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DOSSIÊ TÉCNICO

Título
Sistema de aquecimento solar para uso em instalações hidráulicas residenciais
Assunto
Geração, produção de energia elétrica de origem solar
Resumo
Este dossiê aborda os aspectos tecnológicos relativos ao projeto e instalação de sistemas de
aquecimento solar em residências, apresentando as vantagens econômicas e ambientais do
sistema em relação às tecnologias convencionais de aquecimento de água, abrangendo o
estudo dos componentes, normas técnicas, equipamentos, metodologia de projeto, sistemas de
instalação e materiais alternativos.
Palavras-chave
Aquecedor de água; aquecimento; aquecimento solar; energia solar
Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
As energias renováveis são provenientes de ciclos naturais de conversão da radiação solar,
que é a fonte primária de quase toda energia disponível na Terra. Por isso, são praticamente
inesgotáveis e não alteram o balanço térmico do planeta. As formas ou manifestações mais
conhecidas são: a energia solar, a energia eólica, a biomassa e a hidroenergia. As principais
características por tipo são:
Energia Solar – energia da radiação solar direta, que pode ser aproveitada de diversas formas
através de diversos tipos de conversão, permitindo seu uso em aplicações térmicas em geral,
obtenção de força motriz diversa, obtenção de eletricidade e de energia química.
Energia Eólica - energia cinética das massas de ar provocadas pelo aquecimento desigual na
superfície do planeta. Além da radiação solar também têm participação na sua formação
fenômenos geofísicos como: rotação da terra, marés atmosféricas e outros.
Os cata-ventos e embarcações a vela são formas bastante antigas de seu aproveitamento. Os
aerogeradores modernos de tecnologia recente têm se firmado como uma forte alternativa na
composição da matriz energética de diversos países.
Biomassa - a energia química, produzida pelas plantas na forma de hidratos de carbono
através da fotossíntese - processo que utiliza a radiação solar como fonte energética - é
distribuída e armazenada nos corpos dos seres vivos graças a grande cadeia alimentar, onde a
base primária são os vegetais. Plantas, animais e seus derivados são biomassa. Sua utilização
como combustível pode ser feita das suas formas primárias ou derivados: madeira bruta,
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resíduos florestais, excrementos animais, carvão vegetal, álcool, óleos animal ou vegetal,
gaseificação de madeira, biogás etc.
Hidroenergia - energia cinética das massas de água dos rios, que fluem de altitudes elevadas
para os mares e oceanos graças a força gravitacional. Este fluxo é alimentado em ciclo reverso
graças a evaporação da água, elevação e transporte do vapor em forma de nuvens,
naturalmente realizados pela radiação solar e pelos ventos. A fase se completa com a
precipitação das chuvas nos locais de maior altitude. Sua utilização é bastante antiga e uma
das formas mais primitiva é o monjolo e a roda dágua. A hidroenergia também pode ser vista
como forma de energia potencial; volume de água armazenada nas barragens rio acima. As
grandes hidrelétricas se valem das barragens para compensar as variações sazonais do fluxo
dos rios e, através do controle por comportas, permitir modulação da potência instantânea
gerada nas turbinas.
2 OBJETIVOS
A utilização das energias renováveis em substituição aos combustíveis fósseis é uma direção
viável e vantajosa. Pois, além de serem praticamente inesgotáveis, as energias renováveis
podem apresentar impacto ambiental muito baixo ou quase nulo, sem afetar o balanço térmico
ou composição atmosférica do planeta. No Brasil o sistema popular de aquecimento de água
para banho, o chuveiro elétrico, tem grande impacto no consumo de energia elétrica,
sobrecarregando o sistema. Desta forma o presente dossiê tem por objetivo apresentar
informações técnicas e tecnológicas para projeto e instalação de aquecimento solar para fins
de aquecimento de água de consumo residencial.
3

POTENCIAL DA ENERGIA SOLAR

A energia solar recebida pela Terra a cada ano é dez vezes superior à contida em toda a
reserva de combustíveis fósseis. Mas atualmente, a maior parte da energia utilizada pela
humanidade provém de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, xisto etc. A vida
moderna tem sido movida à custa de recursos esgotáveis que levaram milhões de anos para
se formar. O uso desses combustíveis em larga escala tem mudado substancialmente a
composição da atmosfera e o balanço térmico do Planeta provocando o aquecimento global,
degelo nos pólos, chuvas ácidas e envenenamento da atmosfera e todo meio-ambiente. As
previsões dos efeitos decorrentes para um futuro próximo são catastróficas.
A energia solar ainda não tem seu uso muito difundido. Além da concorrência do petróleo, os
maiores empecilhos para seu emprego passam por: investimento inicial elevado, produção
dependente das condições climáticas e necessidade de apoio de outra fonte de energia em
situações de baixa produção. O interesse pela energia solar como um todo varia sempre com
situações de ordem econômicas e contextos da produção energética, se sobressaindo em
momentos de crises. Mas, algumas aplicações, entretanto, têm se mantido mesmo em tempos
de estabilidade.
A radiação solar direta pode ser aproveitada de diversas formas ainda que a aplicação final
seja a mesma (FIG. 1). Para efeitos de apresentação pode-se dividir o aproveitamento da
energia solar conforme sua aplicação:
•
•
•
•

Aplicações térmicas em geral;
Obtenção de força motriz diversa;
Obtenção de eletricidade;
Obtenção de energia química.
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Figura 1 - Possibilidades de utilização da energia solar.
Fonte: Green, 2007.

3.1 Aplicações térmicas
Aplicações térmicas são aquelas onde a forma de energia necessária ao processo final é o
calor. A conversão térmica da radiação solar é a que apresenta maior rendimento, além de ser
a mais direta, simples e barata. Nela a radiação solar é transformada em calor pelo efeito
térmico da absorção de superfícies escuras ou seletivas.
Em aplicações de baixa temperatura, até 150º C, geralmente são utilizados coletores planos ou
caixas de efeito estufa sem concentradores.
• Secagem de frutas e grãos: a secagem de produtos agrícolas tem uma grande
aplicabilidade, sendo processo obrigatório para vários tipos de colheita tais como café, chás,
tabacos etc. e também como forma de garantir a conservação de alimentos. O processo
mais utilizado ainda é a secagem ao ar livre, que também se vale da radiação solar, mas de
maneira primitiva e carregada de problemas pela exposição dos produtos à poeira, à chuva,
aos ataques de insetos, de roedores etc. Os secadores solares podem representar grande
melhoria na qualidade destes produtos, principalmente em relação à higiene. A aplicação se
estende também a desidratação de frutas, carnes e peixes (FIG. 2).

Copyright © Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT - http://www.respostatecnica.org.br

5

Figura 2 - Secador de frutas e grãos.
Fonte: Pocobre, 2007.

• Destiladores: os destiladores solares por efeito térmico são propostos principalmente para
obtenção de água potável a partir de água com alto teor salino. Os modelos básicos se
valem do efeito estufa para evaporação da água e sua simplicidade permite uma construção
artesanal sem muito refinamento.
• Cozinha: uma aplicação térmica das mais simples é o fogão solar (FIG. 3). Os modelos
conhecidos utilizam concentradores e/ou efeito estufa. Apesar de muito simples, os fogões
solares enfrentam restrições de uso, que só pode ser feito durante o dia, em períodos de céu
limpo e em locais de boa insolação.

Figura 3 - Fogão solar.
Fonte: Aonde, 2007

• Calefação: em algumas regiões, principalmente as sub-tropicais, o aquecimento do
ambiente é sempre desejável. Existem vários tipos de arranjos e dispositivos para o
aproveitamento da radiação solar em aquecimento do ambiente de residências. O maior
problema citado é que os períodos de maior demanda não podem ser atendidos devido à
baixa radiação disponível.
• Aquecimento da água: o aquecimento da água tem ampla utilização na vida moderna para
banho, piscinas, higienização de roupas e alimentos, processos industriais (FIG. 4 e 5) ou
outros. Os aquecedores de água solares apresentam diversos atrativos como: vida útil longa,
simplicidade, baixa manutenção, rápido retorno do investimento e maior segurança em
relação a outros sistemas. Seu uso representa grande economia no consumo elétrico ou de
combustíveis. Devido aos valores moderados de temperatura de saída exigidos, tais
sistemas funcionam com coletores planos (FIG. 6), o que caracteriza uma simplicidade
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construtiva e aplicabilidade nas mais variadas regiões. A configuração destes sistemas é
semelhante a dos demais sistemas centralizados com acumulação, onde um reservatório
térmico (boiler) armazena a água aquecida, garantindo água quente nos períodos sem
radiação. Para períodos longos de chuva ou nublados, oferecem suporte elétrico a fim de
garantir um conforto contínuo. A indústria brasileira já produz sistemas de excelente
qualidade e vem crescendo a passos largos. Concessionárias de energia elétrica têm
apostado no incentivo à utilização de aquecedores de água solares como forma de aliviar os
problemas causados pelo uso do chuveiro elétrico.

Figura 4 - Aquecimento industrial.
Fonte: Pocobre, 2007.

Figura 5 - Aquecimento industrial.
Fonte: Pocobre, 2007.
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Figura 6 - Coletor solar plano.
Fonte: Pereira, 2003.

3.2 Obtenção de energia elétrica
3.2.1 Energia solar fotovoltaica
Diferente dos sistemas solares para aquecimento de água, os sistemas fotovoltaicos (FV) não
utilizam calor para produzir eletricidade (FIG. 7). Interpretando a palavra, photo significa
produzido pela luz, e o sufixo voltaico refere-se à eletricidade produzida por uma reação
química. A tecnologia FV produz eletricidade diretamente dos elétrons liberados pela interação
da luz do sol com certos semicondutores, tal como o silício, no painel fotovoltaico. Esta energia
é confiável e silenciosa, pois não existe movimento mecânico. O movimento dos elétrons forma
eletricidade de corrente direta.

Figura 7 - Painéis fotovoltaicos.
Fonte: Pocobre, 2007.

3.2.2 Concentradores
Os concentradores (FIG. 8 e 9) são dispositivos focais tais como lentes, refletores cônicos,
cilíndricos, parabólicos ou conjuntos de espelhos que, através da concentração dos raios
solares num foco definido, permitem a obtenção de temperaturas da ordem de até 3000 ºC.
Nessa configuração, devido à seletividade do ângulo de incidência imposta pelos
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concentradores, apenas a radiação direta é aproveitada, sendo bastante sensível ao
alinhamento com a posição do sol, exigindo a adoção de mecanismo de seguimento.

Figura 8 – Concentradores.
Fonte: Solar, 2007.

Figura 9 – Concentradores.
Fonte: Solar, 2007.

A conversão termoelétrica indireta utiliza o efeito da termoconversão para obtenção de calor e
acionamento de uma máquina térmica, geralmente um motor de ciclo Stirling, Rankine ou
Brayton. O motor é utilizado para acionar um gerador elétrico convencional. Existem várias
combinações usuais entre termoconversão e motor utilizados com resultados variados. Por
uma questão de eficiência, os sistemas de termoconversão utilizam, em sua grande maioria,
coletores com concentradores. São as seguintes configurações as mais utilizadas:
• Campo de heliostatos e receptor tipo torre;
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• Concentrador cilindro-parabólico;
• Concentrador disco-parabólico.
4 SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR PARA USO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
RESIDENCIAIS
As aplicações térmicas são aquelas onde a luz do sol é transformada diretamente em calor
pela absorção de superfícies escuras. O exemplo mais prático no contexto urbano é o
aquecedor solar de água. Nele a água é aquecida nos coletores solares e armazenada em
reservatórios térmicos (boiler). Sua aplicação é bastante vantajosa em casas, hotéis, indústrias
e edifícios residenciais. Seu processo de fabricação é bastante simples e utiliza materiais
disponíveis como vidro, cobre, alumínio, aço etc.
4.1 Impacto energético com o uso da eletricidade para aquecimento de água
No Brasil, a energia solar e suas aplicações ainda são pouco difundidas, se comparado com
outros países (FIG. 10) como Estados Unidos, Austrália, Índia, França, Japão, Alemanha e
Israel, que trabalham em diferentes níveis de desenvolvimento tecnológico e comercial do
aquecedor solar. Israel, por exemplo, iniciou seu plano ainda na década de 50 e alcança hoje a
invejável marca de 70% das residências com aquecimento solar. Lá também, a maioria dos
prédios dispõe de coletores solares, e recentemente uma nova legislação determinou que
todos os novos edifícios devem ser construídos já com o equipamento ou prevendo sua
incorporação. Nos Estados Unidos a superfície total de coletores instalados passou de 12.000
m2 em 1974 para 420.000 m2 em 1988. No inicio dos anos 80 havia mais de 100.000
instalações equipadas com coletores solares, das quais a grande maioria para água quente
sanitária.

Figura 10 - Ranking mundial em 2001.
Fonte: Abrava, 2007.

Quanto ao Brasil, não existe uma política explicita sobre o uso da energia solar, mas ainda que
timidamente por iniciativa do setor privado, algumas indústrias têm se empenhado para
promover treinamento e formação de mão de obra qualificada em laboratórios conveniados
com algumas universidades brasileiras. Este fato assume maior importância quando se verifica
uma forte tendência de aumento em termos de volume e temperatura da água entre os
consumidores, o que implica em um aumento dos níveis de consumo de energia elétrica,
principal fonte utilizada para esse fim. A FIG. 11 mostra a desagregação da curva de carga do
sistema elétrico CPFL.
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Figura 11 - Desagregação da curva de carga do sistema elétrico CPFL.
Fonte: Green, 2007.

Do ponto de vista do planejamento isso é um grave indicador porque cerca de 60% da
eletricidade consumida para aquecimento de água se concentra no chamado período de ponta
(entre 18 e 21 horas) (FIG. 12).

Figura 12 - Participação percentual na ponta.
Fonte: Green, 2007.

No Brasil, o equipamento eleito para realizar o aquecimento da água para banho é o chuveiro
elétrico. Ele está presente em mais de 90% dos lares brasileiros. Seu alto grau de difusão
justifica-se pela sua facilidade de instalação, operação e manutenção, associado ao seu baixo
custo. A FIG. 13 mostra a participação de alguns equipamentos elétricos no uso de energia.
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Figura 13 - Uso residencial.
Fonte: Green, 2007.

O chuveiro elétrico é o grande democratizador do uso da água quente para uma população que
dificilmente teria acesso a aquecedores a gás ou solar. Seguem algumas características:
• Sua potência é limitada, o máximo usual é de 5,6 KW;
• Com potência limitada, o fluxo de água se auto-limita, pois quanto mais água passa, menor
será a temperatura, isto é, o chuveiro elétrico é um indutor para a economia de água;
• O fluxo de água de um chuveiro elétrico é baixo, de 2,5 litros a 4 litros de água por minuto;
• O chuveiro elétrico é um excelente conversor de energia, da eletricidade em calor. Segundo
estudos, 95% da energia consumida é transferida como calor à água;
• O chuveiro elétrico da linha popular, de plástico, pode ser adquirido por até R$ 18,00 a
unidade;
• Até recentemente 100% da energia consumida nos chuveiros elétricos nacionais vinha de
usinas hidroelétricas. Não havia a queima de energéticos fósseis para a geração desta
energia.
O chuveiro representa aproximadamente 40% do valor da conta de energia elétrica de uma
residência popular (FIG. 14). O aquecimento de água através de chuveiros elétricos é
responsável por cerca de 7 % de todo consumo nacional de energia elétrica. Se esta tendência
continuar, será necessário realizar novos investimentos para construir usinas elétricas.

Figura 14 - Gráfico de consumo horário.
Fonte: Green, 2007.
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Segundo levantamento da Eletrobrás, citado por Abrava (1996) existiam 17,5 milhões de
chuveiros elétricos instalados, encontrados em 67,6% das residências no país. Esta é uma
situação grave, principalmente quando se constata um déficit habitacional de mais de 5 milhões
de unidades. E mais, em função de disputa da preferência do consumidor, a tendência da
potência dos chuveiros é aumentar, fato que já vem ocorrendo depois da implantação do plano
real. Na TAB. 1 são mostrados dados sobre a composição da matriz energética brasileira.

Tipo
CGH
EOL
PCH
SOL
UHE
UTE
UTN
Total

Quantidade
214
16
290
1
158
994
2
1.675

Tabela 1 - Matriz energética brasileira.
Empreendimentos em Operação
Potência Outorgada (kW)
Potência Fiscalizada (kW)
112.637
112.158
249.450
247.050
1.800.280
1.772.209
20
20
74.442.295
74.936.894
23.841.987
21.192.619
2.007.000
2.007.000
102.453.669
100.267.950

%
0,11
0,25
1,77
0
74,74
21,14
2
100

CGH – Central ger. hidr., EOL – Eolielétrica, PCH – Pequena hidroelétrica, SOL – Solar fotovoltaica,
UHE – Usina hidroelétrica, UTE – Usina termoelétrica, UTN – Usina termonuclear.
Fonte: Aneel, 2007.

A competição entre a eletricidade e a energia solar para o aquecimento de água favorece a
primeira porque o custo do equipamento utilizado (o chuveiro elétrico) é quase 50 vezes mais
barato que o aquecedor solar convencional. Considerações deste tipo limitam bastante a
penetração de equipamentos solares nas residências. Embora tenha havido aumentos reais
nas tarifas elétricas (o que deve continuar), o consumidor residencial ainda não considera o
custo da eletricidade quando compra equipamentos domésticos.
O alto consumo de energia dos chuveiros elétricos (cerca de 30% a 40% do total das contas de
luz, em média), e a possível implantação por parte do governo, de tarifas diferenciadas nos
horários de ponta, devem ser fatores lembrados no momento de investir um capital inicial
aparentemente grande. A evolução dos preços por metro quadrado dos aquecedores solares
mostra uma redução significativa, principalmente no mercado residencial (FIG. 15).

Figura 15 - Evolução temporal do custo do aquecimento solar no Brasil.
Fonte: Pereira, 2003.
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A utilização cada vez maior de aquecedores solares na área urbana permite em principio
observar vantagens que essa forma alternativa de energia promove ao usuário, ao meio
ambiente e consequentemente às distribuidoras no tocante a conservação de energia elétrica.
4.2 Aquecedor solar tradicional
Um sistema básico de aquecimento de água por energia solar é composto de coletores solares
(placas) e reservatório térmico (boiler) (FIG. 16).

Figura 16 - Componentes do aquecedor solar.
Fonte: Procobre, 2007.

As placas coletoras são responsáveis pela absorção da radiação solar. O calor do sol, captado
pelas placas do aquecedor solar, é transferido para a água que circula no interior de suas
tubulações de cobre.
O reservatório térmico, também conhecido por boiler, é um recipiente para armazenamento da
água aquecida. São cilindros de cobre, inox ou polipropileno, isolados termicamente. Desta
forma, a água é conservada aquecida para consumo posterior. A caixa de água fria alimenta o
reservatório térmico do aquecedor solar, mantendo-o sempre cheio.
Em sistemas convencionais, a água circula entre os coletores e o reservatório térmico através
de um sistema natural chamado termossifão (FIG. 17). Nesse sistema, a água dos coletores
fica mais quente e, portanto, menos densa que a água no reservatório. Assim a água fria
empurra a água quente gerando a circulação. Esses sistemas são chamados de circulação
natural ou termossifão.
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Figura 17 - Sistema de aquecimento solar convencional por termossifão.
Fonte: Soletrol, 2007.

4.2.1 Coletor solar
Quando os raios do sol atravessam o vidro da tampa do coletor solar (FIG. 18), eles esquentam
as aletas que são feitas de cobre ou alumínio e pintadas com uma tinta especial e escura que
ajuda na absorção máxima da radiação solar. O calor passa então das aletas para os tubos
(serpentina) que geralmente são de cobre. Daí a água que está dentro da serpentina esquenta
e vai direto para o reservatório do aquecedor solar.

Figura 18 - Estrutura de um coletor solar fechado.
Fonte: Soletrol, 2007.
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A ABRAVA encomendou uma pesquisa que revela que a energia solar evita muitos danos ao
meio ambiente. Apenas um metro quadrado de coletor solar instalado evita o uso de 215 kg de
lenha por ano, 66 litros de diesel por ano, o consumo de 55 kg de gás por ano, a inundação de
quase 56 m2 de terras férteis para a construção de hidrelétricas e a construção de novas usinas
nucleares, que trazem enormes riscos à população.
4.2.2 Reservatório (boiler)
O reservatório térmico (FIG. 19) é como uma caixa d’água especial que cuida de manter
quente a água armazenada no aquecedor solar. Esses cilindros são feitos de cobre, inox ou
polipropileno e depois recebem um isolante térmico. A maioria dos modelos de reservatório
térmico vem com sistema de aquecimento auxiliar elétrico (FIG. 20) ou gás.

Figura 19 - Reservatório térmico.
Fonte: Heliotek, 2007.

Figura 20 - Resistência elétrica.
Fonte: Procobre, 2007.

Para garantir que nunca haverá falta de água quente, todo aquecedor solar traz um sistema
auxiliar de aquecimento. Quando o tempo fica muito nublado ou chuvoso por vários dias, ou
quando a casa recebe visitas e o número de banhos fica acima do dimensionamento inicial, o
sistema auxiliar entra em ação.
Existem no mercado sistemas compactos (FIG. 21), boiler e coletor.
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Figura 21 - Sistemas compactos.
Fonte: Pereira, 2003

4.3 Orientações básicas para instalação dos componentes
4.3.1 Instalação dos coletores
Para que os coletores tenham um ótimo aproveitamento da luz solar, é recomendado o seu
posicionamento ao norte geográfico, onde há irradiação solar o dia inteiro. Para a sua
localização correta é necessária a utilização de uma bússola. O norte geográfico está situado
sempre à direita do norte magnético e varia de acordo com o local (FIG. 22).
Norte: melhor eficiência.
Sul: baixíssima eficiência.

Figura 22 - Orientação solar dos coletores.
Fonte: Sodramar, 2007.

A inclinação das placas é calculada em função da latitude do local (FIG. 23). Quanto mais
longe da linha do Equador, maior será a inclinação necessária.
a = 10º + latitude local
Onde a latitude é a distância em graus de ponto globo terrestre em relação à linha do Equador.
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Figura 23 - Inclinação dos coletores.
Fonte: Sodramar, 2007.

A TAB. 2 mostra as latitudes de algumas cidades brasileiras e a inclinação dos coletores.
Tabela 2 - Latitudes de algumas cidades brasileiras e a inclinação dos coletores.

Fonte: Soletrol, 2007.

Quando a inclinação for menor que 20º é recomendada a instalação de um suporte, pois a
inclinação mínima é de 20º para garantir o fluxo adequado de água.
Deve-se ter um cuidado especial na fase de projeto do coletor de uma residência na incidência
de sombreamento (FIG. 25).
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Figura 25 - Coletor sofrendo incidência de sombreamento.
Fonte: Pereira 2003

Para o sistema funcionar com circulação natural, é recomendado que sejam adotadas as
seguintes alturas e distâncias máximas presentes na FIG. 26.

Figura 26 - Alturas e distâncias máximas.
Fonte: Procobre, 2007.

A distância máxima entre o boiler e as placas tem que ser de 5 m, caso contrário a circulação
por termossifão pode não ocorrer.
Quando as distâncias e as alturas e um número maior de placas coletoras estiverem instalados
no sistema é necessário empregar uma bomba de circulação de água forçada (FIG. 27).
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Figura 27 - Sistema com bombeamento.
Fonte: Procobre, 2007.

4.3.2 Disposição do boiler
Existem duas maneiras de se posicionar o boiler de acordo com a caixa d’água. São elas:
• De desnível: nesse modo o boiler se encontra abaixo da caixa d’água, situação que acontece
quando temos espaço de folga entre a laje e a cumeeira (FIG. 27).
• De nível: nessa situação o boiler se encontra no mesmo nível que a caixa d’água, caso em
que o espaço entre a laje e a cumeeira é muito baixo (FIG. 28).

Figura 28 - Instalação de um boiler de nível.
Fonte: Soletrol, 2007.

4.4 Aplicações do aquecedor solar
O aquecedor solar pode ser utilizado em:
•
•
•
•
•
•
•
•

Residências / condomínios;
Conjuntos habitacionais;
Hospitais / clínicas;
Hotéis / motéis;
Escolas;
Lavanderias;
Vestiários;
Refeitórios industriais.

Copyright © Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT - http://www.respostatecnica.org.br

20

4.5 Critérios de projeto
•
•
•
•
•
•

Decidir antecipadamente pelo aquecimento solar, para que todos os profissionais
envolvidos na obra possam contribuir para o melhor desempenho da instalação solar;
Identificar claramente as expectativas relativas ao aquecimento solar - economia x conforto;
Elaborar sempre um estudo personalizado para definir a melhor inclinação e orientação dos
coletores na instalação termossolar;
Nos projetos, sempre exigir coletores solares e reservatórios térmicos que possuam a
etiqueta do INMETRO;
Fazer o dimensionamento detalhamento da instalação, usar os dados disponíveis para sua
cidade assim como as condições específicas de inclinação e orientação dos coletores
solares na obra;
Fazer um projeto hidráulico específico para a distribuição de água quente.

Pontos importantes a serem destacados na hidráulica de água quente:
•
•
•
•
•

Diâmetros de prumadas: vazão nos equipamentos consumidores;
Isolamento e perdas térmicas;
Tempo de espera para a água quente;
Necessidade do anel recirculação;
Dispositivos de prevenção ao congelamento.

4.6 Dimensionamentos
Nas TAB. 3, 4 e 5 estão relacionados os principais dados para efetuar o dimensionamento do
aquecedor solar.
Tabela 3 - Consumo de água quente por aparelhos.
Peças

Consumo médio diário

Ducha

40 a 80 litros/pessoa

Lavatório

5 a 7 litros/pessoa

Cozinha

20 a 30 litros/pessoa

Lavanderia

20 a 30 litros/kg roupa seca

Banheira

100 a 200 litros/uso
Fonte: ABNT, 1983.
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Tabela 4 - Consumo de água quente de acordo com a finalidade da edificação.
Edificações

Consumo diário

Edifício residencial

110 litros/pessoa

Hotel

105 litros/leito

Motel

800 litros/apartamento

Hospital

120 litros/leito

Vestiário

50 litros/pessoa

Lavanderia industrial

30 litros/kg de roupa seca

Cozinha industrial

12 litros/refeição

Residência popular

40 litros/pessoa

Fonte: ABNT, 1983.

Tabela 5 - Área de coletores por cidades do Brasil.
Cidades

Áreas de coletores para cada 100 litros

Manaus – 0,9 m²

Rio de Janeiro – 1,1 m²

Natal – 0,8 m²

São Paulo – 1,4 m²

Cuiabá – 1,0 m²

Curitiba – 1,5 m²

Belo Horizonte – 1,0 m²

Porto Alegre – 1,6 m²

Fonte: Procobre, 2007.

O dimensionamento correto de um sistema de aquecimento solar evita a falta de água quente
para o consumo ou também o superdimensionamento que encarece a instalação. Para se
dimensionar um sistema, deve-se levar em conta o volume de água de consumo, como indica a
TAB. 4.
Os cálculos são considerados para pressão de trabalho de 4 m.c.a entre o topo da caixa
d’água e a saída de água quente. É aconselhável uma reserva de 100 litros para atender
possíveis excessos ou emergências.
Exemplo: dimensionamento de um aquecedor solar para uma residência com cinco moradores.
A casa terá água quente na cozinha, chuveiros (2 banheiros), lavatório e uma banheira de
hidromassagem simples.
Resolução: preenchendo a tabela abaixo, vamos determinar o volume de água quente
necessária:
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Tabela 6 – Cálculo do consumo total diário de água quente.

Fonte: SENAI – Vergílio Lunardi, 2007.

Os coletores solares são dimensionados de acordo com a TAB. 5, logo para a cidade de Porto
Alegre teremos uma área de coletores de:
525 l x 1,6 m2/100 l = 8,4m2
4.7 Economia
Estudo de caso: residência de 2 dormitórios para 3 pessoas. Aquecimento somente com 1
chuveiro.
3 x 60 litros = 180 litros dia
Q= m.Cp.∆t
Q= 180 kg x 1 x 25ºC
Q= 4.500 kcal / dia
Q= 4.500 kcal / dia
Sistema elétrico:
4.500 kcal / 860 (kcal / kWh) x R$ 0,40
Custo diário
Custo mensal
Custo anual

R$ 2,09
R$ 62,07
R$ 762,85

Q= 4.500 kcal / dia
Sistema gás (GLP):
4.500 kcal / 10.800 (kcal/Kg GLP) / 75% x R$ 2,70
Custo diário
Custo mensal
Custo anual

R$ 1,51
R$ 45,30
R$ 551,15

4.500 kcal / dia
Sistema solar (90%) e elétrico (10%):
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4.500 kcal / 860 (kcal / kWh) x R$ 0,40 x 10%
Custo diário
Custo mensal
Custo anual

R$ 0,21
R$ 6,21
R$ 76,28

Ainda deve-se analisar a questão dos custos iniciais de equipamentos e elaborar o tempo de
retorno do investimento inicial.
Quanto maior for o consumo de água quente, menor o tempo de retorno do capital investido.
Conclusões e recomendações
O sol é fonte de energia renovável, o aproveitamento desta energia tanto como fonte de calor
quanto de luz, é uma das alternativas energéticas mais promissoras para enfrentarmos os
desafios do novo milênio.
A energia solar é abundante e permanente, renovável a cada dia, não polui e nem prejudica o
ecossistema. A energia solar é a solução ideal para áreas afastadas e ainda não eletrificadas,
especialmente num país como o Brasil onde se encontram bons índices de insolação em
qualquer parte do território.
A adoção do sistema de aquecimento solar para fins residenciais deve levar em conta não só a
questão dos investimentos envolvidos, mas também critérios de conforto e preservação do
meio ambiente.
Existem sistemas alternativos de manufatura caseira, como é o caso do ABSC da Sociedade
do SOL (www.sociedadedosol.org.br), onde se empregam materiais de fácil aquisição, sendo
uma alternativa viável parta famílias de baixa renda, podendo o próprio proprietário ou a
comunidade fabricá-lo. O custo estimado do módulo é de R$ 300,00 por família.
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