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Resumo: A utilização de água aquecida está presente na vida de muitos brasileiros, seja 

para as atividades higiênicas ou domésticas; e uma das principais exigências para 

obtenção do aquecimento de água é a energia elétrica, que no Brasil tem como principal 

matriz energética a hidrelétrica. Entretanto, o uso demasiado de aquecedores de água 

elétricos principalmente em horários de pico pode acarretar vários problemas, como 

quedas de energia e sobrecargas nas subestações de energia; diante dessa realidade faz-se 

viável a utilização de outros métodos de aquecimento da água para as residências e seus 

respectivos usos; como os coletores solares, que utilizam a energia solar para realizar o 

trabalho de aquecer e distribuir a água para os consumidores. Este trabalho tem como 

objetivo fazer uma avaliação econômica, social e ambiental da viabilidade dos coletores 

solares, remetendo aos já utilizados métodos e fazendo uma comparação quanto as 

vantagens e desvantagens de ambas as técnicas. Tendo como método a revisão de uma 

publicação de Autoé, Filho e Carlo (2012), e outros trabalhos. Pôde-se observar que a 

presença de coletores solares numa residência contribui na redução de 70% do consumo 

médio de energia, além de proporcionar o aquecimento da água a temperaturas acima de 

45ºC. 
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ABSTRACT: The use of heated water is present in the lives of many Brazilians, whether 

for hygienic or domestic activities; and one of the main requirements for obtaining water 

heating is electricity, which in Brazil has as its main energy source the hydroelectric plant. 

However, too much use of electric water heaters, especially at peak times, can lead to a 

number of problems, such as power outages and surges in power substations; in view of 

this reality, it is feasible to use other methods of heating the water for the residences and 

their respective uses; such as solar collectors, that use solar energy to do the work of 

heating and distributing water to consumers. This work aims to make an economic, social 

and environmental assessment of the viability of solar collectors, referring to the already 

used methods and comparing the advantages and disadvantages of both techniques. A 

review of a publication by Autoé, Filho and Carlo (2012), and other works, it was 

observed that the presence of solar collectors in a residence contributes to the reduction 

of 70% of the average energy consumption, besides providing the heating of water at 

temperatures above 45 ° C. 

Keywords: energy, solar collector, economy. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Devido aos danos e impactos ambientais causados por fontes de origem fóssil, 

como emissões indevidas de gás carbônico e metano na atmosfera, a busca por fontes de 

energia alternativa têm aumentado ao longo dos anos com o intuito de amenizar e 

combater tais efeitos. O Brasil nesta busca por fontes limpas, apresenta as seguintes 

informações segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética – EPE (2014), indicou 

que no país, da oferta interna dos 41% das energias renováveis usadas têm-se: biomassa 

da cana (16,1%); hidráulica (12,5%); lenha e carvão vegetal (8,3%); lixívia e outras 

renováveis (4,2%). 

Mesmo sendo uma fonte viável ambientalmente, a energia solar, no entanto, ainda 

é vista como pequeno atrativo no que tange a parte econômica devido aos altos custos de 

instalação das células fotovoltaicas. Entretanto, segundo Castro (2015), o custo dos 

sistemas fotovoltaicos vem diminuindo rapidamente e o mercado pode crescer ao longo 

dos anos, exemplo disso são as outras formas usadas de energia solar conhecidos como 

coletores solares. Os coletores solares captam a radiação e usam para o aquecimento de 

fluidos tais como a água, e por isso podem ser usados principalmente no meio doméstico 
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como em torneiras, chuveiros ou aquecimento de piscinas, significando uma redução em 

gastos de eletricidade. 

Os equipamentos mais difundidos com o objetivo específico de se utilizar a 

energia solar foto térmica são conhecidos como coletores solar (GOMES, 2012). Os 

coletores solares são aquecedores de fluidos (líquidos ou gasosos) e são classificados em 

coletores concentradores e coletores planos em função da existência ou não de 

dispositivos de concentração da radiação solar. O fluido aquecido é mantido em 

reservatórios termicamente isolados até o seu uso final. Os coletores solares planos são, 

hoje, altamente utilizados para aquecimento de água em residências, hospitais e hotéis, 

devido a sua praticidade e a redução do consumo de energia elétrica (CRESESB, 2006). 

Deste modo, objetiva-se com este trabalho observar propriedades, vantagens e 

desvantagens do sistema de aquecimento por meio de coletores solar, bem como noções 

básicas de seu funcionamento e viabilidade na produção de energia elétrica. Assim como, 

averiguar a capacidade de geração de energia por meio de coletores solares com a 

finalidade de abastecer o sistema de uma residência, substituindo a fonte convencional de 

energia para equipamentos como o chuveiro elétrico, visando economia de energia e de 

custos relacionados a esta e por fim, Analisar de acordo com as informações tomadas ao 

longo do trabalho, se o sistema de coletores é viável e favorável para a substituição de 

outras técnicas.  

 

2. METODOLOGIA 

O dimensionamento de um sistema de coletores solares para aquecimento tem 

como uma de suas principais referências a NR 15569, que dispõe de concepção, 

dimensionamento, arranjo hidráulico, instalação e manutenção de sistemas de 

aquecimento solar. (ABNT, 2008).  

O presente trabalho faz uma revisão deste assunto através do método descritivo 

por revisão bibliográfica dos autores Altoé, Filho e Carlo (2012), que avaliaram a 

eficiência de coletores solarem em um modelo de residência familiar, tendo como 
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parâmetros fundamentais a capacidade de aquecimento, conforto térmico e consumo de 

eletricidade. Para a realização do estudo, os autores simularam uma residência que 

representa cerca de 56% destas no Brasil, sendo composta de sala, cozinha, banheiro e 

dois dormitórios, possuindo área de 63m2. O dimensionamento do projeto ocorreu através 

do programa EnergyPlus, utilizando o método Carta – F, mesmo este não sendo o mais 

recomendado, assim como a RTQ-R (BRASIL, 2010b) e NR 15569 (ABNT, 2008). 

A partir daí, utilizando um sistema de aquecedores solares por termofissão e 

levando em conta as características meteorológicas da área em questão, Viçosa – MG, os 

autores começaram a observar como este sistema se apresentou e se seus resultados os 

tornavam em uma alternativa viável para possível substituição de chuveiros elétricos, 

comumente usados em residências para aquecimento da água. 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

A presença de coletores solares na residência contribuiu para relativa economia 

do consumo de energia, visto que tiveram um consumo médio 70% menor comparado ao 

chuveiro elétrico, além de conseguirem aquecer a água a temperaturas acima de 45ºC. 

Logo, os autores puderam comprovar no caso em questão que o sistema de coletores é 

viável para a substituição de chuveiros elétricos como forma de aquecimento para 

residências familiares. Apesar de ter um valor relativamente mais caro para instalação, os 

coletores contribuem para economia dos gastos com eletricidade, podendo gerar créditos 

junto a companhias de eletricidade, o que agiliza o retorno no investimento. A presença 

deles aumenta a valorização de imóveis. (MARQUES, et al., 2014). 

No Brasil, ainda há debate para um possível programa de incentivo à utilização de 

sistemas fotovoltaicos, utilizando o conceito de tarifa-prêmio para a energia injetada na 

rede de distribuição de energia elétrica pelos painéis fotovoltaicos instalados pelos 

consumidores. Dessa forma, a energia injetada na rede durante o dia, pelos painéis 

fotovoltaicos de um consumidor, seria valorada acima da energia consumida à noite pelo 

mesmo consumidor, de forma que os consumidores se sintam incentivados a instalar 
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painéis fotovoltaicos em seus prédios, principalmente os consumidores residenciais. 

(BANDEIRA, 2012). 

Outro fator a ser considerado, é o fato de os coletores se apresentarem como forma 

de geração de energia renovável, haja vista que várias discussões em torno de energias 

alternativas têm sido alvo de debates devido à preocupação com a demanda energética 

mundial a caminho da quase saturação, do altíssimo custo e da escassez. Atualmente há 

um grande interesse na energia solar, em virtude das suas diversas vantagens, que acabam 

por compensar e servir de incentivo para o desenvolvimento de pesquisas a fim de 

aprimorá-la. 

4. CONCLUSÃO 

Um dos principais embates em nossa sociedade é o aumento descontrolado da 

demanda por abastecimento energético. Nesse sentido, a energia solar tem se mostrado 

uma ótima opção, visto que apresenta diversas vantagens sobre as demais fontes, sendo 

umas das principais o fato de ser considerada uma energia limpa, além de não depender 

de geradores para a produção de energia elétrica. Entretanto, apresenta como 

desvantagem a exigência de investimentos para o seu aproveitamento.  

A análise realizada neste trabalho, baseada na fundamentação teórica, apresentou 

que a utilização de coletores solares para aquecimento de água, bem como geração de 

energia elétrica, dessalinização, secagem de grãos, pode ser uma alternativa para redução 

significativa no custo com energia elétrica. Por outro lado, os custos para implantação de 

equipamentos ainda são considerados elevados. Há entretanto, a importância em 

pesquisar e investir em fontes de energias renováveis, como a energia solar, que deve ser 

incentivada, para que em um futuro próximo, empresas de pequeno e médio porte, bem 

como, residências tenham um maior acesso a essa tecnologia aumentando assim o 

consumo de energias alternativas diminuindo a demanda que existe nas fontes 

convencionais. 
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