NBR 16401-1/08 (ABNT, 

2008). Nela se recomenda usar as temperaturas máximas de verão e mínimas de 

inverno para calcular as cargas térmicas. Segundo a norma, estas temperaturas são 

medidas com termômetro de bulbo seco (TBS) e ocorrem durante 0,4% do ano, o que 

corresponde a 35 horas de maior temperatura de verão e 35 horas de menor 
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temperatura de inverno. Quando a temperatura externa é considerada confortável, os 

sistemas não estão ativos, seja para resfriamento ou aquecimento e, neste caso, não 

há necessidade de comparar o desempenho dos sistemas convencional e geotérmico. 

 A Tabela 6 mostra a página da norma NBR 16401-1/08 que contém os dados 

climáticos das cidades de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu. Os valores tabelados 

para estas cidades foram usados nas cidades distantes até 150 km, que são: Pinhais 

(Curitiba), Cascavel (Foz do Iguaçu) e Maringá (Londrina). Para as demais cidades a 

temperatura externa foi medida com os sensores iguais aos utilizados na medição das 

temperaturas geotérmicas instalados em ambiente externo e coberto, e calculou-se a 

média das 35 horas mais quentes no verão e mais frias no inverno, de acordo com a 

definição da NBR 16401-1/08. 

 

Tabela 6 - Dados climáticos de projeto para as cidades paranaenses. 

 
 

Fonte: ABNT (2008). 

 

 

3.2.2. Temperaturas Geotérmicas 

 

 As temperaturas geotérmicas (bem como as temperaturas externas fora da 

abrangência da NBR 16401-1/08) foram determinadas exeperimentalmente por meio 

de sensores e sistema de aquisição de dados fornecidos pela empresa Full Gauge 
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Controls4, empresa que atua na produção e venda de dispositivos para controle e 

indicação de temperatura, umidade, tempo, pressão e tensão em sistemas de 

refrigeração, aquecimento, climatização e aquecimento solar. 

 

 

3.2.2.1. Sensores para medição da temperatura 

 

 O sensor para medição de temperatura é um termopar inserido e fixado em um 

tubo com diâmetro de 9,5 mm (3/8”) produzido pela Full Gauge Controls para uso em 

controle de temperatura de sistemas de refrigeração, em conjunto com controladores 

eletrônicos também fabricados pela empresa.  

 A Full Gauge Controls produz e desenvolve sensores para aplicações na faixa 

de -50 a 105 °C e com resolução de 0,1 °C entre -10 e 100 °C e de 1 °C no restante 

da faixa. Esses dispositivos oferecem estabilidade mecânica, térmica e elétrica, 

juntamente com elevado grau de sensibilidade e por este motivo são amplamente 

utilizados em aplicações que necessitem de medição de temperatura. 

 O sensor de temperatura mostrado na Figura 23 é revestido com uma cápsula 

de aço inoxidável AISI 316L, conformado a frio sobre luva de silicone, de modo a 

oferecer robustez, proteção contra radiação e resistência a água. O RollerBag foi 

desenvolvido e produzido pela Full Gauge Controls para uso exclusivo em 

controladores próprios e apresenta impresso em seu cabo o número de lote e a data 

de fabricação (FULL GAUGE CONTROLS, 2012). 

 

 
Figura 23 - Sensor Full Gauge Controls. 

Fonte: Full Gauge Controls (2012). 

 Antes das medições foram avaliadas três opções de fixação do sensor:  

                                            
4 http://www.fullgauge.com.br/. 

http://www.fullgauge.com.br/
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 Sensor encapsulado em tubo de PVC preto, material com alta resistência a 

corrosão.  

 Sensor encapsulado em tubo de alumínio, material com excelente 

condutividade térmica.  

 Sensor exposto, com leve proteção de película de PVC e fixado em um tubo de 

PVC. 

 

 As três opções de montagem do sensor de temperatura são mostradas nas 

Figuras 24 a 26. Na Figura 24 é mostrado o cabo saindo do tubo PVC com 

encapsulamento e na Figura 25 é apresentado o sensor montado em tubo de alumínio. 

A Figura 26 mostra a cápsula do sensor revestida com filme de PVC antes de ser 

inserido diretamente no solo. 

 

 
 

Figura 24 - Sensor montado em eletroduto de PVC (preto). 
Fonte: Autoria própria. 

 

         
 

Figura 25 - Tubo de alumínio e o sensor. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 26 - Sensor revestido com filme de PVC. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Uma vez montado, o elemento de medição da temperatura foi enterrado a 2 m 

de profundidade no furo previamente preparado, conforme mostrado na Figura 27. 

 

      
 

Figura 27 - Fixação dos sensores. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 As três opções de fixação dos sensores foram avaliadas nas estações Pinhais 

e Linha Verde (Curitiba). Na Figura 28 são mostrados os três controladores e os 

diferentes valores de temperatura para cada método de fixação. A diferença entre os 

sensores permaneceu dentro do erro na faixa de medição (0,10 °C) durante 90 dias 

de medição ininterrupta, levando à conclusão de que era desnecessário manter os 

três métodos para as medições restantes.  

 Os três sensores instalados nas estações de Pinhais e Linha Verde foram 

mantidos. O sensor inserido diretamente no solo apenas revestido com filme de PVC 

(Figura 26) parou de funcionar depois algumas semanas, possivelmente devido ao 

efeito da umidade do solo. Além disso, este sensor mostrou-se o mais difícil de inserir 
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no solo, pela falta de rigidez do cabo. O tubo de alumínio é mais caro que o tubo de 

PVC e, portanto, nas estações restantes utilizou-se apenas este método de fixação, 

com tubo PVC sem encapsulamento e sensor revestido com filme de PVC. 

 

 
 

Figura 28 - Diferenças entre as temperaturas. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

3.2.2.2. Sistema de aquisição de dados 

 

 O sistema de aquisição de dados é composto de cabo serial RS/485, conectado 

ao sensor, e pelo controlador datalogger (Figura 29) para coleta dos dados de 

temperatura geotérmica em estações instaladas nas cidades selecionadas. 

 

 
 

Figura 29 - Controlador datalogger. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Durante a operação do controlador datalogger é necessário acionar o 

dispositivo de registro de dados na memória interna, conforme segue: 

 

 

0 Sempre Desligado 

1 Sempre Ligado 

2 Operação Manual 
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 O controlador datalogger mede e armazena temperaturas, dispõe de timer 

conjugado para programar o tempo, além de um datalogger interno e comunicação 

serial para conectar com o software patenteado Sitrad desenvolvido pela Full Gauge 

Controls. As especificações técnicas do instrumento são:  

 

 alimentação: 115/230 VCA 10% (50 a 60 Hz);  

 faixa de temperatura: de -50 a +75 °C (-58 a +167 °F);  

 dimensões: 71  28  71 mm;  

 temperatura de operação: de 0 a 50 °C;  

 faixa de umidade de operação: de 10% a 90%. 

 

 Com uma interface serial RS 485 (Figuras 30 e 31) e um computador foram 

realizadas quatro leituras diárias. Os gráficos foram construídos com quatro leituras 

em diferentes momentos do dia: às 02h00 (madrugada); em torno de 8h00 (período 

matutino) para verificar a influência da radiação a leste; às 12h00 para obter os picos 

das temperaturas; às 16h00 para verificar os picos de irradiação a oeste. A memória 

do dispositivo foi suficiente para armazenar os 4 valores diários durante um ano. 

 

 
 

Figura 30 - Disposição autoexplicativa da comunicação de dados. 
Fonte: Full Gauge Controls (2012). 
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Figura 31 - Esquema de ligação para o MT-512Ri LOG. 
Fonte: Full Gauge Controls (2012). 

 

 

 A Tabela 7 mostra o tempo de duração da memória datalogger e o tempo entre 

as amostras, que são de 5 s, 30 s, 1 min (60 s), 5 min (300 s) e 15 min (900 s), 

respectivamente.  

 

 

Tabela 7 - Tempo de duração da memória datalogger (tempo entre amostras). 

 
 

Fonte: Full Gauge Controls (2012). 
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 O comprimento do cabo 2  24 AWG do sensor pode ser aumentado pelo 

usuário em até 200 m Porém, ao instalar o controlador, deve-se respeitar as condições 

de uso, tais como tensão, corrente, temperatura e umidade recomendadas. Para 

assegurar a qualidade das medições, a fiação de alimentação e acionamento das 

cargas foi mantida afastada da fiação dos sinais analógicos e digitais. No entanto, é 

importante frisar que esse controlador não é protegido contra sobrecargas, devendo 

ser protegida a saída de controle e instalados supressores de transientes em paralelo 

às cargas, conforme mostrado na Figura 32. As características deste controlador 

foram adaptadas para as medições essenciais para o trabalho. 

 

 
 

Figura 32 - Esquema de ligação para o MT-512Ri LOG (cabo). 
Fonte: Full Gauge Controls (2012). 

 

 

3.2.2.3. Sistema de perfuração do solo 

 

 Conforme dito anteriormente, o sensor foi instalado a 2 m abaixo da superfície. 

Para perfurar o solo foi desenvolvida uma ferramenta específica a partir de uma broca 

com diâmetro de 30 milímetros, soldada a uma barra de mesmo diâmetro. Juntas, a 

barra e a broca somaram a altura de 2,1 metros, com um fixador circular usado como 
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fonte de apoio no movimento rotativo durante a perfuração, conforme mostrado nas 

Figuras 33 e 34. 

 Com este equipamento, foi possível realizar as perfurações, com dificuldade 

variável de acordo com o tipo de solo; solos mais úmidos apresentaram nível de 

dificuldade maior na perfuração que os solos mais duros. O tempo médio de 

perfuração foi de três horas para cada furo de 2 m de profundidade.  

 

        
 

Figura 33 - Equipamento de perfuração da terra. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 
 

Figura 34 - Apoio para rotação da barra perfuradora. 
Fonte: Autoria própria. 
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3.3. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO TÉRMICO 

 

 Os resultados coletados nas estações paranaenses foram usados para calcular 

o coeficiente de performance (COP) de uma bomba de calor virtual reversível 

operando como solo como fonte de calor (SANTOS; CANTÃO, 2013).  

 O COP foi calculado a partir dos valores de pressão de alta (evaporação) e de 

baixa (condensação), dos valores de superaquecimento do fluido refrigerante na saída 

do evaporador (etapa 2-2’) e de sub-resfriamento na saída do condensador (etapa 3’-

3). Todos estes valores podem ser obtidos do diagrama pressão-entalpia de fluido 

refrigerante (DPEFR), mostrado na Figura 35. Softwares como o da Bitzer usam o 

mesmo princípio de cálculo, porém, possivelmente os valores são determinados a 

partir de dados tabelados representando o DPEFR. 

 

 
 

Figura 35 - Diagrama de entalpia fluido refrigerante. 
Fonte: DuPont (2014). 
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 O diagrama P-h da Figura 35 contém o ciclo calorífico para Text = -10 °C, 

Tevap = 35 °C, sub-resfriamento = 10 °C e superaquecimento = 10 °C. A etapa de 

compressão foi considerada isentrópica (segmento de reta). A linha tracejada indica a 

temperatura da fonte de calor geotérmica, escolhida como 12 °C no exemplo. 

 No exemplo de ciclo escolhido, o cálculo de COP é dado pela Equação 17: 

 

754
kJ/kg )430470(

kJ/kg )240430(

hh

hh
COP

12

41 ,
 - 

 - 





      (17) 

 

 Para comparar os sistemas geotérmico e convencional de bomba de calor foi 

usado um software de seleção de compressores, consolidado e de fácil acesso. O 

software escolhido foi o de seleção de compressores da Bitzer (BITZER, 2012), que 

se baseia nos rendimentos entálpicos com fluxo de massa de fluido refrigerante e 

valores de entrada e saída de temperatura.  

 Os dados para alimentação do software são: temperaturas de evaporação Tevap 

(no inverno) e de condensação Tcond (no verão), estimadas a partir dos valores de 

temperaturas externas e geotérmicas. Também é necessário inserir o tipo de 

compressor e o fluido refrigerante, bem como os valores de superaquecimento e de 

sub-resfriamento do fluido. A interface para inserção dos dados é mostrada na Figura 

36. 

 As temperaturas de evaporação e de condensação inseridas no software foram 

determinadas a partir das temperaturas máximas de verão e mínimas de inverno, tanto 

externas quanto geotérmicas, corrigidas com um approach. O approach corresponde 

à diferença entre a temperatura de bulbo seco de inverno e de verão e a temperatura 

do fluxo secundário (água ou ar) na entrada do condensador. 
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Figura 36 - Dados de Entrada Software Bitzer. 
Fonte: Bitzer (2012). 

 

 

 Na figura 37 é mostrado o valor de approach a partir da distribuição de 

temperatura do fluido refrigerante e fluido secundário em um condensador. 

 O approach foi determinado em função da característica do sistema e a partir 

de valores adotados em projetos reais de sistemas de ar condicionado. Em Foz do 

Iguaçu, por exemplo, foi instalado um sistema a água com torre de arrefecimento com 

temperatura de condensação de 35 °C e temperatrura de entrada da água de 29 °C 

(SANTOS, 2011), ou seja, approach de 6 °C. Por outro lado, o projeto de refrigeração 

a ar de Curitiba apresentou os seguintes valores: temperatura de condensação de 42 

°C e temperatura externa de 31 °C (SANTOS, 2010), resultando em approach de 11 

°C. Portanto, os valores de approach usados no software Bitzer foram de 11 °C para 

a bomba de calor convencional e 6 °C para a bomba geotérmica. 
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Figura 37 - Significado de approach, a partir da distribuição de  

temperatura em um condensador. 
Fonte: Montagner (2008). 

 

 

 Os dados de entrada no software da Bitzer devem ser inseridos nos campos 

correspondentes, conforme Figura 36, e se dividem em fixos e variáveis. Os dados 

fixos são: 

 Fluido refrigerante: R-410A. 

 Modelo do compressor: GSD 60120 VA. 

 Superaquecimento: 10 °C. 

 Sub-resfriamento: 10 °C. 

 Temperatura de evaporação (verão): 0 °C. 

 Temperatura de condensação (inverno): 35 °C. 

 

 O fluido refrigerante R-410A, do tipo hidrofluorocarbono ou HFC, foi escolhido 

por ser o substituto do R-22, fluido do tipo hidroclorofluorcarbono (HCFC) mais comum 

nos sistemas de ar condicionado e retirado de vários mercados importantes desde o 

Protocolo de Montreal5. 

 Os dados variáveis para o sistema convencional a ar são as temperaturas 

externas, enquanto para o sistema BCG são as temperaturas geotérmicas. Os valores 

                                            
5 http://www.protocolodemontreal.org.br/.  

http://www.protocolodemontreal.org.br/
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das temperaturas externa e geotérmica são inseridos nos campos das temperaturas 

de evaporação (inverno) e de condensação (verão), já corrigidas com o approach. 

 Na Figura 38 apresenta-se a interface gráfica do usuário, com os campos de 

preenchimento e os resultados obtidos. A partir dos dados de entrada o software 

calcula o valor de COP frigorífico, correspondente, neste trabalho, ao COP de verão 

(indicado na Figura 38 pelo retângulo vermelho).  

 

 
 

Figura 38 - Apresentação dos resultados do Programa Bitzer. 
Fonte: Bitzer (2012). 

 

 

 Uma vez que o software foi desenvolvido para aplicações de refrigeração, 

valores de COP calorífico (ou COP de inverno) não são fornecidos diretamente e 

precisam ser calculados a partir da razão entre capacidade do condensador e a 

potência elétrica de demanda do compressor (indicadas na Figura 38 pelos retângulos 

azuis). Outras saídas do software não foram analisadas.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1. MEDIÇÕES DE TEMPERATURA 

 

 Nesta seção serão apresentados os valores da temperatura externa e os 

resultados das medições de temperatura geotérmica, obtidos de dez estações 

paranaenses a 2 m abaixo da superfície da terra (SANTOS; CANTÃO, 2013). 

 

 

4.1.1. Temperaturas Externas do Ar 

 

 As temperaturas do ar externo nas estações de medição foram obtidas da 

norma NBR 16401-1/08 (ABNT, 2008) ou por medição. Para as estações de Londrina, 

Maringá, Curitiba, Pinhais, Foz do Iguaçu e Cascavel utilizou-se a base de dados da 

norma mencionada (Tabela 6). Para as demais estações os dados foram obtidos da 

média das medições da temperatura externa de inverno, realizadas em campo. A 

Figura 39 mostra um exemplo de medição de temperaturas externa e geotérmica. 

 

 
 

Figura 39 - Medição simultânea das temperaturas do ar e geotérmica, em Toledo. 
Fonte: Autoria própria. 
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 Os valores das temperaturas externas de verão nas estações de medição são 

apresentados na Tabela 8. Os valores variaram entre 30,9 °C (Curitiba e Pinhais) e 

35,1 °C (Foz do Iguaçu e Cascavel). 

 

Tabela 8 - Temperatura externa de verão e método de obtenção. 

PONTO DE COLETA °C MÉTODO 

Cascavel 35,1 NBR 16401-1/08 

Curitiba Novo Mundo 30,9 NBR 16401-1/08 

Curitiba Vila Guaíra 30,9 NBR 16401-1/08 

Foz do Iguaçu 35,1 NBR 16401-1/08 

Guaratuba 33,0 MEDIÇÃO 

Ipanema 33,0 MEDIÇÃO 

Londrina 33,9 NBR 16401-1/08 

Maringá 33,9 MEDIÇÃO 

Pinhais 30,9 NBR 16401-1/08 

Ponta Grossa 32,0 MEDIÇÃO 

Toledo 34,9 MEDIÇÃO 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Os valores das temperaturas externas do ar no inverno são apresentados na 

Tabela 9. Os valores variaram entre 2,1 °C (Ponta Grossa) e 7,5 °C (Guaratuba e 

Ipanema). 

 

Tabela 9 - Temperatura externa de inverno e método de obtenção. 

PONTOS DE COLETA °C MÉTODO 

Cascavel 3,4 NBR 16401-1/08 

Curitiba Novo Mundo 2,4 NBR 16401-1/08 

Curitiba Vila Guaíra 2,4 NBR 16401-1/08 

Foz do Iguaçu 3,4 NBR 16401-1/08 

Guaratuba 7,5 MEDIÇÃO 

Ipanema 7,5 MEDIÇÃO 

Londrina 7,2 NBR 16401-1/08 

Maringá 7,2 MEDIÇÃO 

Pinhais 2,4 NBR 16401-1/08 

Ponta Grossa 2,1 MEDIÇÃO 

Toledo 2,4 MEDIÇÃO 

 
Fonte: Autoria própria.  
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4.1.2. Temperaturas Geotérmicas 

 

 Nas Tabelas 10 e 11 são apresentados valores de temperatura geotérmica para 

o verão e para o inverno medidos, respectivamente, nas estações paranaenses.  

 

Tabela 10 - Valores da temperaturas geotérmicas de verão. 

PONTOS DE COLETA °C 

Cascavel 23,0 

Curitiba Novo Mundo 22,0 

Curitiba Vila Guaíra 21,0 

Foz do Iguaçu 23,0 

Guaratuba 23,0 

Ipanema 23,0 

Londrina 24,0 

Maringá 23,0 

Pinhais 21,0 

Ponta Grossa 21,0 

Toledo 23,0 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Tabela 11 - Valores da temperaturas geotérmicas de inverno. 

PONTOS DE COLETA °C 

Cascavel 16,0 

Curitiba Novo Mundo 18,1 

Curitiba Vila Guaíra 18,1 

Foz do Iguaçu 17,7 

Guaratuba 18,2 

Ipanema 18,3 

Londrina 16,2 

Maringá 17,9 

Pinhais 17,0 

Ponta Grossa 18,0 

Toledo 17,7 

 
Fonte: Autoria própria. 
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 Verificou-se, para todas as estações de medição, que a temperatura 

geotérmica oscilou até 0,1 °C num único dia, 0,3 °C numa semana e entre 4 e 7 °C ao 

longo do ano. Portanto, o solo constitui um banho térmico bastante estável. 

 Na estação Toledo, duas sondas instaladas em solos diferentes (banhado e 

arenito) tiveram comportamentos também diversos. O solo banhado apresentou 

temperatura mais baixa no verão (devido à evaporação) e mais alta no inverno (devido 

o calor específico da água ser maior que o do arenito). Além disso, o solo banhado 

mostrou-se mais estável e, por isso, os dados deste tipo de solo é que foram 

coletados.  

 

 

4.1.3. Resumo das Medições de Temperatura 

 

 No Gráfico 1 apresenta-se um resumo de todas as temperaturas determinadas 

nas estações de medida, apresentadas em ordem alfabética das cidades onde foram 

instaladas as estações de medição.  

 

 
 

Gráfico 1 - Resumo das temperaturas externas e geotérmicas, determinadas nas 
diferentes estações de medida no verão e no inverno. 

Fonte: Autoria própria. 
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 Os valores médios obtidos foram de 33,3 °C (externa/verão), 22,6 °C 

(geotérmica/verão), 4,6 °C (externa inverno) e 17,5 °C (geotérmica/inverno). Verifica-

se que a diferença entre as médias das temperaturas externas e geotérmicas é de 11 

°C no verão e de 13 °C no inverno. As diferenças entre as médias de verão e de 

inverno são de 28,7 °C para a temperatura externa e de 5,1 °C para as temperaturas 

geotérmicas. 

 Verifica-se que as temperaturas geotérmicas têm menor variação e são menos 

extremas que as temperaturas externas. No entanto, não se verifica nenhuma 

tendência clara de variação com a localização, exceto na temperatura externa de 

inverno, mais alta nas cidades do Litoral e do Norte do Paraná e menores nas 

restantes. 

 

 

4.2. MAPA GEOTÉRMICO 

 

 Uma vez que não existem dados de temperatura geotérmica superficial no 

Brasil, é interessante comparar os resultados deste trabalho com valores obtidos em 

outros países. Na Figura 40 visualizam-se as temperaturas geotérmicas dos EUA a 

uma profundidade de 6 pés ou 1,8 m (EPA, 2014). Em Curitiba, a temperatura média 

de verão é de 22 °C no bairro Novo Mundo, enquanto na Flórida é de 72° F (22,2 °C), 

ou seja, as temperaturas são semelhantes. 
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Figura 40 - Regiões geotérmicas dos Estados Unidos. 
Fonte: EPA (2014). 

 

 

 Um critério interessante para escolha da região de comparação é a semelhança 

climática. O Estado do Paraná cruza o Trópico de Capricórnio e, portanto, a região do 

Paraná apresenta clima temperado. Nos EUA, o estado da Flórida cruza o Trópico de 

Câncer e possui clima semelhante ao do Paraná. 

 A literatura mostra que a temperatura média em muitos outros Estados dos 

EUA é mais baixa, comparativamente às temperaturas do Estado do Paraná. O 

Estado de Utah, por exemplo, registrou entre 1981 e 2010 médias de 2,9 °C no inverno 

e de 17,8 °C no verão (OSBORN, 2014), mais baixas que as médias obtidas no 

Paraná, de 4,4 °C no inverno e de 33,1 °C no verão. Da mesma forma, a diferença 

entre as médias no verão e no inverno é menor nos EUA (14,9 °C em Utah) que no 

Paraná, onde se verificou a diferença de 28,7 °C. 

 O mapa do Estado do Paraná é apresentado na Figura 41, com a descrição do 

solo predominante em cada região econômica e os valores obtidos para as 

temperaturas geotérmicas de verão e inverno. Os resultados são próximos dos 

encontrados na região da Flórida, o que demonstra que o clima influencia a 

temperatura geotérmica de uma região.   
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Figura 41 - Mapa político e de solos do Estado do Paraná. 
Fonte: Adaptado de SETU (2013). 

 

 

 A falta de uma tendência clara de variação da temperatura geotérmica, indicada 

no mapa da Figura 41 e no Gráfico 1, mostram que a elaboração de um mapa 

geotérmico, como o da Figura 40, demanda mais informação do que a simples medida 

de temperatura em determinados pontos. As propriedades físicas do solo, como 

condutividade térmica e umidade, são necessárias para determinação da localização 

e do número de sensores de temperatura. O perfil de temperatura geotérmica, apenas 

indicado na Figura 22, pode variar com o tipo de solo e com o clima local e também 

precisa ser determinado nos diferentes pontos de medida. 

 Como será visto na próxima seção, as temperaturas externas e geotérmicas 

determinam o desempenho das bombas de calor geotérmicas. Uma vez que os dados 

de temperatura externa estão disponíveis em bancos de dados, o potencial de 

aplicação dois sistemas BCG depende apenas dos dados de temperatura geotérmica 

em larga escala, justificando, assim, a elaboração de uma mapa geotérmico de 

superfície. 
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4.3. EFICIÊNCIA DAS BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 

 Conforme explicado anteriormente, a comparação entre os sistemas 

geotérmico e convencional foi feita pela simulação do coeficiente de performance 

(COP) em software baseado no diagrama P-h (BITZER, 2012). Foram avaliados os 

sistemas convencional com condensação a ar e geotérmico por condensação a água, 

e foram determinados valores de COP frigorífico e calorífico.  

 Usando uma residência de 200 m2 (residência média de alto padrão), a carga 

térmica será, segundo Santos et al. (2013), de 8 a 12 TR. Para esta capacidade o 

modelo do compressor recomendado pelo software da Bitzer é o GSD 60120 VA, o 

qual foi utilizado em todas as situações de estudo. Utilizou-se o approach de 11 °C 

nas simulações do sistema convencional (condensação ou evaporação a ar) e 6 °C 

nas simulações do sistema geotérmico (condensação ou evaporação a água). 

 Definidos o modelo do compressor, o fluido refrigerante e as temperaturas de 

evaporação no verão (0 °C) e de condensação no inverno (35 °C), para cada estação 

forma inseridos os valores de temperatura externa ou geotérmica e o software 

determinou os valores de COP frigorífico, capacidade do condensador e potência 

elétrica do compressor; da razão entre as duas últimas grandezas resultou o COP 

calorífico. Os dados de saída estão marcados em negrito, em todas as tabelas de 

simulação. 

 O ganho de COP com a troca do sistema convencional pelo geotérmico é dado 

pela relação [(B-A)/A]100%, onde A é o valor de COP do sistema convencional e B 

é o valor de COP do sistema geotérmico. 

 Para cada estação de medição os dados foram tabulados com todos os dados 

de entrada e de saída. Nas próximas seções são apresentadas, para cada estação, 

tabelas contendo: 

 

 VERÃO - Sistema CONVENCIONAL 

 Temperatura externa (em °C) e método de obtenção 

 Approach (em °C) 

 Temperatura de condensação do fluido (em °C) 

 COP calculado (valor A) 

 VERÃO - Sistema GEOTÉRMICO 
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 Temperatura externa (em °C) e método de obtenção 

 Approach (em °C) 

 Temperatura de condensação do fluido (em °C) 

 COP calculado (valor B) 

 Análise de desempenho 

 Fator de ganho, dado pela razão B/A 

 Ganho percentual, dado pela equação [(B-A)/A]100% 

 

 INVERNO - Sistema CONVENCIONAL 

 Temperatura externa (em °C) e método de obtenção 

 Approach (em °C) 

 Temperatura de evaporação do fluido (em °C) 

 Capacidade do condensador (em kW) 

 Potência absorvida (em kW) 

 Capacidade/Potência = COP (valor A) 

 INVERNO - Sistema GEOTÉRMICO 

 Temperatura externa (em °C) e método de obtenção 

 Approach (em °C) 

 Temperatura de evaporação do fluido (em °C) 

 Capacidade do condensador (em kW) 

 Potência absorvida (em kW) 

 Capacidade/Potência = COP (valor B) 

 Análise de desempenho 

 Fator de ganho, dado pela razão B/A 

 Ganho percentual, dado pela equação [(B-A)/A]100% 
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4.3.1. Estação Curitiba 

 

 Foram instalados dois sensores em diferentes bairros de Curitiba (Novo Mundo 

e Linha Verde). Na Tabela 12 são apresentados os valores (média para os dois 

bairros) de temperatura externa, obtida das tabelas da norma NBR 16401-1/08, e da 

temperatura geotérmica, obtida por medição na estação de Curitiba, para verão e 

inverno.  

 

 

Tabela 12 - Temperaturas e resultados da simulação para a Estação Curitiba. 

Temperatura de VERÃO EXTERNA 30,9 °C (NBR 16401-1/08) 

Approach 11 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 41,9 °C 

COP (A) 4,01 kW/kW 

Temperatura de VERÃO GEOTÉRMICA 22,1 °C (medição) 

Approach 6 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 28,1 °C 

COP (B) 6,00 kW/kW 

B/A (verão) 1,50 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 49,6% 

  

Temperatura de INVERNO EXTERNA 2,4 °C (NBR 16401-1/08) 

Approach -11 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido -8,6 °C 

Capacidade do Condensador 33,4 kW 

Potência absorvida 7,12 kW 

Capacidade/Potência = COP (A) 4,69 kW/kW 

Temperatura de INVERNO GEOTÉRMICA 18,1 °C (medição) 

Approach -6 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido 12,1 °C 

Capacidade do Condensador 61,5 kW 

Potência absorvida 7,67 kW 

Capacidade/Potência = COP (B) 8,02 kW/kW 

B/A (verão) 1,71 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 71,0% 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.3.2. Estação Pinhais 

 

 Os dados são apresentados na Tabela 13. Usou-se o mesmo valor de 

temperatura externa que Curitiba, pela proximidade da instalação da estação. 

 

 

Tabela 13 - Temperaturas e resultados da simulação para a Estação Pinhais. 

Temperatura de VERÃO EXTERNA 30,9 °C (NBR 16401-1/08) 

Approach 11 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 41,9 °C 

COP (A) 4,01 kW/kW 

Temperatura de VERÃO GEOTÉRMICA 20,9 °C (medição) 

Approach 6 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 26,9 °C 

COP (B) 6,20 kW/kW 

B/A (verão) 1,55 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 54,6% 

 

Temperatura de INVERNO EXTERNA 2,4 °C (NBR 16401-1/08) 

Approach -11 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido -8,6 °C 

Capacidade do Condensador 33,4 kW 

Potência absorvida 7,12 kW 

Capacidade/Potência = COP (A) 4,69 kW/kW 

Temperatura de INVERNO GEOTÉRMICA 17,0 °C (medição) 

Approach -6 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido 11,0 °C 

Capacidade do Condensador 59,6 kW 

Potência absorvida 7,62 kW 

Capacidade/Potência = COP (B) 7,82 kW/kW 

B/A (verão) 1,67 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 66,7% 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.3.3. Estação Londrina 

 

 Os dados da Estação de Londrina são apresentados na Tabela 14.  

 

 

Tabela 14 - Temperaturas e resultados da simulação para a Estação Londrina. 

Temperatura de VERÃO EXTERNA 33,9 °C (NBR 16401-1/08) 

Approach 11 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 44,9 °C 

COP (A) 3,65 kW/kW 

Temperatura de VERÃO GEOTÉRMICA 24,0 °C (medição) 

Approach 6 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 30,0 °C 

COP (B) 5,69 kW/kW 

B/A (verão) 1,56 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 55,9% 

 

Temperatura de INVERNO EXTERNA 7,2 °C (NBR 16401-1/08) 

Approach -11 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido -3,8 °C 

Capacidade do Condensador 38,5 kW 

Potência absorvida 7,20 kW 

Capacidade/Potência = COP (A) 5,35 kW/kW 

Temperatura de INVERNO GEOTÉRMICA 16,2 °C (medição) 

Approach -6 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido 10,2 °C 

Capacidade do Condensador 58,2 kW 

Potência absorvida 7,59 kW 

Capacidade/Potência = COP (B) 7,67 kW/kW 

B/A (verão) 1,43 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 43,4% 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.3.4. Estação Foz do Iguaçu 

 

 Os dados para a Estação de Foz do Iguaçu são apresentados na Tabela 15. 

 

 

Tabela 15 - Temperaturas e resultados da simulação para a Estação Foz do Iguaçu. 

Temperatura de VERÃO EXTERNA 35,1 °C (NBR 16401-1/08) 

Approach 11 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 46,1 °C 

COP (A) 3,51 kW/kW 

Temperatura de VERÃO GEOTÉRMICA 23,0 °C (medição) 

Approach 6 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 29,0 °C 

COP (B) 5,86 kW/kW 

B/A (verão) 1,67 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 67,0% 

 

Temperatura de INVERNO EXTERNA 3,4 °C (NBR 16401-1/08) 

Approach -11 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido -7,6 °C 

Capacidade do Condensador 34,4 kW 

Potência absorvida 7,14 kW 

Capacidade/Potência = COP (A) 4,82 kW/kW 

Temperatura de INVERNO GEOTÉRMICA 17,7 °C (medição) 

Approach -6 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido 11,7°C 

Capacidade do Condensador 60,8 kW 

Potência absorvida 7,66 kW 

Capacidade/Potência = COP (B) 7,94 kW/kW 

B/A (verão) 1,65 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 64,7% 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.3.5. Estação Toledo 

 

 Os dados para a Estação de Toledo são apresentados na Tabela 16. Os valores 

de temperatura externa foram obtidos a partir de medição. 

 

 

Tabela 16 - Temperaturas e resultados da simulação para a Estação Toledo. 

Temperatura de VERÃO EXTERNA 34,9 °C (medição) 

Approach 11 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 45,9 °C 

COP (A) 3,54 kW/kW 

Temperatura de VERÃO GEOTÉRMICA 23,0 °C (medição) 

Approach 6 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 29,0 °C 

COP (B) 5,86 kW/kW 

B/A (verão) 1,66 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 65,5% 

 

Temperatura de INVERNO EXTERNA 2,4 °C (medição) 

Approach -11 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido -8,6 °C 

Capacidade do Condensador 33,4 kW 

Potência absorvida 7,12 kW 

Capacidade/Potência = COP (A) 4,69 kW/kW 

Temperatura de INVERNO GEOTÉRMICA 17,7 °C (medição) 

Approach -6 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido 11,7°C 

Capacidade do Condensador 60,8 kW 

Potência absorvida 7,66 kW 

Capacidade/Potência = COP (B) 7,94 kW/kW 

B/A (verão) 1,69 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 69,3% 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.3.6. Estação Cascavel 

 

 Os dados da Estação de Cascavel são apresentados na Tabela 17. 

 

 

Tabela 17 - Temperaturas e resultados da simulação para a Estação Cascavel. 

Temperatura de VERÃO EXTERNA 35,1 °C (NBR 16401-1/08) 

Approach 11 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 46,1 °C 

COP (A) 3,51 kW/kW 

Temperatura de VERÃO GEOTÉRMICA 22,9 °C (medição) 

Approach 6 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 28,9 °C 

COP (B) 5,87 kW/kW 

B/A (verão) 1,67 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 67,2% 

 

Temperatura de INVERNO EXTERNA 3,4 °C (NBR 16401-1/08) 

Approach -11 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido -7,6 °C 

Capacidade do Condensador 34,4 kW 

Potência absorvida 7,14 kW 

Capacidade/Potência = COP (A) 4,82 kW/kW 

Temperatura de INVERNO GEOTÉRMICA 16,0 °C (medição) 

Approach -6 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido 10,0 °C 

Capacidade do Condensador 57,9 kW 

Potência absorvida 7,58 kW 

Capacidade/Potência = COP (B) 7,64 kW/kW 

B/A (verão) 1,58 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 58,5% 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.3.7. Estação Guaratuba 

 

 Os dados para a Estação de Guaratuba são apresentados na Tabela 18. Os 

valores de temperatura externa foram obtidos a partir de medição. 

 

 

Tabela 18 - Temperaturas e resultados da simulação para a Estação Guaratuba. 

Temperatura de VERÃO EXTERNA 33,0 °C (medição) 

Approach 11 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 44,0 °C 

COP (A) 3,76 kW/kW 

Temperatura de VERÃO GEOTÉRMICA 22,9 °C (medição) 

Approach 6 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 28,9 °C 

COP (B) 5,87 kW/kW 

B/A (verão) 1,56 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 56,1% 

 

Temperatura de INVERNO EXTERNA 7,5 °C (medição) 

Approach -11 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido -3,5 °C 

Capacidade do Condensador 38,9 kW 

Potência absorvida 7,20 kW 

Capacidade/Potência = COP (A) 5,40 kW/kW 

Temperatura de INVERNO GEOTÉRMICA 18,2 °C (medição) 

Approach -6 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido 12,2 °C 

Capacidade do Condensador 61,7 kW 

Potência absorvida 7,68 kW 

Capacidade/Potência = COP (B) 8,03 kW/kW 

B/A (verão) 1,49 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 48,7% 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.3.8. Estação Ipanema 

 

 Os dados para a Estação de Ipanema são apresentados na Tabela 19. Os 

valores de temperatura externa foram obtidos a partir de medição. 

 

 

Tabela 19 - Temperaturas e resultados da simulação para a Estação Ipanema. 

Temperatura de VERÃO EXTERNA 33,0 °C (medição) 

Approach 11 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 44,0 °C 

COP (A) 3,76 kW/kW 

Temperatura de VERÃO GEOTÉRMICA 23,0 °C (medição) 

Approach 6 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 29,0 °C 

COP (B) 5,86 kW/kW 

B/A (verão) 1,56 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 55,8% 

 

Temperatura de INVERNO EXTERNA 7,5 °C (medição) 

Approach -11 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido -3,5 °C 

Capacidade do Condensador 38,9 kW 

Potência absorvida 7,20 kW 

Capacidade/Potência = COP (A) 5,40 kW/kW 

Temperatura de INVERNO GEOTÉRMICA 18,3 °C (medição) 

Approach -6 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido 12,3 °C 

Capacidade do Condensador 61,9 kW 

Potência absorvida 7,68 kW 

Capacidade/Potência = COP (B) 8,06 kW/kW 

B/A (verão) 1,49 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 49,2% 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.3.9. Estação Maringá 

 

 Os dados da Estação de Maringá são apresentados na Tabela 20.  

 

 

Tabela 20 - Temperaturas e resultados da simulação para a Estação Maringá. 

Temperatura de VERÃO EXTERNA 33,9 °C (NBR 16401-1/08) 

Approach 11 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 44,9 °C 

COP (A) 3,65 kW/kW 

Temperatura de VERÃO GEOTÉRMICA 23,0 °C (medição) 

Approach 6 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 29,0 °C 

COP (B) 5,86 kW/kW 

B/A (verão) 1,60 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 60,5% 

 

Temperatura de INVERNO EXTERNA 7,2 °C (NBR 16401-1/08) 

Approach -11 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido -3,8 °C 

Capacidade do Condensador 38,5 kW 

Potência absorvida 7,20 kW 

Capacidade/Potência = COP (A) 5,35 kW/kW 

Temperatura de INVERNO GEOTÉRMICA 17,9 °C (medição) 

Approach -6 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido 11,9 °C 

Capacidade do Condensador 61,2 kW 

Potência absorvida 7,66 kW 

Capacidade/Potência = COP (B) 7,99 kW/kW 

B/A (verão) 1,49 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 49,3% 

 
Fonte: Autoria própria. 
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4.3.10. Estação Ponta Grossa 

 

 Os dados para a Estação de Ponta Grossa são apresentados na Tabela 21. Os 

valores de temperatura externa foram obtidos a partir de medição. 

 

 

Tabela 21 - Temperaturas e resultados da simulação para a Estação Ponta Grossa. 

Temperatura de VERÃO EXTERNA 32,0 °C (medição) 

Approach 11 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 43,0 °C 

COP (A) 3,88 kW/kW 

Temperatura de VERÃO GEOTÉRMICA 21,1 °C (medição) 

Approach 6 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 27,1 °C 

COP (B) 6,17 kW/kW 

B/A (verão) 1,59 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 59,0% 

 

Temperatura de INVERNO EXTERNA 2,1 °C (medição) 

Approach -11 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido -8,9 °C 

Capacidade do Condensador 33,1 kW 

Potência absorvida 7,12 kW 

Capacidade/Potência = COP (A) 4,64 kW/kW 

Temperatura de INVERNO GEOTÉRMICA 18,0 °C (medição) 

Approach -6 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido 12,0 °C 

Capacidade do Condensador 61,4 kW 

Potência absorvida 7,67 kW 

Capacidade/Potência = COP (B) 8,00 kW/kW 

B/A (verão) 1,72 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 72,4% 

  

 
Fonte: Autoria própria. 
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 Na Tabela 22 encontram-se todos os resultados obtidos: 

 

 valores medidos de temperatura (externa/geotérmica, verão/inverno); 

 valores de COP calculados para cada estação e temperatura; 

 valores das diferenças T = |Text ‒ Tgeo| e COP = |COPext ‒ COPgeo|, para 

verão e inverno; 

 valores médios (entre verão e inverno) das diferenças T e COP. 

 

Tabela 22 - Dados de temperatura, COP e Ganho de Eficiência em todas as estações de 
medição do Paraná. 

 

Temperaturas 
VERÃO (°C) 

Temperaturas 
INVERNO (°C) 

T 
médio 

COP VERÃO 
(kW/kW) 

COP INVERNO 
(kW/kW) 

 COP  
médio 

EXT GEO T EXT GEO T (°C) EXT GEO 
COP 

(%) 
EXT GEO 

COP 
(%) 

(%) 

Cascavel 35,10 22,90 12,20 3,40 16,00 12,60 12,40 3,51 5,87 67,24 4,82 7,64 58,51 62,87 

Curitiba 30,90 22,10 8,80 2,40 18,10 15,70 12,25 4,01 6,00 49,63 4,69 8,02 71,00 60,31 

Foz do Iguaçu 35,10 23,00 12,10 3,40 17,70 14,30 13,20 3,51 5,86 66,95 4,82 7,94 64,73 65,84 

Guaratuba 33,00 22,90 10,10 7,50 18,20 10,70 10,40 3,76 5,87 56,12 5,40 8,03 48,70 52,41 

Ipanema 33,00 23,00 10,00 7,50 18,30 10,80 10,40 3,76 5,86 55,85 5,40 8,06 49,26 52,56 

Londrina 33,90 24,00 9,90 7,20 16,20 9,00 9,45 3,65 5,69 55,89 5,35 7,67 43,36 49,63 

Maringá 33,90 23,00 10,90 7,20 17,90 10,70 10,80 3,65 5,86 60,55 5,35 7,99 49,35 54,95 

Pinhais 30,90 20,90 10,00 2,40 17,00 14,60 12,30 4,01 6,20 54,61 4,69 7,82 66,74 60,68 

Ponta Grossa 32,00 21,10 10,90 2,10 18,00 15,90 13,40 3,88 6,17 59,02 4,64 8,00 72,41 65,72 

Toledo 34,90 23,00 11,90 2,40 17,70 15,30 13,60 3,54 5,86 65,54 4,69 7,94 69,30 67,42 

MÉDIA 33,27 22,59 10,68 4,55 17,51 12,96 11,82 3,73 5,92 59,14 4,99 7,91 59,34 59,24 

Desvio Padrão 1,60 0,95 1,12 2,45 0,83 2,51 1,45 0,19 0,16 5,88 0,34 0,15 10,85 6,42 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 No verão a diferença de temperatura externa e geotérmica foi de 11 °C, 

enquanto no inverno esta diferença foi de 12 °C, com desvio padrão igual a 1 °C. A 

média do ganho de eficiência foi de 59% nos dois extremos de temperatura, mas com 

maior variação no inverno. 

 Os valores de COP para inverno e verão, obtidos a partir dos dados de 

temperatura externa e geotérmica, são apresentados no Gráfico 2, para as estações 

em ordem alfabética. O ganho médio em valor absoluto do COP foi de 2,2 kW/kW para 

o verão e 2,9 kW/kW para o inverno, nas dez estações paranaenses avaliadas. 
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Gráfico 2 - Valores de COP para as estações de medição. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 No Gráfico 3 são apresentados os valores de ganho de eficiência, calculados 

com os dados das Tabelas 12 a 21. A ordem das cidades é alfabética. 

 

 
 

Gráfico 3 - Ganho de eficiência energética no verão e no inverno nas estações do Paraná, 
com a troca do sistema convencional pelo sistema geotérmico. 

Fonte: Autoria própria. 
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 O ganho de eficiência (COP) no verão variou entre quase 50% (Curitiba) e 

67% (Foz do Iguaçu), ao passo que para o inverno o ganho variou entre 43% 

(Londrina) e 72% (Ponta Grossa). Seis das dez estações apresentaram ganhos acima 

de 50% no inverno, enquanto no verão todas ficaram acima de 50%. Os valores 

médios de ganho foram 59% para o verão e para o inverno, sendo que em todas as 

estações de medição se verificou ganho de eficiência associado ao uso do sistema 

geotérmico. O ganho de eficiência verificado é próximo, porém, menor que a faixa 

preconizada pelo USDOE, entre 70% e 140% (USDOE, 2013). Esta faixa é esperada 

para as noites mais frias do inverno norte-americano, o que é coerente com a variação 

linear de COP com T = Tgeotérmica ‒ Texterna, verificada nesta dissertação, e com a 

menor temperatura externa nos estados mais frios dos EUA. Entretanto, A situação 

deve ser diferente no verão, pois as temperaturas observadas no Paraná são maiores 

que na maioria dos estados norte-americanos e espera-se que T (e, portanto COP) 

também seja maior no Brasil. 

 

 

4.4. VARIAÇÃO DAS TEMPERATURAS GEOTÉRMICAS 

 

 Na Tabela 23 são apresentados os valores das temperaturas geotérmicas nas 

dez estações de medida entre janeiro e outubro de 2013. A temperatura mínima foi de 

16 °C, observada em Cascavel em agosto, e a máxima foi de 24 °C, em fevereiro.  

 

Tabela 23 - Resultado final das temperaturas geotérmicas ao longo do ano no Paraná. 

 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 

Cascavel 22,9 22,5 22 21,9 20 16,3 16 17 16,9 

Curitiba 22,1 19,9 21,6 21,7 21 19,6 18,3 18,1 18,3 

Foz do Iguaçu 23 21,8 21,7 21,7 21,5 18,5 17,9 17,7 17,7 

Guaratuba 22,9 22,7 22,5 21 18,2 18,5 18,8 18,6 19 

Ipanema 23 22,8 22,5 21,1 18,3 18,4 18,5 18,4 19,1 

Londrina 24 21,8 20,9 19,2 17,2 17,6 16,4 16,2 16,3 

Maringá 23 22,5 22,3 21,6 20,5 18,5 18 17,9 18 

Pinhais 20,9 19,1 20,8 19,3 16,2 16,1 17,1 17 17,3 

Ponta Grossa 21 21,1 20,8 20,6 21 18,2 18,1 18 18,8 

Toledo 23 21,8 21,7 21,6 21,5 18,5 17,9 17,8 17,7 

 
Fonte: Autoria própria. 
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 Os dados da Tabela 23 são apresentados também no Gráfico 4. 

 

 

 
Gráfico 4 - Temperatura geotérmica entre fevereiro e outubro de 2013. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 No Gráfico 5 se apresenta a média dos valores de temperatura geotérmica 

obtidos em todas as estações de medição para cada mês, bem como o desvio padrão 

destas medidas. 

 

 
 

Gráfico 5 - Média e desvio padrão dos valores de temperatura geotérmica de todas as 
estações de medida em cada mês. 

Fonte: Autoria própria. 
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 Os valores mostrados no Gráfico 5, junto com os dados de temperatura externa 

média, tornam possível a determinação de valores médios de COP para o território do 

estado. O cálculo não foi feito devido ao pequeno número de estações instaladas e 

ao período de medida insuficiente para uma análise aprofundada. Tendo em vista, 

porém, o expressivo ganho de eficiência observado com os dados das estações de 

medição, é de se esperar que o estudo detalhado corrobore a viabilidade técnica das 

bombas de calor geotérmicas em toda a região.  

 É interessante identificar se a variação do ganho de COP segue alguma 

tendência. Valores de ganho no verão, no inverno e a média de ambos foram plotados 

para as diferentes cidades, ordenadas segundo suas temperaturas geotérmicas e 

externas. Em nenhum caso se verificou uma tendência, exceto quando as cidades 

foram ordenadas segundo a temperatura externa de inverno, conforme mostrado no 

Gráfico 6. 

 

  
 

Gráfico 6 - Ganho de eficiência em função da temperatura externa de inverno  
(estações de medição em ordem decrescente de Text). 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 As curvas do Gráfico 6 indicam que o sistema BCG terá melhor desempenho 

naquelas cidades do Paraná com menores temperaturas externas no inverno. 
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 O efeito da variação da temperatura da fonte externa no COP foi mostrado na 

Figura 15. Renomeando os termos tal como na Figura 42 é possível determinar o 

ganho de COP a partir das temperaturas T1 e T2. 

 

 

 
Figura 42 - Análise do efeito da temperatura das fontes externas sobre o COP. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 O ganho de COP é dado pela Equação 18: 
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         (18) 

 

 A partir da proporção entre os lados dos triângulos de base W1 e W2, obtém-se 

a Equação 19: 
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        (19) 

 

 Isolando o termo W2 e substituindo na equação de COP chega-se à Equação 

20: 
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 A relação acima indica que o ganho de eficiência varia linearmente com a 

diferença entre as temperaturas externa e geotérmica, para mesmos valores de T2 e 

temperatura de evaporação (Tevap). 

 No Gráfico 7 apresenta-se o ganho de eficiência (COP) em função de 

T = Text ‒ Tgeo para os dados obtidos no verão e no inverno, bem como os ganhos 

médios em função das diferenças médias.  

 

 
 

Gráfico 7 - Ganho de eficiência em função das diferenças entre  
temperaturas externas e geotérmicas. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 Verifica-se que o ganho de eficiência varia linearmente com T, tanto para os 

dados obtidos no verão quanto no inverno e para a média de ambos. O coeficiente de 

regressão linear R2 variou entre 0,990 e 0,997, comprovando a linearidade da relação 

COP  T. 

 O maior ganho de eficiência médio indica o melhor desempenho ao longo do 

ano, o que se verificou para as cidades de Toledo, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. 

Estas cidades são caracterizadas pelas altas temperaturas no verão, chegando a 

35 °C em Foz do Iguaçu e Toledo, e invernos rigorosos com temperaturas entre 2 e 
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3 °C. Uma vez que a temperatura geotérmica é muito estável, verificam-se nestas 

cidades os maiores ganhos médios. 

 Tendo em vista que os dados foram obtidos em diferentes regiões do Paraná 

pode-se afirmar que o método desenvolvido nesta dissertação é, em princípio, 

aplicável a qualquer local do país. 

 Os resultados obtidos e a análise realizada mostram que os sistemas de 

bombas de calor geotérmicas têm potencial de aplicação no Paraná e, possivelmente, 

em todo o território nacional. Com maior quantidade de dados geotérmicos será 

possível quantificar o impacto desta tecnologia sobre o consumo de energia no país. 

 

 

4.1. COP DE CARNOT 

 

 O COP de Carnot indica quanto o sistema real é menos eficiente do que o ciclo 

termodinamicamente reversível de Carnot. Os valores de COP são calculados a partir 

das temperaturas das fontes quente e fria, equivalentes às temperaturas de 

condensação e evaporação, conforme Equações 21 e 22.  
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 Nas equações acima se usou Tevap = 273,15 K (0 °C) e Tcond = 308,15 K (35 °C), 

mesmos valores usados na simulação do COP. As temperaturas externas e 

geotérmicas podem se referir tanto à condensação, no modo de refrigeração, quanto 

à evaporação, no modo de aquecimento. 

 O COP de Carnot foi calculado a partir dos valores de temperatura da Tabela 

22 convertidos à escala absoluta de temperatura, em kelvins. Os valores de COP de 

Carnot e COP simulado, frigorífico e calorífico, são mostrados no Gráfico 8.  
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Gráfico 8 - COP de Carnot e COP simulado, em função da  
temperatura externa ou geotérmica. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 O Gráfico 8 mostra que o COP de Carnot é bem maior que o COP simulado. 

As linhas contínuas e os pontos do COP de Carnot foram obtidos das Equações 21 

(Tevap = 0 °C) e 22 (Tcond = 35 °C), portanto ambos são teóricos. No entanto, os pontos 

de COP de Carnot facilitam a comparação com o COP simulado.  

 O COP simulado apresenta comportamento semelhante ao do COP de Carnot, 

porém, não foi possível ajustar o COP com Tinverno e Tverão usando as equações 21 e 

22.  

 A diferença entre o COP simulado e o COP de Carnot representa a perda do 

ciclo de refrigeração por compressão em relação ao ciclo termodinamicamente 

reversível, quantificada por meio da Equação 23 e apresentada na Tabela 24, que 

mostra que a perda média variou entre 51% e 55%. 
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Tabela 24 - Perda de do COP simulado em relação ao COP de Carnot. 
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ESTAÇÃO DE 
MEDIDA 

PERDA COPFrigorífico (%) 
PERDA COPCalorífico Inverno 

(%) 

Externa Geotérmica Externa Geotérmica 

Cascavel 54,9 50,8 50,6 52,9 

Curitiba 54,6 51,5 50,4 56,0 

Foz do Iguaçu 54,9 50,7 50,6 55,4 

Guaratuba 54,6 50,8 51,8 56,2 

Ipanema 54,6 50,7 51,8 56,3 

Londrina 54,7 50,0 51,7 53,2 

Maringá 54,7 50,7 51,7 55,7 

Pinhais 54,6 52,6 50,4 54,3 

Ponta Grossa 54,5 52,3 50,5 55,9 

Toledo 54,8 50,7 50,4 55,4 

MÉDIA 54,7 51,0 51,0 55,1 

Desvio Padrão 0,1 0,8 0,7 1,1 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 O ganho de eficiência também muda quando calculado a partir do COP de 

Carnot. No Gráfico 9 são apresentadas as curvas de ganho de eficiência para as 

estações de medição, calculado a partir de valores de COP de Carnot e de COP 

simulado, este último já apresentado no Gráfico 3. 

 

 
 

Gráfico 9 - Ganho de eficiência energética calculado a partir de COP de Carnot (linha 
sólida) e COP simulado (linha tracejada). 

Fonte: Autoria própria. 
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 Em todas as estações se observa que o ganho de eficiência no modo de 

aquecimento (COP calorífico) é maior quando se usam os valores de COP de Carnot. 

Para valores de COP frigorífico ocorre o inverso e, em todas as estações, o ganho é 

menor quando se usam os valores de COP de Carnot. 

 

 

  



94 

 

5. CONCLUSÕES 

 

 

 Procurou-se, nesta dissertação, demonstrar a viabilidade técnica da bomba de 

calor geotérmica reversível, por meio da simulação de desempenho e usando dados 

de temperatura ambiente e geotérmica. Foi determinado o desempenho dos sistemas 

geotérmico (condensação a água) e convencional (condensação a ar) nas mesmas 

condições de operação, bem como se avaliou o ganho de eficiência pela troca de 

tecnologia. 

 As estações de medição foram instaladas em Cascavel, Curitiba, Foz do 

Iguaçu, Guaratuba, Ipanema, Londrina, Maringá, Pinhais, Ponta Grossa e Toledo, 

cidades do Paraná escolhidas de modo a representar os diferentes tipos de solo e 

condições climáticas diversas. Medidas adicionais em duas estações fora do Paraná 

foram realizadas e são apresentadas no Apêndice. 

 A determinação das temperaturas geotérmicas foi feita com sensores e sistema 

de aquisição de dados disponíveis no mercado. O sistema de medição utilizado é 

certificado e os procedimentos de medição foram cuidadosamente reproduzidos nas 

diferentes estações de medição. 

 A temperatura geotérmica foi medida na profundidade de 2 m a partir da 

superfície, posição em que as temperaturas extremas de verão e inverno são mais 

próximas. Os furos no solo foram feitos com dispositivo de perfuração desenvolvido 

no início do trabalho de pesquisa. As temperaturas ambientes foram determinadas 

preferencialmente segundo a norma NBR 16401-1/08, com valores tabelados para as 

principais cidades do Brasil. A temperatura externa foi medida com sensores 

adicionais para as cidades não abrangidas pela norma e distantes mais de 150 km 

das cidades com valores tabelados. Neste caso, os valores médios das 35 horas mais 

quentes e das 35 horas mais frias do ano foram adotados como Texterna de verão e de 

inverno para, conforme procedimento normalizado. 

 As temperaturas externa e geotérmica foram medidas ao longo de um ano. 

Para as 10 estações obtiveram-se os seguintes valores médios: Text = 33,3 °C e 

Tgeo = 22,6 °C (no verão) e Text = 4,6 °C e Tgeo = 17,5 °C (no inverno). 

 Os valores obtidos para cada estação foram inseridos em software de 

simulação, desenvolvido pela empresa Bitzer, baseado em ciclo de refrigeração por 



95 

 

compressão e no diagrama P-h do fluido refrigerante. Em todos os casos foram 

usados os mesmos valores de sub-resfriamento e superaquecimento (10 °C), de 

temperaturas de evaporação no verão (0 °C) e de condensação no inverno (35 °C). 

Também foram usados o mesmo fluido refrigerante (R-410A) e modelo de 

compressor. 

 A partir da simulação do ciclo de refrigeração foram obtidos valores de 

coeficiente de performance (COP) frigorífico. No ciclo de aquecimento o software 

forneceu valores de capacidade do condensador e potência absorvida pelo 

compressor; a razão destas duas grandezas é igual ao COP calorífico. 

 Verificou-se que os valores de COP não mostraram grande variação com o 

local da estação de medição. Os seguintes valores médios para as 10 estações foram 

obtidos: (3,7  0,2) °C para Texterna no verão, (5,9  0,2) °C para Tgeotérmica no verão, 

(5,0  0,3) °C para Texterna no inverno e (7,9  0,2) °C para Tgeotérmica no inverno. 

 A comparação entre o sistema BCG e o sistema convencional foi feita por meio 

do ganho de eficiência, calculado pela variação percentual entre o COP externo e 

geotérmico, simulado para os extremos de temperatura no verão e no inverno. O 

ganho de eficiência observado se deve à grande diferença entre temperatura externa 

e temperatura geotérmica, de 11 °C no verão e de 12 °C no inverno. O ganho de 

eficiência médio foi de 59%, tanto no verão quanto no inverno, abaixo da faixa de 70% 

a 140% preconizada pelo USDOE. Estes valores se aplicam ao inverno rigoroso dos 

EUA; espera-se que os valores do verão brasileiro sejam melhores, em função da 

maior temperatura externa.  

 Os valores de ganho de eficiência do sistema geotérmico variaram entre 43% 

e 72%, ambos os valores verificados no inverno para Londrina e Ponta Grossa, 

respectivamente. Não se observou uma relação direta entre COP e Texterna ou 

Tgeotérmica, mas verificou-se que ganho médio de eficiência varia linearmente com a 

diferença entre temperaturas externas e geotérmicas (T). Valores de T variaram 

entre 9 e 14 °C, correspondente à faixa de ganho de eficiência entre 48% e 67%. 

Portanto, uma pequena variação de T representa grande variação no ganho de 

eficiência. Valores médios de COP são importantes para avaliação do sistema ao 

longo do ano. 

 A análise realizada para o Estado do Paraná pode se estender para todos os 

estados do território nacional, tendo em vista o grande potencial de aplicação 



96 

 

verificado nas estações investigadas. O clima temperado do Paraná é representativo 

da parte do território nacional com maior concentração populacional.  

 O trabalho aqui apresentado é a primeira iniciativa de determinação de 

temperaturas geotérmicas de superfície no Brasil. As medições em diferentes 

estações de medida espalhadas pelo Estado do Paraná constituem o embrião do 

primeiro mapa geotérmico de superfície no território nacional, nos moldes de estudos 

similares desenvolvidos principalmente nos EUA.  

 O método de avaliação das temperaturas geotérmicas de superfície 

desenvolvido nesta dissertação pode ser usado para o levantamento de um Atlas 

Geotérmico Nacional. Com este atlas será possível elaborar uma política pública de 

incentivo à tecnologia de bombas de calor geotérmico, capaz de criar as condições 

para o desenvolvimento de um mercado para sistemas BCG. 

 Atingiu-se, portanto, o propósito inicial da dissertação, que era o de demonstrar 

a possibilidade de usar uma tecnologia ambientalmente correta baseada no emprego 

da energia geotérmica, recurso natural e renovável, capaz de reduzir o gasto 

energético e de possibilitar a criação de novos mercados para a indústria e para o 

setor de serviços. 

 

 

5.1. SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 O sistema geotérmico provou ser tecnicamente viável, mas são necessários 

estudos adicionais sobre o desempenho do sistema e seu impacto no mercado de 

sistemas de ar condicionado. 

 O comportamento dos materiais para a tubulação geotérmica é importante na 

determinação da durabilidade do sistema e dos custos de instalação e manutenção. 

Este tema pode ser desenvolvido em linha de pesquisa na área de materiais ou dentro 

da linha mais ampla de engenharia dos sistemas BCG, que inclui ainda a perda de 

carga (em função da geometria da tubulação), dimensionamento de equipamentos, 

uso de outras fontes térmicas e vários outros aspectos. 

 Um interessante projeto de P&D na linha de engenharia de sistemas BCG é a 

construção e o estudo experimental de uma bomba de calor geotérmica (reversível ou 

não) totalmente instrumentada. Com este equipamento será possível determinar o 
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ciclo termodinâmico da bomba de calor e a determinação do COP real, medido 

diretamente no evaporador e no condensador. 

 A viabilidade econômica das bombas de calor geotérmicas é importante tema 

de estudo. Esta análise envolve a determinação do período de retorno do 

investimento, a avaliação de diferentes cenários e a análise por regiões econômicas 

com características próprias e distribuídas pelo território nacional. 
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APÊNDICE 

 

 

 Duas estações de medição foram instaladas fora do Estado do Paraná, uma na 

cidade de Blumenau, SC, e outra em Porto Alegre, RS. Os resultados apresentados 

no Apêndice complementam o estudo de viabilidade do sistema BCG na região Sul 

do país. 

 O estudo foi realizado da mesma forma e com os mesmos procedimentos 

descritos nos capítulos anteriores, de modo que aqui se apresentam apenas os 

resultados e a discussão dos mesmos. 

 Os dados das estações de medição do Paraná foram recuperados para que se 

possa mostrar o quadro mais geral da região Sul. 
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A.1. EFICIÊNCIA DO SISTEMA BCG NA REGIÃO SUL 

 

 

Estação Blumenau 

 

 Os dados da Estação Blumenau são apresentados na Tabela 25. 

 

 

Tabela 25 - Temperaturas e resultados da simulação para a Estação Blumenau. 

Temperatura de verão externa 32,3 °C (medição) 

Approach 11 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 43,3 °C 

COP (A) 3,84 kW/kW 

Temperatura de VERÃO GEOTÉRMICA 23,2 °C (medição) 

Approach 6 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 29,2 °C 

COP (B) 5,82 kW/kW 

B/A (verão) 1,52 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 51,6% 

 

Temperatura de INVERNO EXTERNA 7,5 °C (medição) 

Approach -11 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido -3,5 °C 

Capacidade do Condensador 38,9 kW 

Potência absorvida 7,20 kW 

Capacidade/Potência = COP (A) 5,40 kW/kW 

Temperatura de INVERNO GEOTÉRMICA 17,1 °C (medição) 

Approach -6 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido 11,1 °C 

Capacidade do Condensador 59,8 kW 

Potência absorvida 7,63 kW 

Capacidade/Potência = COP (B) 7,84 kW/kW 

B/A (verão) 1,45 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 45,2% 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Estação Porto Alegre 

 

 Os dados da Estação Porto Alegre são apresentados na Tabela 26. 

 

 

Tabela 26 - Temperaturas e resultados da simulação para a Estação Porto Alegre. 

Temperatura de VERÃO EXTERNA 34,8 °C (NBR 16401-1/08) 

Approach 11 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 45,8 °C 

COP (A) 3,55 kW/kW 

Temperatura de VERÃO GEOTÉRMICA 23,1 °C (medição) 

Approach 6 °C 

Temperatura de Condensação do Fluido 29,1 °C 

COP (B) 5,84 kW/kW 

B/A (verão) 1,64 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 64,5% 

 

Temperatura de INVERNO EXTERNA 4,0 °C (NBR 16401-1/08) 

Approach -11 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido -7,0 °C 

Capacidade do Condensador 35,0 kW 

Potência absorvida 7,15 kW 

Capacidade/Potência = COP (A) 4,90 kW/kW 

Temperatura de INVERNO GEOTÉRMICA 17,3 °C (medição) 

Approach -6 °C 

Temperatura de Evaporação do Fluido 11,3 °C 

Capacidade do Condensador 60,1kW 

Potência absorvida 7,64 kW 

Capacidade/Potência = COP (B) 7,87 kW/kW 

B/A (verão) 1,61 

Ganho de Eficiência Geotérmica = [(B-A)/A]100% 60,6% 

 
Fonte: Autoria própria. 
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 Na Tabela 27 são apresentados os valores de COP das estações de medição 

da região Sul, para o verão e inverno e para temperaturas externa e geotérmica. 

 

 

Tabela 27 - Dados de temperatura, COP e Ganho de Eficiência em todas as estações de 
medição do Paraná. 

 

Temperaturas 
VERÃO (°C) 

Temperaturas 
INVERNO (°C) 

T 
médio 

COP VERÃO 
(kW/kW) 

COP INVERNO 
(kW/kW) 

 COP  
médio 

EXT GEO T EXT GEO T (°C) EXT GEO 
COP 

(%) 
EXT GEO 

COP 
(%) 

(%) 

Blumenau 32,30 23,20 9,10 7,50 17,10 9,60 9,35 3,84 5,82 51,56 5,40 7,84 45,19 48,37 

Cascavel 35,10 22,90 12,20 3,40 16,00 12,60 12,40 3,51 5,87 67,24 4,82 7,64 58,51 62,87 

Curitiba 30,90 22,10 8,80 2,40 18,10 15,70 12,25 4,01 6,00 49,63 4,69 8,02 71,00 60,31 

Foz do Iguaçu 35,10 23,00 12,10 3,40 17,70 14,30 13,20 3,51 5,86 66,95 4,82 7,94 64,73 65,84 

Guaratuba 33,00 22,90 10,10 7,50 18,20 10,70 10,40 3,76 5,87 56,12 5,40 8,03 48,70 52,41 

Ipanema 33,00 23,00 10,00 7,50 18,30 10,80 10,40 3,76 5,86 55,85 5,40 8,06 49,26 52,56 

Londrina 33,90 24,00 9,90 7,20 16,20 9,00 9,45 3,65 5,69 55,89 5,35 7,67 43,36 49,63 

Maringá 33,90 23,00 10,90 7,20 17,90 10,70 10,80 3,65 5,86 60,55 5,35 7,99 49,35 54,95 

Pinhais 30,90 20,90 10,00 2,40 17,00 14,60 12,30 4,01 6,20 54,61 4,69 7,82 66,74 60,68 

Ponta Grossa 32,00 21,10 10,90 2,10 18,00 15,90 13,40 3,88 6,17 59,02 4,64 8,00 72,41 65,72 

Porto Alegre 34,80 23,10 11,70 4,00 17,30 13,30 12,50 3,55 5,84 64,51 4,90 7,87 60,61 62,56 

Toledo 34,90 23,00 11,90 2,40 17,70 15,30 13,60 3,54 5,86 65,54 4,69 7,94 69,30 67,42 

MÉDIA 33,32 22,68 10,63 4,75 17,46 12,71 11,67 3,72 5,91 58,96 5,01 7,90 58,26 58,61 

Desvio Padrão 1,55 0,89 1,16 2,38 0,76 2,48 1,52 0,18 0,15 6,01 0,33 0,14 10,65 6,71 

 
Fonte: Autoria própria. 
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A.2. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA REGIÃO SUL 

 

 

 Os valores de COP verão/inverno para as temperaturas externa e geotérmica 

estão no Gráfico 10. 

 

 
 

Gráfico 10 - Valores de COP para as estações de medição da região Sul. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 Os dados da Tabela 27 mostram que os valores mais altos de ganho de 

eficiência para a Região Sul foram obtidos no inverno nas estações de Ponta Grossa 

(72%), Curitiba (71%) e Toledo (69%). Os menores ganhos de eficiência ocorreram 

no inverno para as estações de Londrina (43%), Blumenau (45%), Guaratuba, Maringá 

e Ipanema (as três com 49%), cidades que apresentam temperaturas amenas no 

inverno.  

 No Gráfico 11 se apresentam os valores de ganho de eficiência verificados no 

verão e no inverno nas estações da região Sul. 
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Gráfico 11 - Ganho de eficiência energética no verão e no inverno com a troca do sistema 
convencional pelo sistema geotérmico na Região Sul 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 Não se observa, da comparação do Gráfico 11 com o Gráfico 3, mudança 

drástica de comportamento no ganho de eficiência com a introdução dos dados de 

Blumenau e Porto Alegre, o que reforça a conclusão de que os dados obtidos para o 

Estado do Paraná são representativos do desempenho dos sistemas BCG no território 

nacional. 

 No Gráfico 12 se apresenta a curva de tendência do ganho de eficiência contra 

a temperatura externa de inverno. Levando-se em conta o ganho médio no ano, as 

cidades mais interessantes são Toledo (67%), Foz do Iguaçu e Ponta Grossa (ambas 

com 66%), cidades que apresentam as maiores diferenças entre as temperaturas 

externas e geotérmicas nas duas estações do ano. 
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Gráfico 12 - Ganho de eficiência para as cidades da região Sul em ordem decrescente de 
temperatura externa de inverno. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 Na tabela 28 e no Gráfico 13 são apresentados os valores de temperatura 

geotérmica para todas as estações instaladas na região Sul do país, no período de 

fevereiro a outubro de 2013. Nota-se que os comportamentos de Blumenau e Porto 

Alegre não diferem das localidades paranaenses.  

 

Tabela 28 - Resultado final das temperaturas geotérmicas ao longo do ano na Região Sul. 

 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 

Curitiba  22,1 19,9 21,6 21,7 21,0 19,6 18,3 18,1 18,3 

Londrina 24,0 21,8 20,9 19,2 17,2 17,6 16,4 16,2 16,3 

Foz do Iguaçu 23,0 21,8 21,7 21,7 21,5 18,5 17,9 17,7 17,7 

Toledo 23,0 21,8 21,7 21,6 21,5 18,5 17,9 17,8 17,7 

Cascavel 22,9 22,5 22,0 21,9 20,0 16,3 16,0 17,0 16,9 

Pinhais 20,9 19,1 20,8 19,3 16,2 16,1 17,1 17,0 17,3 

Guaratuba 22.9 22,7 22,5 21,0 18,2 18,5 18,8 18,6 19,0 

Ipanema 23,0 22,8 22,5 21,1 18,3 18,4 18,5 18,4 19,1 

Maringá 23,0 22,5 22,3 21,6 20,5 18,5 18,0 17,9 18,0 

Blumenau 23,2 22,9 22,4 21,7 20,3 18,3 17,9 17,5 17,1 

Porto Alegre 23,0 23,1 22,9 21,08 21,2 18,3 17,8 17,7 17,3 

Ponta Grossa 21,0 21,1 20,8 20,6 21,0 18,2 18,1 18,0 18,8 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Gráfico 13 - Variação da temperatura geotérmica na Região Sul. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 Os resultados mostram que as cidades de Blumenau e Porto Alegre 

apresentam comportamento similar ao das cidades paranaenses analisadas. 

 Tendo em vista a grande distribuição territorial dos resultados apresentados 

pode-se afirmar que o método desenvolvido nesta dissertação é aplicável a qualquer 

local do país. Conclui-se, portanto, que os sistemas de bombas de calor geotérmicas 

têm potencial de aplicação em todo o território nacional. 

 

 


