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Resumo: Este artigo apresenta resultados iniciais 
de um projeto de pesquisa da área de distribuição 
da COPEL que objetiva determinar a eficiência 
energética de bombas de calor quando aplicadas 
às condições climáticas específicas da região sul 
do País, mais especificamente, em clima 
temperado subtropical, definindo assim as 
melhores formas de instalação, bem como as 
condições para estudos de viabilidade técnica e 
econômica. Neste sentido, os trabalhos 
apresentados nesse artigo estão baseados na 
coleta de dados climáticos atuais de três regiões 
de interesse do Estado do Paraná, a saber, 
Curitiba, Londrina e Pato Branco. De posse 
desses dados foi realizada uma análise climática, 
sendo que foram utilizadas as metodologias de 
graus-dia, graus-hora, temperatura BIN e análise 
bioclimática. Realizou-se também um estudo 
comparativo das condições de Curitiba referente 
ao período histórico versus período atual. Estes 
estudos objetivam auxiliar a COPEL na tomada de 
decisões para o investimento em bombas de calor, 
de posse de dados que indiquem as regiões com 
maiores necessidades por este tipo de tecnologia, 
bem como do potencial de mercado que este 
equipamento poderá abranger. 

Palavras-Chave: Bombas de calor, eficiência 
energética, graus-dia, graus-hora, temperatura 
BIN, análise bioclimática. 

 

1 Introdução 

Mesmo em temperaturas consideradas baixas, o 
ar, a terra e a água contêm uma certa quantidade 
de calor útil que é continuamente reposta pelo Sol. 
Aplicando um pouco mais de energia, pode-se 
elevar a temperatura desse calor para níveis 
necessários em diversas aplicações. 

Como o termo indica, uma bomba de calor move o 
calor de um lugar para outro. No inverno, move o 
calor da parte externa ao interior para 
aquecimento e no verão, move o calor no outro 
sentido para refrigeração. 

Dessa forma, inverte-se o fluxo natural do calor 
dos lugares quentes para lugares mais frios. Como 
uma bomba de água que usa a energia para 
bombear água para locais mais elevados, uma 
bomba de calor usa a energia elétrica para 
bombear o calor dos locais quentes para locais 
mais frios. 

A vantagem de bombear o calor é que uma menor 
quantidade de energia elétrica é necessária do 
que se fosse feita a conversão da energia elétrica 
em calor (como em fornalhas e aquecedores 
elétricos ou em calefatores radiantes). De fato, em 
temperaturas suaves de inverno, pode-se 
conseguir três vezes mais calor de cada watt de 
eletricidade comparado com uma fornalha elétrica. 

O custo da economia de energia difere para cada 
tipo de instalação. As bombas de calor 
corretamente dimensionadas e instaladas podem 
reduzir custos de aquecimento de 30 a 50 por 
cento comparados às fornalhas elétricas. A 
qualidade da instalação afetará significativamente 
a economia de energia e a longevidade do sistema 
[Amer02]. 

As bombas de calor são nomeadas pela sua fonte 
do calor. A maioria das bombas retira calor do ar 
externo. Há também as bombas de calor que 
utilizam a água e a terra como fontes de calor. 

A maioria das bombas de calor tem duas partes 
principais – uma unidade ao ar livre e uma 
unidade interna ao ambiente. A unidade ao ar livre 
geralmente inclui o trocador de calor, o 
compressor e um ventilador. Este é o lugar onde o 
calor da parte externa é captado para o 
aquecimento, e onde o calor de dentro do 
ambiente é rejeitado para refrigeração. A unidade 
interna ao ambiente contém o trocador de calor 
interno e o ventilador que distribui o ar aquecido 
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ou refrigerado ao sistema de dutos da casa. 
Alguns sistemas têm um segundo compressor 
interno. Todos os equipamentos são conectados 
por linhas refrigerantes, as quais permitem alguma 
flexibilidade em fixar as unidades internas e 
externas. 

É sabido que as bombas de calor podem atender 
às necessidades de aquecimento ambiental, de 
água e refrigeração em todos os tipos de 
edificações, bem como para atender necessidades 
de aquecimento em diversas instalações 
industriais. Pelo aspecto ambiental, deve-se 
considerar o grande impacto na redução de 
emissões de CO2 na ordem de 6% do total de 
emissões globais. Esse é um dos maiores 
montantes que uma tecnologia individualmente 
pode oferecer. 

2 Bombas de Calor 

Uma bomba de calor é um dispositivo que aplica 
trabalho externo para extrair uma quantidade do 
calor QH de um reservatório quente e entregar o 
calor QC a um reservatório frio [Amer00]. Uma 
bomba de calor está sujeita às mesmas limitações 
da segunda lei da termodinâmica como qualquer 
outro motor de calor, e conseqüentemente uma 
eficiência máxima pode ser calculada a partir do 
ciclo de Carnot. 

As bombas de calor são caracterizadas 
geralmente por um coeficiente do desempenho 
(COP – coefficient of performance) que 
corresponde à quantidade de energia entregue ao 
reservatório quente em relação à quantidade de 
trabalho. 

A segunda lei da Termodinâmica estabelece que: 
“É impossível extrair uma quantidade de calor QH 
de um reservatório quente e usá-la toda para 
desempenhar um trabalho W. Uma certa 
quantidade de calor QC deverá ser exaurida para 
um reservatório frio.” (Figura 1 e Equação (1)) 

 

 

Figura 1: Segunda lei da Termodinâmica 

Eficiência = W / QH = (QH – QC) / QH                   (1) 

2.1 Tipos de Bombas de Calor 

Há dois tipos básicos de bombas de calor, 
baseadas em um ciclo de compressão de vapor ou 
em um ciclo de absorção. A maioria das bombas 
de calor trabalha no princípio do ciclo de 
compressão de vapor, cujos principais 
componentes são o compressor, a válvula de 
expansão e dois trocadores de calor chamados de 
evaporador e condensador [Amer00]. 

As bombas por absorção são termicamente 
motorizadas, ou seja, ao invés de energia 
mecânica é utilizado calor para impulsionar o ciclo. 
Esses sistemas utilizam a habilidade de líquidos 
ou sais de absorverem o vapor do fluido de 
trabalho. 

2.2 Fontes de Calor 

O desempenho técnico e econômico de uma 
bomba de calor está intimamente relacionado com 
as características da fonte de calor empregada. 
Uma fonte de calor ideal para bombas de calor 
tem uma temperatura alta e estável, deve ser 
também disponível em abundância, não ser 
corrosiva ou poluída, ter propriedades termo-
físicas favoráveis, e sua utilização necessitar de 
poucos investimentos e ter um custo de utilização 
baixo [Amer00]. 

Os principais tipos de fontes de calor são: 
• Ar ambiente – é de graça e amplamente 

disponível, consistindo na mais comum 
fonte de calor para bombas de calor; 

• Ar de exaustão (ventilação) – é uma fonte 
de calor comum para bombas de calor 
em residências e prédios comerciais; 

• Lençóis d’água – está disponível em 
temperaturas estáveis em muitas regiões; 

• Solo – é usado para aplicações 
residenciais e comerciais, e tem 
vantagens similares a dos 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 – é em princípio 
uma boa fonte de calor, mas tem a 
grande desvantagem de variar muito sua 
temperatura de acordo com as estações 
climáticas; 

• Água do mar – é uma excelente fonte de 
calor sob certas condições, sendo 
utilizada para instalações médias e 
grandes de bombeamento de calor; 

• Água proveniente de processos 
industriais e efluentes – é caracterizada 
por uma temperatura relativamente alta e 
constante durante todo o ano. 
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2.3 Desempenho de Bombas de Calor 

O desempenho de bombas de calor é afetado por 
um grande número de fatores [Amer00], que 
podem ser: 

• O clima – demanda anual de refrigeração 
e aquecimento e picos de carga 
máximos; 

• A temperatura da fonte de calor e do 
sistema de distribuição de calor; 

• O consumo de energia auxiliar (bombas, 
ventiladores, outros); 

• O padrão técnico da bomba de calor; 
• O dimensionamento da bomba de calor 

em relação à demanda de calor e às 
características operativas da bomba de 
calor; 

• O sistema de controle da bomba de calor. 

3 Metodologias de Tratamento de Dados 
Climáticos 

Nesta seção serão apresentadas as metodologias 
utilizadas no tratamento dos dados climáticos, 
para a extração de conhecimento sobre 
necessidades de aquecimento e/ou refrigeração. 

3.1 Graus-dia e Graus-hora 

A demanda anual de energia requerida para 
aquecimento, assegurando níveis habitáveis de 
conforto, pode ser calculada por meio do valor da 
quantidade de graus-dia durante o ano. Segundo a 
ASHRAE [Amer01], graus-dia são métodos mais 
simplificados para análise de energia e são 
apropriados se o uso da edificação e a eficiência 
do equipamento de ar condicionado são 
constantes. 

Graus-dia é um parâmetro climático que pode ser 
definido como o somatório da diferença de 
temperatura, quando esta se encontra abaixo de 
uma temperatura base (Tb). Ou seja, quando a 
temperatura média diária for menor que Tb, 
calcula-se a diferença (Tb - Tméd). Somam-se 
então estas diferenças, dia a dia, para todo o ano. 

Graus-hora pode ser estimado de maneira similar, 
porém tomando-se as temperaturas horárias ao 
invés de temperaturas médias diárias. Neste caso, 
devem-se verificar os valores de temperatura hora 
por hora, durante todo o ano. 

3.2 Temperatura BIN 

Segundo a ASHRAE [Amer01], o método de 
graus-dia não deveria ser utilizado, mesmo com 
temperaturas-base variáveis, para muitas 
aplicações onde o coeficiente de perda de calor e 
a eficiência do sistema de ar condicionado não 
são constantes no decorrer do dia, ou quando esta 
eficiência varia com a carga. 

A eficiência da bomba de calor, por exemplo, varia 
fortemente com a temperatura externa. Além 
disso, na maioria dos prédios comerciais, a 
ocupação afeta o ganho de calor, a temperatura 
interna e a razão de ventilação. Nesses casos, os 
cálculos para o consumo anual de energia podem 
oferecer melhores resultados se forem avaliados, 
separadamente, em diferentes intervalos de 
temperaturas e períodos do dia. 

Esta aproximação é conhecida como método BIN, 
onde o consumo é calculado para vários valores 
de temperatura externa. Os dados de temperatura 
BIN consistem do número de horas em que a 
temperatura externa se encontra dentro de um 
intervalo (bin). Esses intervalos são usualmente de 
3°C e podem ser coletados em três ou mais 
períodos diários. 

3.3 Análise Bioclimática 

O ano climático de referência (Test Reference 
Year – TRY), foi preparado pelo National Climatic 
Center, e representa os dados climáticos de um 
ano típico para o cálculo do consumo de energia. 
O procedimento utilizado para selecionar o ano 
climático para um local específico é baseado na 
eliminação de dados relativos a anos, os quais 
contém temperaturas médias mensais extremas 
(altas ou baixas), até permanecer um ano, 
somente. 

Os dados do TRY podem ser apresentados sobre 
uma Carta Bioclimática, obtendo-se as estratégias 
de projeto mais adequadas para melhor adaptar a 
edificação ao clima local. Nesse estudo foi 
utilizada a carta bioclimática, na qual os limites 
máximos de conforto foram expandidos, 
considerando a aclimatação de pessoas que 
vivem em países de clima quente e em 
desenvolvimento (Figura 2). Na carta foi 
implementado o método de Watson e Labs 
[Wats83], que usa os dados climáticos das 8760 
horas de um ano típico (TRY). 

 

Figura 2: Carta Bioclimática: 1 – Conforto; 2 – 
Ventilação; 3 – Resfriamento evaporativo; 4 – Massa 
térmica para resfriamento; 5 – Zona de ar condicionado; 
6 – Umidificação; 7 – Massa térmica e aquecimento solar 
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passivo; 8 – Aquecimento solar passivo; e 9 – 
Aquecimento artificial. 

4 Análise de Dados Históricos 

Nesta etapa foram analisados dados de Curitiba, 
do período de 1961 a 1970 [Goul98], ressaltando-
se que os dados meteorológicos tratados foram 
registrados em aeroportos. Vale ressaltar que as 
temperaturas no centro da cidade, onde se 
encontra grande parte das instalações de 
refrigeração e aquecimento artificial, são, às 
vezes, sensivelmente mais altas. Além disso, a 
ausência de dados de radiação solar nos registros 
disponíveis prejudica a exatidão das estimativas 
de consumo de energia, pois a radiação é um fator 
de grande peso no consumo. 

4.1 Graus-hora para Aquecimento 

A Tabela 1 e a Figura 3 mostram os valores de 
graus-hora com Tb (temperatura base) variável 
para aquecimento. Foram realizadas ainda 
análises de Graus-dia para aquecimento e Graus-
hora para refrigeração. Os resultados da análise 
de graus-dia para refrigeração são nulos. 
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Figura 3: Graus-dia mensais para aquecimento 

4.2 Temperatura BIN 

Os valores de Temperaturas BIN foram calculados 
para o TRY (8760 horas). Na Tabela 2 e Figura 4 
são apresentados os valores para todos os meses 
do ano em quatro períodos diários de 6 horas 
cada. 
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Figura 4: Temperatura BIN - Anual 

TABELA 2: Temperatura BIN - Anual 

TBS ( °°°°C) Hora 
1 – 6 

Hora 
7 – 12 

Hora 
13 – 18 

Hora 
19 – 24 

-4,0 a -2,0 0 1 0 0 
-1,0 a 1,0 22 14 0 3 
2,0 a 4,0 59 26 0 22 
5,0 a 7,0 133 72 8 65 
8,0 a 10,0 268 187 77 216 

11,0 a 13,0 620 324 127 442 
14,0 a 16,0 686 518 333 694 
17,0 a 19,0 361 498 432 519 
20,0 a 22,0 41 326 519 192 
23,0 a 25,0 1 160 409 34 
26,0 a 28,0 0 62 232 3 
29,0 a 31,0 0 2 53 0 

4.3 Carta Bioclimática 

Foi gerada a Carta Bioclimática utilizando-se o 
programa Analysis da Universidade Federal de 
Santa Catarina – Departamento de Engenharia 
Civil – Laboratório de Eficiência Energética em 
Edificações – Núcleo de Pesquisas em 
Construções com os dados de temperaturas e 
umidades para as 8760 horas do TRY, obtendo-se 
as estratégias mais adequadas para cada período 
do ano, conforme Figura 5. 
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Figura 5: Carta Bioclimática com o TRY de Curitiba 

Entre as zonas de Ventilação (2), de Resfriamento 
Evaporativo (3) e Massa Térmica para 
Resfriamento (4) acontecem algumas 
intersecções, ou seja, nestes pontos podem-se 
adotar estas estratégias simultaneamente ou 
aplicar uma delas somente. 

Na Tabela 3 são apresentados os percentuais das 
horas do ano em que ocorre conforto ou 
desconforto térmico e os percentuais em que cada 
estratégia é apropriada. 

A tabela foi organizada de forma a considerar as 
intersecções da carta bioclimática. Para saber o 
total de horas onde é adequada a Ventilação, por 
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exemplo, foram somados todos os valores 
correspondentes a Ventilação. 

TABELA 3: Estratégias Bioclimáticas 

Conforto 20% 
MA/AS 42,5% 
AS 18,9% 
AA 11,8% 

Frio 73,2% 

U 0% 
V 6,84% 
RE 1,02% 
MR 1,02% 

Descon-
forto 80% 

Calor 6,84% 

AC 0% 

Da mesma forma procedeu-se para as estratégias 
de Resfriamento Evaporativo e Massa Térmica 
para Resfriamento. Neste caso, a soma total das 
horas irá superar os 100%, pois alguns pontos 
foram computados mais de uma vez, 
considerando ora a Ventilação, ora Resfriamento 
Evaporativo, ora Massa Térmica para 
Resfriamento. 

5 Análise dos Dados Atuais 

Para essa análise foi executada a primeira parte 
da prospecção in situ de características regionais 
(3 regiões básicas no Estado do Paraná. As três 
regiões a serem analisadas foram: Curitiba, 
Londrina e Pato Branco. 

Essa seleção dessas localidades foi baseada em 
análises das diversas regiões do Estado, 
considerando as seguintes características: a 
primeira por ser a capital do Estado e o maior 
centro de consumo de energia e de tecnologias de 
aquecimento; a segunda região possui 
características climáticas bastante diferenciadas, 
pois fica situada no Norte do Paraná, é um pólo 
regional e é mais quente que as outras duas 
cidades; a terceira região fica no Sul do Estado, 
também constitui um pólo regional. 

Para essa análise foram coletados dados 
meteorológicos registrados por estações 
meteorológicas do SIMEPAR – Sistema 
Meteorológico do Paraná, observando-se as 
seguintes grandezas: Pressão Média (hPa), 
Temperatura Média (°C), Radiação Solar (W/m2), 
Umidade Relativa (%), Velocidade do vento (m/s) 
e Direção do Vento (graus). 

O período coletado foi de 2000 a 2002, sendo que 
os dados foram analisados pelos mesmos 
métodos anteriores. 

5.1 Graus-hora para Aquecimento 

Observa-se nas Tabelas 4, 5 e 6 os resultados 
obtidos nas análises de graus-hora para 
aquecimento para as três regiões. Percebe-se 
pelos resultados apresentados nas tabelas que 
Curitiba possui a maior necessidade de 

aquecimento, a seguir vem a região de Pato 
Branco e por último a região de Londrina. 

5.2 Temperatura BIN 

Nas Figuras 6, 7 e 8 são apresentados os 
resultados da análise de temperatura BIN anual 
com os dados atuais de Curitiba, Londrina e Pato 
Branco. 
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Figura 6: Temperatura BIN – Anual para Curitiba 
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Figura 7: Temperatura BIN – Anual para Londrina 
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Figura 8: Temperatura BIN – Anual para Pato Branco 

5.3 Carta Bioclimática 

Nas Figuras 9, 10 e 11 são apresentados os 
resultados da análise bioclimática com os dados 
atuais de Curitiba, Londrina e Pato Branco. 
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Nas Tabelas 7, 8 e 9 são apresentados os 
percentuais das horas do ano em que ocorre 
conforto ou desconforto térmico e os percentuais 
em que cada estratégia é apropriada. 
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Figura 9: Carta Bioclimática com o TRY de Curitiba 

Tabela 7: Estratégias bioclimáticas de Curitiba 

Conforto 29,9
% 

MA/A
S 

39,6
% 

AS 14,1
% 

AA 9,67
% 

Frio 63,4
% 

U 0% 

V 6,73
% 

RE 1,2% 
MR 1,2% 

Descon
-forto 

70,1
% 

Calo
r 

6,73
% 

AC 0% 
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Figura 10: Carta Bioclimática com o TRY de Londrina 

Tabela 8: Estratégias bioclimáticas de Londrina 

Conforto 24,5% 
MA/AS 28,9% 
AS 6,7% 
AA 3,06% 

Descon-
forto 

75,3% 

Frio 38,6% 

U 0% 

V 33,9% 
RE 7,59% 
MR 7,45% 

  Calor 36,7% 

AC 1,82% 
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Figura 11: Carta Bioclimática com o TRY de Pato Branco 

Tabela 9: Estratégias bioclimáticas de Pato Branco 

Conforto 29% 
MA/AS 35,5% 
AS 9,8% 
AA 7,87% 

Frio 53,2% 

U 0% 
V 17,8% 
RE 3,45% 
MR 3,45% 

Descon-
forto 71% 

Calor 17,8% 

AC 0,02% 

6 Análise Comparativa dos Dados 

Nas Figuras 12 e 13 é apresentado o resultado da 
análise comparativa entre as três cidades para o 
método Graus-dia e Graus-hora para 
aquecimento, utilizando os dados atuais. 
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Figura 12 – Comparativo do método Graus-dia para 
Aquecimento 

Analisando o método “Graus-dia para 
Aquecimento” obtiveram-se os resultados 
apresentados na Figura 12, onde se observa que 
a necessidade de aquecimento de Pato Branco é, 
em média, 117% maior que a de Londrina. 
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Curitiba, por sua vez tem uma necessidade de 
aquecimento 153% maior que Londrina e 17% 
maior que Pato Branco. 

Já para o método “Graus-hora para Aquecimento” 
obtiveram-se os resultados apresentados na 
Figura 13. Tem-se para Pato Branco uma 
necessidade de aquecimento em média 88% 
maior que em Londrina, e Curitiba apresenta uma 
necessidade de aquecimento em média 136% 
maior que em Londrina e 26% maior que em Pato 
Branco. Percebe-se que esse método é um 
aprimoramento do método anterior, pois a análise 
é feita para a temperatura média de cada hora do 
ano, ao invés de ser feita para a temperatura 
média de cada dia. Portanto, a precisão desses 
resultados é maior, bem como sua confiabilidade. 
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Figura 13: Comparativo do método Graus-Hora para 
Aquecimento 

A Figura 14 apresenta o resultado da análise 
comparativa do método de análise bioclimática 
para as três cidades, utilizando os dados atuais. 
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Figura 14: Comparativo do método de Análise 
Bioclimática 

Por esse método, Curitiba apresentou a maior 
parcela de conforto térmico, em seguida vieram 
Pato Branco e Londrina. Essa situação também foi 
verificada para a condição de desconforto por frio. 
Já para desconforto por calor, a relação é inversa, 
sendo que Londrina apresentou o maior índice, em 
seguida Pato Branco e por último Curitiba. 

Verificou-se também que a necessidade de 
aplicação de tecnologias para aquecimento 
artificial é 154,84% maior em Pato Branco do que 
em Londrina, e 212,9% maior em Curitiba do que 
em Londrina, e 22,78% maior do que em Pato 
Branco. 

Esta análise não foi possível de ser realizada para 
a necessidade de aplicação de tecnologias para 
condicionamento de ar, pois esse caso não foi 
verificado para Curitiba e Pato Branco. 

A Figura 15 apresenta o comparativo do método 
de análise bioclimática para Curitiba, utilizando os 
dados atuais e históricos. 
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Figura 15: Comparativo do método de Análise 
Bioclimática 

Por esse método, a situação atual apresentou 
maior parcela de conforto térmico do que na 
situação histórica. Para a condição de desconforto 
por frio, a situação atual apresentou uma parcela 
menor que a situação histórica, bem como para a 
condição de desconforto por calor. Porém, 
percebe-se que esse ganho de conforto térmico é 
devido principalmente à diminuição da condição 
de desconforto por frio, uma vez que a condição 
de desconforto por calor praticamente não sofreu 
alterações. 

Verificou-se também que a necessidade de 
aplicação de tecnologias para aquecimento 
artificial é 17,8% menor na situação atual do que 
na histórica. Esta análise não foi possível de ser 
realizada para a necessidade de aplicação de 
tecnologias para condicionamento de ar, pois esse 
caso não foi verificado em nenhuma situação para 
Curitiba. 

7 Conclusões 

O presente artigo teve como meta principal expor 
os trabalhos realizados no âmbito do projeto de 
P&D “Determinação da Eficiência de Bombas de 
Calor Aplicadas a Clima Temperado Subtropical, 
Típico da Região Sul do Brasil” da COPEL. 

Para a realização completa deste projeto, estão 
previstas diversas etapas, tais como: 
levantamento do estado-da-arte; análises de 
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dados climáticos para determinação da 
necessidade de aplicação de tecnologias para o 
aquecimento; simulações computacionais para a 
determinação do potencial do mercado de energia 
elétrica para esse tipo de tecnologia; 
desenvolvimento de laboratórios para ensaios da 
eficiência deste tipo de equipamento; e projetos 
piloto para avaliação da eficiência desses 
equipamentos em condições reais de 
funcionamento. 

Conforme pôde ser constatado, a etapa de 
levantamento do estado-da-arte teve uma grande 
abrangência de assuntos ligados a bombas de 
calor, levando em consideração as publicações 
mais relevantes em torno de cada área de 
pesquisa. 

A segunda etapa, análise de dados climáticos 
históricos, teve como premissa conhecer melhor 
as características climáticas das regiões de 
interesse, bem como aprender os métodos de 
análises climáticas. Neste sentido, foram 
apresentadas as principais metodologias 
empregadas para as análises climáticas, e ainda, 
foram apresentados também os resultados dessas 
análises. 

Na etapa seguinte foram coletados dados atuais 
de três regiões de interesse do Estado do Paraná, 
a saber, Curitiba, Londrina e Pato Branco. De 
posse desses dados, deu-se início ao trabalho de 
análise climática mais uma vez. Os resultados das 
análises de graus-dia, graus-hora, temperatura 
BIN e análise bioclimática já foram obtidos e 
apresentados. Buscou-se ainda traçar um estudo 
comparativo entre as três cidades e entre as 
condições de Curitiba referente ao período 
histórico e o atual. 

Para finalizar, essa fase inicial do projeto aborda a 
estimativa do potencial de mercado para a 
tecnologia de bombas de calor aplicadas no 
aquecimento de água para consumidores 
residenciais. 

Vale comentar que este projeto foi inicialmente 
concebido para ser executado em três fases. A 
segundo fase, em execução no momento, diz 
respeito a um extensivo processo de ensaios em 
reservatórios térmicos/boilers e bombas de calor, 
bem como a preparação para o desenvolvimento 
de três projetos pilotos, um em cada região de 
interesse. 

Já na terceira fase, serão implementados os 
projetos piloto e será avaliado o desempenho dos 
equipamentos numa aplicação real. Isso permitirá 
que a COPEL possa identificar a efetiva 
possibilidade de uma nova área de negócio em 
tecnologias para aquecimento baseadas em 
bombas de calor e boilers. 
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TABELA 1: Graus-hora Mensais e Anuais para Aquecimento para Curitiba – Dados Históricos 

Tb Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
14 0,6 11 18,7 166,6 1070,1 1645,4 2245 1730,5 805,7 1148,1 140 151,4 9133,1 
15 9,8 44,8 43 387,9 1429,1 2096,2 2729,3 2212,5 1126,1 1561,7 276,7 297,2 12214 
16 52,8 99,6 97,3 726,4 1884,8 2623,9 3268,9 2740,2 1536,6 2054,6 501,6 510,5 16097 
17 147,4 186,1 233,9 1161,1 2401,7 3208,2 3853,4 3295,6 2018,7 2618,8 798,4 800,5 20724 
18 304,4 335,3 490,2 1669,4 2966,8 3829,5 4466,7 3873,6 2553,4 3233,3 1182,2 1181,4 26086 
19 556,8 538,4 837,9 2217,2 3578,2 4474,2 5105 4475,5 3122,4 3884,1 1636 1638,6 32064 
20 917,5 812,9 1269,7 2813,9 4216,8 5127,1 5758,2 5099,7 3718,9 4557,9 2141,3 2150,7 38585 
21 1354,7 1170,2 1779,7 3451,9 4885,3 5791,3 6430,7 5749,4 4344,8 5246,8 2685,3 2726 45616 
22 1838,4 1596,1 2337,2 4119,2 5579,1 6470,4 7120,6 6414,7 4992,3 5944,5 3262,7 3349,9 53025 
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TABELA 4: Graus-hora Mensais e Anuais para Aquecimento para Curitiba – Dados Atuais 

T
b Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

14 2,3 3,7 6,8 117,3 1023,
7 659,2 2958,

8 
1572,

1 1001 73 17,5 66,4 7501,
8 

15 13,6 30,4 39,2 231,9 1394,
4 958,3 3505,

2 
2011,

2 
1368,

5 151,8 85,8 121,9 9912,
2 

16 48,1 86,5 126,5 421,3 1817,
6 

1347,
9 4083 2507,

3 
1817,

4 267 237,9 203 12963 

17 127 170,8 293 698,2 2295,
4 

1798,
2 

4683,
1 

3046,
2 

2325,
5 450,4 475,2 314,8 16678 

18 268 293,1 533,5 1052,
9 

2825,
7 

2292,
2 

5313,
2 

3613,
8 

2889,
9 739,3 815,3 458,7 21096 

19 473,6 468,8 857,9 1479,
5 

3419,
5 

2819,
6 5969 4207,

9 
3488,

8 1120 1224,
4 635,1 26164 

20 750 725,6 1271,
5 

1958,
2 

4052,
5 

3384,
8 

6642,
8 

4822,
8 

4111,
7 

1578,
6 

1692,
1 885 31876 

21 1127,
2 

1106,
1 

1766,
6 

2472,
6 

4712,
8 

3979,
8 

7332,
1 5455 4748,

1 
2087,

8 2207 1231,
3 38226 

22 1593,
4 

1554,
5 

2333,
1 

3019,
5 

5393,
5 

4603,
3 

8038,
1 

6105,
1 

5396,
3 

2633,
5 

2763,
1 

1653,
6 45087 

TABELA 5: Graus-hora Mensais e Anuais para Aquecimento para Londrina – Dados Atuais 

Tb Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
14 0 0 0 55,1 361,7 266,7 1646,4 248,2 124,9 4,7 0 28 2735,7 
15 0 0 0,1 95,4 561,7 396,2 2018,6 395,4 227,9 14,8 0 31,5 3741,6 
16 0 0,7 2,4 153,5 817,3 580,1 2448,6 594 363,6 32,9 0,3 38,4 5031,8 
17 3,8 9,3 9,6 230,8 1126,2 839,9 2937,3 870,2 545,9 58,8 3,5 53 6688,3 
18 16,6 24,8 35,5 343,6 1490,2 1178,3 3467,5 1244 796,2 98,8 27,5 87,1 8810,1 
19 43,9 56,6 102,2 518 1915 1573,9 4033,3 1679,2 1119,4 168,2 102,9 143,9 11456 
20 105,1 125,3 232 752,6 2389,6 2017,2 4633,5 2166,5 1510,6 301,2 266,6 243,3 14743 
21 231,3 271,6 429,5 1067,1 2913,3 2508,6 5255,1 2690,6 1949,4 499,4 509,7 403,5 18729 
22 436,1 502,4 732,9 1431,8 3476,3 3035,2 5902,6 3249,1 2431,5 761 817,7 657,9 23435 

TABELA 6: Graus-hora Mensais e Anuais para Aquecimento para Pato Branco – Dados Atuais 

T
b Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

14 14 0,8 0 133,7 1095,
3 727,1 3054,

2 749,8 473 92,3 56,7 15,7 6412,
6 

15 15,2 6,4 1,8 220,3 1455,
5 929,9 3525,

9 
1045,

7 678,8 136,2 87,3 34,9 8137,
9 

16 21,5 18,2 19,5 340,9 1864,
8 

1188,
9 4040 1391,

2 958,7 197,3 127,3 66,9 10235 

17 41,1 42,1 96,9 513,2 2323,
4 1527 4596,

7 
1793,

9 
1309,

4 296,1 192,8 121,3 12854 

18 90 83,3 231,7 756,3 2842 1941,
2 

5194,
7 

2253,
9 

1700,
5 463,4 323,8 206 16087 

19 185,
5 169 422,9 1095,

8 
3420,

6 
2440,

1 5826 2760,
1 

2152,
8 718,2 551,7 339,1 20082 

20 336,
4 

334,
5 672,3 1511,

5 
4050,

8 
2999,

7 
6481,

6 
3308,

2 
2673,

6 
1041,

8 855 538,8 24804 

21 566,
5 

597,
8 

1002,
1 

1972,
4 

4724,
7 

3600,
8 

7161,
4 

3891,
1 

3246,
6 

1440,
3 

1218,
6 815,9 30238 

22 891,
9 

949,
2 

1401,
5 

2475,
1 

5425,
6 

4229,
1 

7858,
2 

4504,
4 

3850,
3 

1903,
1 

1632,
1 

1172,
6 36293 

 


