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RESUMO 

 

A palavra sustentabilidade está mais presente no dia a dia da população. Hoje no 

Brasil são poucos os empreendimentos que se adequam a sustentabilidade. O 

objetivo deste trabalho é apresentar e disponibilizar técnicas de execução de 

sistemas sustentáveis de coleta de água de chuvas e aquecimento de água para 

população de baixa renda, tornando suas moradias mais eficientes, confortáveis e 

econômicas.  

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Habitação Popular. Viabilidade Econômica. 

Tecnologia social. 

  

  
 

 

 



5 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The word sustainability is more and present in day-to-day life of the population. 

Today in Brazil, few projects fit the sustainability. The objective of this work is to 

characterize and introduce sustainable systems for the low-income population 

making their homes more efficient, comfortable and economic. 

 

Keywords: sustainability, sustainable social housing and sustainable economic 

viability, social housing, social technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A engenharia civil é uma ciência que engloba uma serie de áreas 

especializadas, cada qual com ênfase em determinados campos de atuação, e 

desenvolver melhorias aos humanos criando condições que visam o conforto e a 

qualidade de vida sem causar a degradação a natureza. 

Hoje a uma necessidade básica de um abrigo para o ser humano, é claro que 

desde a época do homem primitivo que se ocupava em cavernas e construíam até 

nas copas das árvores para se protegerem dos animais e de seus intrusos.  

Consequentemente junto com o progresso, o homem passou a construir seu 

próprio refúgio e assim criando aldeias no qual se firmava para o desenvolvimento 

de novas atividades de seus sustentos. 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias vieram também os benefícios 

alcançados pelo homem. Porem algumas sociedades usufruíram dos mais diversos 

tipos de tecnologias, já outras vivem em condições muito precárias.  

No Brasil como sempre devemos ressaltar diferentes tipos de características 

continentais, e convívio de situações desigual na mesma localidade. 

 No século XX um dos grandes temas a ser debatido hoje na sociedade e a 

questão da preservação do planeta, a relação que nós seres humanos temos com o 

mesmo em seu processo de sobrevivência, sendo assim, é função de nós seres 

humanos, preservando os espaços onde é feita a extração desses recursos para a 

sua sobrevivência, com a preservação da natureza e interagindo junto ao meio 

ambiente agindo a favor da sustentabilidade.   

 Devido ao crescimento exagerado das cidades e da própria população 

trazendo junto os problemas sociais e econômicos tendo uma concepção, não 

conseguindo acompanhar o crescimento da infraestrutura e dos serviços urbanos na 

mesma projeção causando diversos problemas a diferentes setores da sociedade 

que cada vez vem se mostrando um ambiente degradado e desigual.  

Uma das principais causas é a relação do ser humano tem com a natureza 

em seu habitat, tem sido a falta de conhecimento que o indivíduo tem ao meio 

ambiente para interagir com sustentabilidade e assim preservando o meio ambiente.  

Segundo Gibberd (2003) a sustentabilidade é viver dentro da capacidade de suporte 

do planeta e desenvolvimento sustentável, sendo assim podemos desenvolver e 
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criar condições para nossa sobrevivência sem alterar os processos naturais do 

planeta.   

Sachs (1993), em sua obra Estratégias de transição para o século XXI, elenca 

para formas de sustentabilidade, a saber: Sustentabilidade Social, Econômica, 

Ecológica, Geográfica e Espacial.   

Sendo assim o presente estudo têm por finalidade de planejar e projetar 

habitações populares sustentáveis, com intuito de reforçar as inúmeras vantagens 

obtidas ao construir moradias dentro de padrões sustentáveis, diminuindo assim os 

impactos negativos causados pelo mal uso dos recursos e com consequentes danos 

ao planeta e aos seres humanos.   

O estudo apresenta a relação da sustentabilidade com a construção civil, 

principalmente na projeção e construção de habitações populares. O mesmo 

apresenta em seu primeiro capítulo uma breve conceitualização dos termos 

Habitação Popular e sustentabilidade. Em um segundo capítulo vamos identificar 

quais os requisitos, processos e os passos teóricos para a realização de uma planta 

de desenho de moradia popular implantando dois tipos de sistemas, como captação 

da água e do sol para geração de energia solar e torná-la sustentável.   

Segundo Vergara (2011) a pesquisa descritiva expõe característica de 

determinada população ou de determinado fenômeno. Pode, também, estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar 

os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA  

 

Um dos grandes temas comentados e apresentados na mídia e que vem 

sendo abordado pelos pesquisadores de uma maneira geral, é chamado 

aquecimento global e suas consequências ao nosso planeta, nós seres humanos 

sabemos para que possamos alcançar esse objetivo de diminuir e reverter todo este 

processo causado por nós mesmo ao nosso habitat, serão necessários anos de 

ações em prol do planeta terra.  

Uma das ações que vem ganhando força na sociedade são as chamadas 

formas de sustentabilidade, principalmente em nossa área de estudo e formação, ou 

seja, na construção civil.   
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Sendo assim, este trabalho procura apresentar novas técnicas e ações para diminuir 

este impacto ambiental em nossas vidas através de novos modelos de projetos para 

a construção de moradias populares sustentáveis, com baixo custo e eficiência.   

Hoje percebemos que com o aumento das famílias, também acontece o aumento de 

consumo de energia e de água por parte dos habitantes.  

 

1.2 PROBLEMA 

 

O desafio que se apresenta é a busca do desenvolvimento de um processo 

de construção de um sistema que possibilite tanta a captação das águas de chuvas 

como o aquecimento de água potável, associada à redução de custos visando 

possibilitar a adoção das respectivas tecnologias junto à população de baixa renda. 

  

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Todas e quaisquer atividades relacionadas à Engenharia Civil na sua prática 

junto aos canteiros de obras, devemos estar preocupados em equilibrar o uso 

desses recursos naturais disponibilizados pelo meio ambiente em que vivemos.  

  Ao aplicarmos o uso de novas tecnologias que propõem-se a trazer benefícios 

ao meio ambientes e fazer uso com consciência, da matéria prima sem o seu 

esgotamento.  

No Brasil vem sendo um desafio na hora de criar e desenvolver projetos de 

construção sustentável há uma preocupação social e econômica, nas diversas 

formas e estilo de se construir moradias sustentáveis aproveitando mais os recursos 

naturais, disponibilizados pela natureza.   

O desafio é encontrar formas de promover a sustentabilidade na construção 

civil, evitando desperdícios de matérias que possam auxiliar, e tornar as construções 

mais acessível e menos poluentes.   

Nos dias atuais a sociedade está se mobilizando para a preservação do meio 

ambiente, buscando diversas formas de aliar a sustentabilidade à Engenharia Civil, 

promovendo o seu desenvolvimento, fazendo uso desses recursos naturais agindo 

com mais consciência, ao planeta e para um futuro próximo.   
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A construção sustentável tem o objetivo de garantir a todos uma moradia com 

menor custo a longo prazo, viabilizando o uso de novas tecnologias eficientes 

voltadas à preservação do meio ambiente com autossuficiência desses recursos.  

 

 1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Criar alternativas, planejar e desenvolver projetos de coleta da água da chuva 

e aquecimento solar para água habitações para populações de baixa renda, 

especificando o uso de materiais recicláveis e de baixo custo causando o mínimo 

possível de impacto ao nosso planeta.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Apresentar tipos convencionais de aquecimento de água (solar), 

focando em sistemas que utilizam uma fonte de energia alternativa para o 

aquecimento da água para residência de baixa renda.  

 Identificar quais são os materiais existentes no meio ambiente e os que 

melhor se adequam nas construções para habitações de baixo custo, tais 

como a coleta da água para o reaproveitamento para fins não potáveis e o 

uso da luz solar para gerar energia e aquecer a água. 

 Elaborar uma proposta de desenvolvimento de projeto habitação 

sustentável de baixo custo para a população de baixa renda, visando 

melhorar a qualidade de vida dessas pessoas com a preservação desses 

recursos disponibilizados pelo meio ambiente, tornando uma construção mais 

sustentável. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

Sendo assim o presente estudo têm por finalidade de planejar e projetar 

habitações populares sustentáveis, com intuito de reforçar as inúmeras vantagens 

obtidas ao construir moradias dentro de padrões sustentáveis, diminuindo assim os 
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impactos negativos causados pelo mal uso dos recursos e com consequentes danos 

ao planeta e aos seres humanos.   

Foram feitas diversas pesquisas em sites revista livros para a realização 

deste trabalho. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 PESQUISA SOBRE MERCADO DE AQUECEDORES 
 

Foram realizadas pesquisas relacionadas a segmentos de mercado em 

potencial, para que o aquecedor residencial de água, possa ser comercializado.   

Os resultados das pesquisas podem ser analisados pelos gráficos abaixo, 

sendo os dados obtidos através da pesquisa apresentada com levantamento geral 

de dados de moradias. 

O modelo de moradia no qual se encontra disponível ao consumidor final é 

importante. Em apartamentos, a implantação de sistemas de aquecimento de água 

depende da aprovação condominial em assembleias e a dificuldade de uma 

aprovação seria mais difícil e exigiria um esforço muito grande de marketing para 

sua venda. 

Gráfico  1 - Tipo de moradia 

 

Fonte: Wordpress, 2014 

 

O sistema de aquecimento solar da água é dimensionado para manter uma 

quantidade de água aquecida suficiente para a manutenção de uma família. A água 

é aquecida diariamente e o consumo médio familiar de água é informação 

importante para o dimensionamento do reservatório. 
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Gráfico  2 - Pessoas por Residência 

 

Fonte: Wordpress , 2014 

 

Saber o grau de importância e o desejo do consumidor é fatores importantes 

para identificar a aceitabilidade do consumidor para determinado produto antes de 

seu projeto ser desenvolvido. 

 

Gráfico  3 - Sistemas de aquecimento 

 

Fonte: Wordpress, 2014 
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Precisamos assim, identificar qual o tipo e o tamanho e a sua importância de 

um sistema de aquecimento de água para o consumidor. Quais seriam os fatores 

principais para a decisão do consumidor em comprar um sistema de aquecimento de 

água?  Saber as características importantes que o consumidor considera relevante 

na hora da aquisição, torna-se premissa para oferecer um produto compatível a 

atender o desejo do consumidor. 

 

Gráfico 4 - Pontos relevantes para aquisição 

 

 

Fonte: Wordpress, 2014 

 

Para aquisição de um sistema para aquecimento de água, quais seriam as 

fontes principais para o uso da mesma. Saber qual destino o consumidor espera 

utilizar a água aquecida também é fator importante para determinação da 

capacidade do reservatório. 

Gráfico  5 - Fontes de Água Aquecida 

 

Fonte: Wordpress , 2014 
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A estimativa de custo do equipamento deve ser compatível com o poder 

aquisitivo do consumidor. Conhecer o poder aquisitivo do consumidor é importante 

para viabilizar a especificação do preço final do produto. Saber ao certo quanto o 

consumidor estaria disposto a pagar pelo equipamento, não foi escopo dessa 

pesquisa, uma vez que o objetivo da mesma era identificar a capacidade do 

consumidor final em adquirir um sistema para aquecimento de água.  

O sistema de aquecimento de água proposto pode ser utilizado em diversos 

ramos de atividade, não somente em residências, mas também em 

estabelecimentos comerciais, hotéis, pousadas e outros.  

Pensando em atender o consumo de água aquecida nesses 

estabelecimentos, identificar a quantidade de uso e a frequência torna-se fator 

importante para dimensionamento do equipamento. 

Á questão é como projetar e criar moradias populares que as tornem   

sustentáveis, que visam diminuir os impactos ambientais causados pelo ser humano, 

aquecimento global de uma forma simples e principalmente, com um baixo custo 

financeiro para quem optar por esta forma de construção em sua moradia. 

 

2.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.2.1 Sustentabilidade  

 

A preocupação com a natureza faz parte do nosso cotidiano, pois é dele que 

tiramos o nosso sustento como também é dele que dependemos para a nossa 

sobrevivência.   

A Constituição Brasileira de 1988 deixou clara esta preocupação com a 

questão ambiental em seu Art.  225 onde diz que:   

 

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações."   

 

Com a Revolução Industrial e o avanço tecnológico mundial muitos problemas 

foram surgindo em escala mundial dentre eles o aquecimento global.  Sendo assim 
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a partir da década de 70 muitos eventos foram realizados com a preocupação de 

buscar soluções para os acontecimentos existentes: A conferência de Estocolmo, a 

criação do relatório de Brundtland e a Rio 1992 (BARBUR, 2003).   

  Segundo a declaração de Estocolmo de 1972 em seu artigo segundo: “A 

Proteção e o melhoramento do ser humano é uma questão fundamental que afeta o 

bem estar dos povos e o desenvolvimento econômico.” Declaração esta que reuniu 

as principais nações do continente para discutirem os impactos ambientais 

causados pelo homem à natureza (ESTOCOLMO, 1972).   

A ideia deste evento é criar novos métodos de, desenvolvimento sustentável e 

colocar em prática da sustentabilidade. Seguindo alguns relatórios de avaliação 

ecossistêmica cerca de 60% dos serviços ambientais foram usados de forma 

insustentável como, por exemplo, a poluição do ar e da água.   

Nessa conferência foi usado pela primeira vez o texto sustentabilidade, criado 

pelo teórico Lester Brown sustentabilidade ambiental seria promover 

desenvolvimento econômico visando melhorar e minimizar os impactos ambientais 

causado afim de garantir recursos naturais para gerações atuais e futuras (CAPRA, 

2008).  Segundo Brown (2009, p.25): 

 

Á medida que o mundo luta para alimentar toda a sua população, os 

fazendeiros enfrentam diversas tendências difíceis. Pelo lado da demanda 

na equação, três delas impulsionam o consumo: o crescimento da 

população, o aumento do consumo de proteína animal baseada em grãos e, 

mais recentemente, o forte uso de grãos para abastecer automóveis. Pelo 

lado da oferta, diversas tendências ambientais e de recursos estão 

dificultando uma expansão suficientemente rápida da produção de 

alimentos.   

 

Urban (2002) afirma que estes impactos na natureza causados pelo homem, 

hoje se reflete em nossa vida, pois percebemos o aumento da temperatura; o 

aumento do nível médio do mar, a poluição do ar como dos rios vem causando 

mudanças no cotidiano das pessoas. Diante destes fenômenos naturais que estão 

mudando a estrutura da terra, muito se tem falado em viver e praticar o que 

chamados de sustentabilidade. Segundo o Dicionário Aurélio, sustentabilidade 
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significa “o que pode ser sustentado”, “capaz de se manter mais ou menos 

constante, estável, por longo período.”   

 

2.2.2 A questão Habitacional  

 

Na época nômade as primeiras práticas da engenharia civil começaram entre 

4000 e 2000 A.C. no Antigo Egito ou Mesopotâmia (Antigo Iraque) quando os 

humanos começaram a abandonar uma existência nómade, criando assim a 

necessidade de construir novos abrigos. As antigas civilizações não tinham a noção 

real da dimensão do planeta.   

No qual o ser humano começou a ter consciência e criar suas moradias com 

técnicas diferentes, aos seus objetos e os, recursos naturais de cada lugar foi 

adotada a medição mais eficiente para a construção do seu teto (CAPRA, 2008).   

Para Chaffun (1997), pensar de maneira global e agir localmente constitui um 

modelo capaz de permitir a formulação de políticas eficazes quanto à redução do 

déficit habitacional, à melhoria do acesso aos bens públicos e privados e ao 

aumento da renda real com equidade.    

A ideia de construções sustentável não parece ser assim tão nova, mas no 

brasil essa nova técnica está sendo colocada em práticas aos poucos. Nos Países 

Europeus as comunidades já criaram vários incentivos para os seto0res da 

construção civil as pessoas comuns ou empresários que optarem por construções 

sustentável e ecologicamente corretas. Os principais incentivos ainda são para o 

campo da redução do consumo de energia (IDHEA, 2006).   

A construção civil sustentável tem como noção criar vários tipos de conjuntos 

existentes, adotando antes, durante e depois dos serviços realizados de construção 

tem o objetivo de obter uma construção civil que não venha a agredir o meio 

ambiente, sendo assim atingindo o seu melhor conforto térmico com a necessidade 

de diminuir a demanda de energia, assim, garantindo a qualidade de vida dos seus 

moradores, sendo utilizado, materiais e novas técnicas que venham a garantir uma 

maior eficiência energética e econômica (CAPRA, 2008).   

As práticas mais comuns no meio é a utilização de novas ideias tecnológicas 

que permitem a construção sustentável. Tendo em vista o relacionamento das novas 

técnicas de construções que pretendem, a utilização dos materiais encontrados no 
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próprio local do seu empreendimento e que propõem uma menor interferência 

possível no terreno (WALISEWICZ, 2008). 

 

2.2.3 Habitação Sustentável  

 

O termo habitação sustentável vem sendo difundido atualmente com diversas 

definições, todas elas com o mesmo objetivo, ou seja, o conforto do ser uma sem 

degradar o meio em que está inserido.   

Podemos dizer que habitação sustentável é um tipo de habitação que se 

preocupa não somente com o bem estar dos usuários das edificações, mas também 

com o impacto que tais construções causam no meio ambiente, identificando os 

materiais e sistemas ideais para uma construção (WALISEWICZ, 2008).   

Tabela  01 -  Análises De Técnicas Construtivas Sustentável Ao Convencional 

 

Fonte: Tajiri (2011) 

 
Tabela 02 -  Relação de Consumo Da Água no Brasil No mundo

 

Fonte: Ministério Igualdade (2015) 
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Ainda existe um bloqueio que impede o largo uso do sistema de aquecimento 

solar: o custo. Essa barreira alcança principalmente a população de baixa renda, 

pois os valores de compra dos equipamentos para a instalação do sistema ainda 

não estão disponíveis para todas as classes sociais. O prognóstico é que com o 

passar dos anos esse custo caia devido ao aumento da concorrência dos 

fabricantes e os incentivos governamentais que ocorrem em diversas regiões do 

país (BAPITISTA,2006). Sabemos que hoje muitos são os estudos e documentos 

que nos direcionam a desenvolver projeto de uma construção de habitação 

sustentável, mas quero destacar aqui os chamados “Princípios de Hannover”, que 

criado por Willian McDonough (NESBITT, 2006) buscam dar ideias a respeito de 

como construir e projetar sem afetar ou deteriorar o meio ambiente. Assim relatados:   

 

– Instituir no direito da humanidade e da natureza de coexistir em condições 

sustentáveis, diversas, saudáveis e de ajuda mútua.    

– Reconhecer a interdependência entre os projetos humanos e o mundo 

natural e sua dependência deste, com as mais amplas e diversas 

implicações em todas as escalas. Estender a reflexão sobre os projetos 

humanos ao reconhecimento dos seus efeitos mais distantes.    

– Respeitar as relações entre o espírito e a matéria. Levar em consideração 

todos os aspectos dos assentamentos humanos, inclusive as estruturas 

comunitárias, a moradia, a indústria e o comércio do ponto de vista da 

relação atual e futura entre consciência espiritual e a consciência material.   

4 – Aceitar a responsabilidade pelas consequências das decisões do projeto 

para a tranquilidade das pessoas, a viabilidade dos sistemas naturais e seu 

direito à coexistência.    

– Criar objetos seguros com valor no longo prazo. Não sobrecarregar as 

futuras gerações com preocupações quanto à manutenção ou à vigilância 

sobre produtos, processos ou padrões potencialmente perigosos criados por 

uma atitude desleixada.    

– Eliminar o conceito de desperdício. Avaliar e otimizar o ciclo completo dos 

produtos e dos processos para imitar os sistemas naturais, nos quais não 

há desperdício.    

– Ater-se aos fluxos naturais de energia. Os projetos humanos devem tirar 

suas forças criativas, como o mundo vivo, do influxo perpétuo da energia 

solar. Absorver essa energia de maneira segura, eficiente e utiliza-la de 

modo responsável.    

– Compreender as limitações do projeto. Nenhuma criação humana dura 

para sempre e o projeto não resolve todos os problemas. Os que criam e 
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planejam devem agir com humildade perante a natureza, devem tratá-la 

como modelo e guia, e não como um obstáculo a ser controlado ou do qual 

é preciso esquivar-se.    

– Buscar o aperfeiçoamento constante a partir do compartilhamento do 

conhecimento. Encorajar a comunicação franca e aberta entre os colegas, 

patrões, fabricantes e usuários para unir requisitos de sustentabilidade no 

longo prazo com responsabilidade ética e restabelecer a relação integral 

entre processos naturais e atividade humana (NESBITT,2006, p.10).   

 

Esses itens devem inspirar o comportamento de todos em relação a adoção 

de uma postura desejável para futuro do nosso planeta. Apresentam uma nova 

abordagem sobre o papel do arquiteto e engenheiro, que é de assumir a liderança 

no desenvolvimento de novas definições e medidas de prosperidade, produtividade 

e qualidade de vida (MCDONOUGH, 1992).    

Assim, para que um projeto seja considerado sustentável, ele deve considerar 

a gestão da obra, evitando desperdícios, considerar a redução dos impactos 

ambientais durante a edificação, observar a eficiência no consumo de água, energia 

e materiais, assim como a gestão de resíduos (MÜLFARTH, 2003) 

 

2.2.4 Formas de Sustentabilidade na Construção Civil 

 

2.2.4.1 Sistema de aquecimento solar 

 

O Brasil possui um potencial muito alto em grande escala, para a captação da 

luz solar para gerar energia para o aquecimento de água nas residências de baixa 

renda. O país apresenta um valor muito alto de irradiação solar global incidente 

entre 4.200 a 6.700 KWh/m², que são muito superiores quando comparadas aos 

países que já possuem incentivos para a disseminação dos sistemas de 

aquecimento solar com Alemanha e França (SATEL-LIGHT, 2012). 

A energia gerada pelo Sol, é uma fonte inesgotável de calor e de luz. É a 

através da energia do solar que muitas ações acontecem em torno do planeta terra. 

O ciclo da evaporação natural possibilita o represamento e o armazenamento e, 

consequente, a geração de eletricidade através da hidroelétrica. É também através 

da radiação do sol que a circulação atmosférica em larga escala acontece, 
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causando assim fortes ventos, produzindo assim as chamadas energias eólicas 

(ANEEL, 2010).   

Devido ao Brasil ser favorecido quanto às horas de irradiação solar por dia, a 

utilização de um sistema de apoio, que geralmente é usado nas residências é o 

chuveiro elétrico, torna-se pouco necessária esse sistema possui algumas 

vantagens como: 

 A sua fonte é abundante e inesgotável além de ser gratuita. 

 É uma energia limpa, pois a sua geração, captação e a sua transformação e 

o aproveitamento não causa nenhum tipo de poluição a natureza. 

 Fácil instalação do sistema. 

 Sua manutenção é mínima comparada as outras fontes de energia. 

 E tem uma vida útil muito longa. 

 

Tabela 03  - Custo do Banho 

 Elétrico Híbrido Aquec. a 

gás 

Aquec. 

elétrico 

Aquec. 

solar 

Consumo de água 4 l/min 4,1 

l/min 

9,1 l/min 8,4 l/min 8,7 l/min 

Custo de água (banho 

de 8 min) 

R$ 

0,13 

R$ 

0,14 

R$ 0,28 R$ 0,25 R$ 0,31 

Custo de energia 

elétrica/gás (banho de 

8 min) 

R$ 

0,09 

R$ 

0,08 

R$ 0,30 R$ 0,53 R$ 0,04 

Gasto total (banho de 8 

min) 

R$ 

0,22 

R$ 

0,22 

R$ 0,58 R$ 0,78 R$ 0,35 

                                                              Fonte: Roaf (2014) 

 

Como qualquer outra forma de energia renovável, a não correta utilização 

podem decretar o fim da mesma. Com o passar dos tempos, acreditava-se que os 

combustíveis fosseis não se esgotariam, porém, o que percebe-se é que esta 

realidade vem mudando, muito tense investido em novas fontes de energia (CAPRA, 

2008).   

Podemos elencar alguns benefícios da energia solar: não polui durante sua 

utilização, os usos em usinas necessitam de manutenção mínima, é livre e 

abundante, tem alta aceitação pública por ser uma fonte natural de energia, ela é 

excelente em lugares remotos ou de difíceis acesso (WALISEWICZ, 2008).   
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Para fazer um aquecedor solar de baixo custo alguns passos são importantes 

para a realização do mesmo. A parte mais importante do aquecedor é a placa 

coletora pois é dentro dela que a água passa para ficar aquecida. A placa deve ser 

colocada entre dois canos de água marrons e a placa pode ser de forro de PVC 

desses que a gente encontra em casa de material de construção. (Fig. 01)   

Figura 1 - Placa De PVC 

 

Fonte: Sempre Sustentável (2015) 

Para a montagem da placa, é só encaixar um cano de cada lado da placa 

com cola adesiva para a junção do das placas do forro de PVC (ROAF, 2014). 

A água Fria percorre por um dos canos e assim penetrando pelos furos 

interno que tem dentro da placa de PVC. Com sol, água se aquece e por ser mais 

quente fica mais leve, e por isso ela sobe pelo tubo do outro lado. (Fig. 02) 

 

Figura 2 - Placa de PVC com o cano para encaixe 

  

Fonte: Sempre Sustentável (2015) 

Para que tudo isso aconteça mais rápido, o melhor é limpar a placa e depois 

pintar com tinta preta fosca, isso porque a cor preta ajuda absorver o calor do sol 

que aquece ainda mais água, Figura 3 (ROAF, 2014).   
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Figura 3 - Placa Pintada Com Os Canos Encaixados 

 

Fonte: Sempre Sustentável (2015) 

  O próximo passo é ter um reservatório para armazenar água quente que 

vem dos coletores. Pode ser usada uma caixa d'água comum. Fazer os furos para 

distribuição da água; são cinco furos dois são feitos na parte de cima para entrada 

de água da rua e outro para a saída do ladrão os outros três furos são feitos a parte 

de baixo da caixa duas para entrada e saída de água dos coletores e mais um furo 

de saída para o chuveiro dentro da caixa. (ROAF, 2014) (Fig.04)   

Figura  4 -  Modelo de Instalação da Caixa d'água   

 

Fonte: Sempre Sustentável (2015) 

 

Deve-se instalar ainda duas peças, uma é para levar água fria que vem da rua 

para o fundo relatório, que é feita com uma boia em um tubo na outra peça 

conhecida como pescador, que pesca água quente que fica na parte de cima que 

leva para o chuveiro. (ROAF, 2014) (Fig.05). 
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Figura  5 -  Modelo De Instalação Dentro Do Reservatório 

 

Fonte: Sempre Sustentável (2015) 

  O modelo do pescador é feito com pedaços de eletro duto corrugado, 

daqueles usados para fiação elétrica e uma boia ou algo que possa flutuar. Para o 

aquecimento de 200 litros de água, são suficientes duas a três placas coletoras. A 

placa unida pelos canos de PVC recebe a entrada de Água Fria, onde a mesma 

precisa estar na ponta do cano de baixo e à saída da água quente na ponta do cano 

de cima dos coletores. (ROAF, 2014)   

Após unir as placas com os canos de PVC, é só prender o conjunto das 

placas no madeiramento do telhado e para ter um bom aproveitamento do Sol o 

melhor que elas estejam apontadas para a direção Norte. (ROAF, 2014). 

Para conectar a caixa chuveiro o ideal é usar canos para altas temperaturas, 

como também é importante instalar um misturador de água quente e fria porque elas 

virão para o chuveiro através de encanamento diferentes. Se faz necessário, para 

compreendermos o processo de aquecimento solar, ilustrar a grandeza física que 

está dentro da maioria dos sistemas aquecimento: A Massa Específica.   

Podemos definir massa específica como sendo a relação entre a massa de 

uma substância que o volume ocupado por essa substância. Por exemplo temos 

uma determinada substância que ocupa um volume de 8 litros, a massa específica 

dessa substância é de 1,25 quilos por litros equivale a 1,25 gramas por centímetros 

cúbicos.   

A massa específica é uma grandeza que sofre pequenas alterações de 

valores em função da variação da temperatura da substância. Por exemplo, uma 

substância apresenta uma massa específica praticamente igual a 1 quando a sua 
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temperatura for de 15°C mas a medida em que a sua temperatura aumenta verifica-

se uma pequena redução do valor da sua massa específica.   

  Segundo Fraidenraich (2002) o coletor solar plano é conhecido como o 

equipamento mais popular da tecnologia solar.  Um coletor solar pode ser dividido 

em duas partes, absorvedor e o gabinete.  

O coletor absorvedor é responsável pela recepção, e conversão e 

transferência de energia solar para o fluido. É geralmente construído de tubos e 

chapas (conjunto de aletas metálicas pintadas de preto fosco de material condutor 

para absorver melhor desempenho do sistema solar. 

Segundo costa (2002), os painéis planos são considerados equipamentos 

simples do ponto de vista de fabricação, que convertem a radiação solar em calor 

transferindo esta energia para a água. Os coletores solares planos podem ser feitos 

de diversos tipos e matérias os coletores solares feitos a partir de forros em PVC, 

porem a sua temperatura conforme a sua região e que possuem mais irradiação 

solar. 

O reservatório tem como função de armazenar a água coletada e aquecida 

pelo aquecedor solar em PVC. 

No interior do reservatório estão localizados dois componentes dos quais são 

eles. 

 Torneira boia conjugada a um tubo vertical servindo para levar a água 

fria ao fundo do reservatório.  

 Pescador fica superfície e que serve para levar a água que encontra-se 

na parte mais alta e mais quente dentro do reservatório. 

 

A caixa d’’ água é a melhor e mais prática opção, outros tipos de reservatórios 

de plástico EPS (isopor) revestido com algum tipo isolamento térmico para o seu 

armazenamento.  

Independentemente do modelo de recipiente a ser utilizado, todos devem 

receber uma camada de isolamento térmico externo para diminuir as perdas de calor 

nas suas paredes internas e na tampa superior. 
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2.2.4.3 Componente Um Aquecedor Solar De Água 

 

 O coletor solar tem como a função e o objetivo de aquecer a água 

armazenada em seu interior aquecida e diminui a sua densidade, tornando-se mais 

leve do que a água fria vindo assim a água armazenada no seu interior do sistema 

solar se movimenta para o reservatório simultaneamente pelo nome chamado termo 

sifão e deslocada ao reservatório fluindo. 

Os coletores são fabricados com placas de PVC (forro) é semelhante ao 

polipropileno alveolar. O coletor solar de PVC tem uma diferença dos outros 

modelos por não usarem uma caixa com cobertura de vidro o que os deixam mais 

acessíveis ao de baixa renda. 

Devido à ausência da cobertura de vidro não permitindo que a água aqueça 

muito, que poderia causar defeito ao sistema e componentes do PVC tendo um 

limite da temperatura. Trazendo vantagens como; a redução e o perigo da água 

quente sem causar nenhum risco aos demais Habitantes da residência.   

Misturador usado como apoio térmico permite que a água aquecida pelo 

sistema solar de PVC chegue ao seu chuveiro fria caso o seu sistema não alcance a 

o seu aquecimento desejado para o seu uso.  

Vindo a usar com auxílio de um sistema do tipo dimmer (controlador de 

energia fornecida pelo modelo do seu chuveiro elétrico), em alguns modelos 

tradicionais o apoio térmico fica instalado no próprio reservatório térmico. 

 

2.2.4.4 Instalações do Sistema Hidráulico  

 

A sua instalação pode ser feita com tubos de PVC marrom para água fria 

considerando a congênita limitação térmica do seu sistema solar. 

 

2.2.4.5 Eficiência Sistema Solar perante ao frio.    

 

Nas regiões onde a uma grande incidência de frio e geadas, é provável que 

ocasione o congelamento da água em seu sistema de aquecimento solar e 

tubulações expostas ao tempo, durante as noites mais frias. Devido a água 
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congelada ela sofre uma expansão do seu volume o que pode causar avarias nas 

paredes internas do sistema solar de PVC e dos tubos de água dependendo do seu 

material de PVC felizmente, esse tipo de pressão é suportado pelas placas 

dependendo da sua espessura não comprometendo o sistema por completo. 

Para este projeto foi adquirido duas placas de PVC usados em divisórias de 

paredes que tem a sua espessura um pouco mais resistente do que as de forro 

comum e são submetidos a uma temperatura de -5°C. O PVC se torna um material 

ideal e de boa característica e de Flexibilidade e resistência no qual o PVC com isso 

o seu sistema tem uma vida útil maior desde que mantendo a devida manutenção 

das placas solar e protegendo o sistema por completo da radiação ultravioleta 

através de uma boa pintura da cor preta. Para este tipo de sistema o único 

inconveniente é as geadas podem causar a não circulação da água nas primeiras 

horas da manhã. 

O aquecimento pelos primeiros raios de solares, logo a água começa a 

descongelar e volta a circular naturalmente sem necessidade de algum tipo de 

auxilio de energia elétrica. 

Foi testado recentemente um coletor feito de PVC placa modular com as 

dimensões 0,63cm de largura por 1,05cm comprimento por 3,5cm de espessura e 

dois tubos de PVC marrom com a medida 130cm e de diâmetro de 50mm em PVC 

tigre a uma temperatura de 25 graus por mais de 24 horas, ambos resistem a uma 

situação térmica. 

 

2.3 METODOLOGIA E MATERIAIS 
 

Para elaboração do sistema solar em PVC é necessário algum tipo de 

detalhamento de todos os passos e requisitos básicos para a montagem do sistema 

e de alguns componentes do sistema ilustrado e mostrado com as figuras logo a 

baixo 

O sistema pode ser criado para aquecer diversos tipos e volumes de água no 

qual será demostrado a composição de um sistema dimensionado para atender o 

consumidor de baixa renda e de um consumo de água diário de 200 litros dia de 

água aquecida. 
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2.3.1 Reservatórios 

 

1- Reservatório 

2- Coletores solares 

3- Chuveiro elétrico com dimmer 

4- Sistema de tubulação 

 

Figura  6 - Modelo Reservatório Em Funcionamento 

Fonte: ASBC (2015) 

Figura  7 -  Radiação Solar No Brasil 

 

Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar (2016) 
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Tabela  1 - Irradiação Solar 

 

Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar (2016) 

 

Figura  8 -  Esquema Do Telhado Duas Águas 

 

Fonte: Sempre Sustentável (2016) 

 

Figura  9 - Posicionamento Solar 

 

Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar (2016) 
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A tabela logo abaixo fornece a quantidade de coletores com a posição e da 

região onde o sistema será instalado. 

   

Tabela  04 - Quantidade de coletores 

 

Fonte: ASBC (2015) 

 

As principais relevâncias feitas que proporcionam e determinam a quantidade 

de coletores a serem disponibilizados para a instalação é a de ordem climática tais 

como a umidade, vento poluição e temperatura da cada localidade. Em regiões do 

Sul onde em algumas cidades as temperaturas são um pouco mais baixas 

recomenda-se a colocação de uma placa de EPS vulgo (isopor) sobre o lado inferior 

do coletor da sua superfície ou um tipo de isolante térmico causando um aumento na 

temperatura no reservatório por volta 4°C. 

Por exemplo, de outras necessidades de uma família media, mantemos a 

mesma correlação de 1 coletor ou 2 coletores para cada 100 litros de água, 

dependendo das condições atmosféricas. A hipótese tenha um excesso da 

temperatura diminua um coletor, ou a qual estiver baixa sempre aumentamos mais 1 

coletos ao sistema já existente. 

Para dimensão do reservatório pode realizar o cálculo, com uma folga sempre 

admitindo o consumo em torno de 45 a 50 litro por habitante por dia. 

Por exemplo, em uma residência temos cinco habitantes necessitamos de 

uma caixa em torno de 200 a 250 litros, determinamos O Ângulo De Inclinação Do 

Telhado Se O Ângulo For De 30°. 

 

 

 



36 
 

 
 

2.3.2 Demonstrações de cálculo do reservatório 

 

O volume mínimo dos reservatórios nas residências de pequeno e médio 

porte deve ser necessário para um ou até dois dias de consumo, acrescido para 

reserva futura e eventuais problemas de natureza caso ocorra. 

 

2.3.2.1 FÓRMULAS PARA CALCULAR 
 

Para calcular a quantidade mínima de um reservatório para uma residência 

com 2 dormitórios. 

 

Vmin = CD + l                                                          N=2×2=4 Pessoas 

 Vmín= volume mínimo (litros)                            CD=N x C = 4×150 =600 litros  

CD=N × C                                                                 Vmín =600litros × coef 1,25                                            

N= números de pessoas abastecida                    

C= Consumo per capita 

C=150 litros dia  

Coeficiente de segurança 

                                                                        CD= consumo diário = 
   

    
  = 0,60m³ 

   Vmín= CD × I (Coeficiente De Segurança Se Necessário) 

Vmín = 600 ×1,25= 750 litros 

 

2.3.3 Cálculo Do Dimensionamento Do Sistema Solar 

 

1 PC  1,05×0,035×0,63=23,15 Litros 2 ×1,05×3,5×0,63= 46,30 litros 

2 PC Canos 50mm 1,30 ×0.025²×π = 2,550 litros 2,550 × 2 = 5,1 litros 

Capacidade total do sistema solar é de 51,40 litros 

 

2.3.4 Materiais 

 

A tabela a seguir descrevemos os tipos de matérias a serem usados na 

elaboração do sistema e montagem do projeto. 
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Tabela 05 -  Descrição Dos Produtos para a elaboração do sistema 

Quant DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  Valor Unit Valor Total  

2 PLACA DE FORRO DE PVC DIVISÓRIA  R$ 97,00 R$ 194,00  

1 TÊ SOLDÁVEL 50mm  R$ 6,95 R$ 6,95  

2 CAP TAMPÃO SOLDÁVEL 50mm  R$ 4,80 R$ 9,60  

1 BARRA DE 1,40 Mt De CANO SOLDÁVEL 50mm   R$ 7,80 R$ 10,92  

1 JOELHO 90º SOLDÁVEL 50mm  R$ 3,56 R$ 3,56  

2 LUVA SOLDÁVEL 50mm  R$ 3,50 R$ 7,00  

1 LUVA DE REDUÇÃO 50mm Para 32mm  R$ 3,25 R$ 3,25  

1 LUVA DE REDUÇÃO 50mm Para 25mm  R$ 2,86 R$ 2,86  

1 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 175g  R$ 5,30 R$ 5,30  

1 FITA VEDA ROSCA  R$ 2,79 R$ 2,79  

1 PLUG 3/4 BRANCO VULGO TAMPÃO ROSCA  R$ 1,00 R$ 1,00  

1 LITRO DE TINTA PRETO FOSCO  R$ 25,90 R$ 25,90  

1 PINCEL 3/4  R$ 9,67 R$ 9,67  

1 CATALIZADOR   R$ 4,00 R$ 4,00  

1 LITRO DE RESINA CRISTAL DE ALTA VISCOSIDADE   R$ 29,90 R$ 29,90  

1 BARRA 6MT DE TUBO DE PVC 25mm SOLDÁLVEL  R$ 2,65 R$ 15,90  

1 ADPTADOR FLANGE 25x3/4  R$ 9,82 R$ 9,82  

2 CURVA 90 SOLDÁVEL 25mm  R$ 2,30 R$ 4,60  

1 BOIA  R$ 9,55 R$ 9,55  

6mt ISOLANTE TÉRMICO  R$ 10,81 R$ 64,90  

 BARRA 3m DE CANO DE PVC MARROM 50mm  R$ 9,80 R$ 29,40  

                                                 TOTAL------>  R$ 97,00 R$ 450,87  

Fonte: Autor (2016). 

 

2.3.5 Projeto Aquecedor Solar 

Figura 10 - Modelos de tubos 

 

Fonte: Autor (2016) 
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Figura 11 -  Tubo De PVC Já Recortado 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Figura 12 -  Placa De PVC 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Figura 13 -  Placas Sendo Encaixadas 

 

Fonte: Autor (2016). 
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Figura 14 - Placas Já Encaixadas Dentro Dos Tubos 

 

Fonte: Autor (2016). 

 

Figura 15 - Recebendo A Segunda Placa De PVC 

 

Fonte: Autor (2016). 

Figura 16 - Modelo De Encaixa Da Placa 

 

Fonte: Autor (2016). 
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Figura 17  - Início Da Vedação Da Placa PVC 

 

Fonte: Autor (2016). 

 

Figura 18 - Sistema Em Faze Final Pronto Para Receber A Camada De Tinta 

 

Fonte: Autor (2016). 

 

Figura 19 - Sistemas Recebendo A Primeira Camada De Tinta 

 

Fonte: Autor (2016). 



41 
 

 
 

 

Figura  20 - Sistema Já Finalizados 

 

Fonte: Autor (2016). 

 

Figura 21 - Sistema Já finalizada 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Figura 22 - Residência Recebendo A placa Solar Para Aquecimento Da Água 

 

Fonte: Autor (2016). 
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Figura 23 -  Placa Solar Colocada No Telhado 

 

Fonte: Autor (2016). 

 

                                                 

2.4 APRESENTAÇÕES DE ANALISE DOS DADOS E RESULTADOS 
 

2.4.1 Captações da água da chuva 

 

 Segundo pesquisas já realizadas, apenas 3% da água existente no planeta é 

potável. Desse percentual, somente 0,7% está acessível ao ser humano, sendo que 

boa parte da água utilizada é consumida pelas indústrias em geral; chegando nas 

residências apenas 10% (TOMAZ, 2001).   

Devido a esta escassez de recursos naturais, aqui no caso os recursos 

hídricos, algumas legislações existentes em nosso país, surgem como forma de 

manter que este bem precioso chega a todos com qualidade.    

A Constituição Federal de 1988, juntamente com o Código de Águas, a Lei 

número 9.427/96; a Lei 9.433/97, em parceria com a Secretaria de Recursos 

Hídricos e a Agência Nacional de Águas, legalizam as instituições que atuam e 

controlam os recursos hídricos. (TOMAZ, 2001)   

Cabe destacar alguns fundamentos da Lei que institui a Política de Recursos 

Hídricos: 

 

A água é um bem de domínio público de uso do povo: O Estado concede o 

direito de uso da água e não de sua propriedade. A outorga não implica 

alienação parcial das águas, mas o simples direito de uso;   
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Usos prioritários e múltiplos da água: O recurso tem de atender a sua 

função social e a situações de escassez. A outorga pode ser parcial ou 

totalmente suspensa, para atender ao consumo humano e animal. A água 

deve ser utilizada considerando se projetos de usos múltiplos, tais como: 

consumo humano, dessedentação de animais, diluição de esgotos, 

transporte, lazer, paisagística, potencial hidrelétrico, etc. As prioridades de 

uso serão estabelecidas nos planos de recursos hídricos;   

A água como um bem de valor econômico: A água é reconhecida como 

recurso natural limitado e dotado de valor, sendo a cobrança pelo seu uso 

um poderoso instrumento de gestão, onde é aplicado o princípio de poluidor 

pagador, que possibilitará a conscientização do usuário. A Lei no 9.433/97 

no artigo 22 informa que “os valores arrecadados com a cobrança pelo uso 

de seus recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia 

hidrográfica em que foram gerados”. Isso pressupõe que os valores obtidos 

com a cobrança propiciarão recursos para obras, serviços, programas, 

estudos, projetos na bacia. (lei nº 9433/97 )   

 

Segundo Júnior (2015), a conservação e tratamento de uma água de 

qualidade através da água chuva deve ser considerada uma alternativa. As águas 

da chuva muitas vezes são denominadas como águas-esgoto, pois ela, em período 

de chuva, sai dos telhados e dos pisos e vai para a tubulação de águas pluviais, 

misturando com todo tipo de impurezas, dissolvidas ou suspensas, que em direção a 

um córrego ou um rio, que por sua vez, vai acabar suprindo uma captação para 

Tratamento de Água Potável.   

Atualmente o aproveitamento de água da chuva é praticado em países como 

Estados Unidos, Alemanha, Japão, entre outros. No Brasil, o sistema é utilizado em 

algumas cidades do Nordeste como fonte de suprimento de água. A utilização da 

água da chuva é caracterizada pela diminuição na demanda de água fornecida pelas 

companhias de saneamento, tendo como consequência à diminuição dos custos 

com água potável e a redução do risco de enchentes e pontos de alagamentos 

(SENRA, 2004).  

No processo de coleta de água da chuva, são utilizadas áreas impermeáveis, 

normalmente o telhado. A primeira água que cai no telhado, apresenta um grau de 

contaminação bastante elevado e, por isso, é aconselhável o desprezo desta 

primeira água. A água armazenada deverá ser utilizada somente para consumo não 
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potável, como em bacias sanitárias, em torneiras de jardim, para lavagem de 

veículos e para lavagem de roupas (JÚNIOR, 2015).   

                                                                  

2.4.1.2 Captação Da Água Da Chuva Para Fins Não Potáveis 

 

Hoje a uma preocupação com relação ao planeta em relação à conservação 

dos recursos hídricos disponibilizados pela natureza, dentre eles, um é a água que é 

o liquido mais precioso, se tornando indispensável para vida de todos. Destes cerca 

de 2/3 da superfície do planeta Terra são cobertos pelos oceanos. 

 No qual do volume total de água do planeta Terra está presumindo em torno 

de 1,35 milhões de quilômetros cúbicos, sendo que 97,5% do volume é considerado 

água salubre ou salgada, encontrada em mares e oceanos. Já 2,5% é de água doce, 

porém localizada em regiões de penoso acesso, como aquíferos (águas 

subterrâneas) e geleiras. Apenas 0,007% da água doce encontra-se em locais de 

fácil aquisição para o consumo humano, tais como rios, lagos e na atmosfera 

(UNIÁGUA, 2006). 

Como a água doce ainda pode ser encontrada em extensa quantidade no 

planeta, já em alguns locais do mundo, para vir a suprir essa grande demanda de 

água que já está se tornando uma dificuldade devido ao aumento das civilizações, 

especialmente no meio urbano.   

 De acordo com relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU, 2006), a 

atual população mundial é estimada em aproximadamente 6,5 bilhões de pessoas, 

tendendo a alcançar a marca de 9 bilhões em 2050, sobrecarregando ainda mais os 

sistemas de abastecimento de água. Com isso, cresce a necessidade da utilização 

de novas técnicas visando um melhor aproveitamento de água. 

 Como uso não potável podemos suprir em grande parte a demanda da 

população utilizando o método de captação e aproveitamento de água da chuva.  

A água coletada da chuva pode ser utilizada em torneiras de jardins, 

descargas de vasos sanitários, lavagem de roupas, calçadas e automóveis. Para 

aplicação desse sistema, é necessário realizar estudo de viabilidade técnica para 

sua implantação.     
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Neste trabalho será desenvolvido primeiro o estudo de reaproveitamento da 

água da chuva em uma residência de pequeno médio porte apresentando um estudo 

de caso a partir de dados já existentes em projetos realizados das regiões.  

A partir de dados coletados do volume fluviométrico, previsão do tempo dará 

início a proposta de captação da água da chuva de forma simples e acessível à 

população. (Figura24). 

 

 

Figura 24 - Imagem Satélite Formação De Nuvens Carregadas 

 

Fonte: CIRAM, 2016 

Figura 245 - Imagens satélite 

 

Fonte: CIRAM, 2016 
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Figura  26 - Nuvens Carreadas Se deslocando ao Oceano 

 

Fonte: CIRAM (2016). 

 

Figura 27 -  Esquema básico Demonstrativo De Instalação 

 

Fonte: Sempre Sustentável (2015). 
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 Meio Oeste   07/04/2016-Santa Cecília – SDS 
 

  

 
 

  

  

  
Tabela 08 -  De Volume De Precipitação Diferentes Meses 

 

ANO 2013 VOLUME  ANO 2014 VOLUME  ANO 2015 VOLUME ANO 2016 VOLUME 

12/11/2013 13,8mm 08/04/2014 46,4mm 03/01/2015 11,6mm 01/01/2016 13,2mm 

20/11/2013 18,0mm 09/01/2014 34,0mm 10/012015 40,4mm 10/01/2016 20,0mm 

21/11/2013 12,2mm 11/01/2014 48,6mm 14/01/2015 38,6mm 01/02/2016 20,0mm 

02/11/2013 11,2mm 12/01/2014 23,0mm 16/01/2015 29,6mm 23/02/2016 37,6mm 

05/11/2013 31,4mm 13/01/2014 65,2mm 03/02/2015 24,8mm 24/02/2016 47,6mm 

09/12/2013 23,6mm 25/01/2014 27,2mm 03/09/2015 45,8mm 03/03/3016 73,4mm 

13/12/2013 39,2mm 13/02/2014 61,2mm 08/09/2015 28,4mm 09/03/2016 20,2mm 

28/12/2013 19,6mm 30/04/2014 40,4mm 25/09/2015 32,2mm 10/03/216 9,8mm 

29/12/2013 15,8mm 08/06/2014 81,4mm 27/09/2015 65,38mm 22/03/2016 31,06mm 

  26/06/2014 70,8mm 11/10/2015 41,4mm 25/03/2016 24,6mm 

Fonte: Autor (2016). 

 

Gráfico - 6 Total de Chuva Acumulada das últimas Horas 

 

 

FONTE: CIRAM (2016). 
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Gráfico - 7 Umidade Relativa Instantânea 

 

FONTE: CIRAM (2016). 

 

Gráfico - 8 Molhamento Foliar 

 

FONTE: CIRAM (2016). 

 

2.4.1.3 Execução Do Projeto Captação Da Água 

 

Com a utilização de novas tecnologias e de diversos tipos de sistema de 

aproveitamento de água da chuva e muito simples e o seu custo se reverte em 

economia em longo prazo. Segundo Tomaz (2009), em pesquisas realizadas notou-

se que em alguns casos a economia chegou a 30% o uso de água potável, 

dependendo esse valor pode ainda ser maior onde e o local de utilização do sistema 

de captação.  

Segundo as normas vigentes da NBR 15.527 (ABNT, 2007) propõe o uso da 

água da chuva, após um método de tratamento adequado, para as seguintes 

atividades:  
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• Descarga em bacias sanitárias.  

• Irrigação de gramados e plantas ornamentais.  

• Lavagem de veículos.  

• Limpeza de calçadas e ruas.  

• Limpeza de pátios.  

• Espelhos de água.  

• Usos industriais.  

  

Para isso o dimensionamento do reservatório, dispões o uso de seis tipos de 

dimensionamento (Rippl, Simulação, Azevedo Neto, Prático Alemão, Prático Inglês e 

Prático Australiano) em que o mesmo fique longe e protegido da exposição solar, a 

fim conter o prolifera mento de a fotossíntese.  

Para isso o estudo será aplicado o método de Rippl, por mostrar mais 

vantagem e de possuir mais flexibilidade em relação aos dados de coleta.  

Dependendo do tipo de dimensionamento, utilizamos dados como: 

precipitação média mensal, precipitação mensal ou precipitação diária, a demanda 

mensal constante ou variável e área de coleta. Após os cálculos efetuados são 

fornecidos: o volume de chuva mensal, o volume de chuva menos a demanda, 

acumulada e a situação do abastecimento do reservatório.  

Hoje para garantirmos os padrões de qualidade da água para o uso e 

consumo humano, o Ministério da Saúde, disponibiliza através da Portaria n° 518, 

que determina que toda água destinada ao consumo humano deve atender os  

padrões de potabilidade e que está sujeita à vigilância da qualidade da água”, 

definindo como água potável: é potável ou não para o consumo humano cujos 

parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendem aos padrões de 

potabilidade e não ofereça nenhum  risco à saúde”, segundo Ministério da Saúde 

(2004).  

Em dados coletados pela CASAN, o consumo mensal médio por habitante, é 

de 2500 litros, ou seja, 2,5 m³. Com esse dado, chegamos ao valor de consumo, em 

uma residência com dois moradores, de 5,0 m³ por mês. Como esse valor inclui toda 

a água usada, tanto para fins potáveis quanto não potáveis, o volume para o qual o 

uso da água de chuva será destinado, apenas em usos onde a potabilidade da água 

não é necessária.  
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Gráfico - 9 Quadro do consumo de água nas residências brasileiras 

 

Fonte: Adaptado de Martins e Memelli (2011) 

  

Foram realizados estudos no Brasil e no exterior mostram que em uma 

residência grande cota do consumo de água aplica-se nos banhos, descargas dos 

vasos sanitários, na pia da cozinha e na lavagem de roupas. Em média, 40% do 

total de água consumida em uma residência são destinadas aos usos não potáveis, 

(GONÇALVES, 2009).  

Com isso, o consumo total de 5,0 m³ fica dividido da seguinte forma: 4,5 m³ 

(60%) para uso potável e 3,0 m³ (40%) para uso onde os índices de potabilidade 

não são necessários como mostra a (tabela -9)  

 

2.4.1.4 Projeto de montagem do sistema de captação da água da chuva 
 

Figura 258 -  Ilustração De Funcionamento De Mini Cisterna 

 
FONTE: SEMPRE SUSTENTÁVEL (2016) 
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A cisterna, estrutura que capta a água das chuvas, é utilizada há décadas no 

sertão nordestino, onde a estiagem dura vários meses do ano. Em tempos de crise 

hídrica no sudeste do País, a cisterna está se revelando como uma boa opção de 

economia de água nos estados da região. 

Agora, imagine se você pudesse montar sua própria mini cisterna em casa 

sem gastar muito. É exatamente esta a proposta do movimento Cisterna Já, um 

grupo de cidadãos independentes preocupados com a preservação dos recursos 

hídricos que criou uma página na web para divulgar à população como captar e 

reaproveitar a água das chuvas. 

No site do movimento é possível encontrar muitas informações, além de 

instruções para a montagem de um modelo compacto, simples e prático que é 

conectado às calhas, permitindo assim que a chuva que escorre do telhado não seja 

desperdiçada e possa ser acumulada para uso doméstico. Segundo o movimento, a 

água coletada pela mini cisterna pode suprir até 50% do consumo de uma 

residência, o que é muito se considerarmos seu tamanho. 

Vale lembrar que a água das chuvas não é potável, pois ela pode conter 

poluentes e bactérias nocivas à saúde. Porém, ela pode ser utilizada para outras 

tarefas, como regar plantas, dar descargas no vaso sanitário, limpar o chão e lavar o 

carro. 

Além de ser perfeita para uso urbano, a mini cisterna também é fácil de fazer. 

Veja as instruções detalhadas neste site e assista também a este vídeo, no qual o 

criador do sistema explica o passo a passo da montagem. 

 

Figura 29 - Modelo Do Telhado Para Captação D Água 

 

Fonte: NBR 10844 (1989) 

https://pt.m.wikiversity.org/wiki/Cisterna_J%C3%A1#Galeria_de_fotos.2C_v.C3.ADdeos_e_depoimentos
http://www.sempresustentavel.com.br/hidrica/minicisterna/minicisterna.htm
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Figura 260 - Cálculo Para Volume Pluvial 

Fonte: Sempre sustentável (2016). 

 

2.4.1.5 Cálculos de captação 

 

 Potencial de captação 

A quantidade de chuva que cai do céu é o primeiro fator determinante do 

potencial de captação. O índice anual de chuva do local onde se deseja instalar o 

sistema é uma informação fundamental. 

 O índice pluviométrico mede quantos milímetros chove por ano em um m². 

Por exemplo: em Santa Cecília chove em média por ano 1.180 mm/m², que 

equivalem a 1.180 litros ou 1.18 m³ por metro por ano, o que multiplicado pela área 

projetada do telhado fornece o potencial máximo de captação. 

 Quantidade de precipitação acumulada 31mm 22/03/2016 (gráfico 6)   

 

Digamos que eu tenha um telhado de 74,75m², que será usado para captar a água 

da chuva, se chover 31mm quantos litros eu acumulo no total? E como se dá o 

cálculo? 

 Telhado x chuva = 77,625 x 0,031m³ equivalente a 2,406 litros. 

 

1- Formula                                                     2- Formula 

At=As + Ae--b x (h/2) i = h/a                             i=1,50/5 = 0,3 (30%) 
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At/As=a × b+(b × h/2) 1+h/2ª                           A=5×13,50 × (1+0,15) 

                 a × b                                                       

     A=a × b×(1+i/2)                                               

 

 Área de contribuição do telhado 

h + a × d 

A=77,625m² 

A= (5+1,50/2) x13,50=77,625m² 

 

Figura  31 - Posicionamento Da Calha Para A Coleta Da Água 

 

Fonte: Wikihow,  2016 

 

Figura  272 -  Modelo De Base Para Cisternas 

 

Fonte: Wikihow, 2016 
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Figura 283 - Tela de retenção e folhas 

  

Fonte: wikihow.com (2016). 

 

Figura  294 - Sistema De Coleta Da Água Chuva 

 

Fonte: wikihow.com (2016). 
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Figura 35 -  Tambor Para Cisterna 230lt 

 

Fonte: Autor(2016). 

 

O primeiro conjunto de peças é do redutor de turbulência e saída para o 

ladrão (ou para mais uma Mini cisterna ou para uma grande cisterna subterrânea). A 

função do redutor de turbulência é de evitar que a água da chuva que chega na Mini 

cisterna crie muita turbulência revolvendo toda a sujeira sedimentada no fundo. 

Figura 306 - Redutor de turbulência 

 

 

Fonte: Autor(2016). 
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Figura 37 - Tambor Com Furação De 50mm No Centro

 
Fonte: Autor, 2016 

 

Figura 318 -  Preparação Do Filtro  

 

Fonte: Sempre Sustentável (2016). 
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Figura 39 -  Filtro Auto - Limpamte 

 

Fonte: Sempre sustentável (2016). 

 

Figura  320 -  Cisternas Com A Torneira Já Instalada 

 

Fonte: Autor (2016). 
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Figura  331  - Sistema De Captação Pronto 

 

Fonte: Autor (2016). 

Figura  342 - Sistema pronto pra a captação da água da chuva 

 

Fonte: Autor (2016). 
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Figura  353 -  Sistema Encaixado No Condutor Da Calha

 
Fonte: Autor (2016). 

 

Tabela 2 - Custo De Implantação Do Sistema De Captação Da Água Da Chuva 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2  ENERGIA SOLAR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA 
 

A utilização da energia solar para aquecimento da água é uma das melhores 

formas de aproveitamento do tipo. O coletor solar plano tradicional, dispositivo para 

absorver a radiação solar e transferir a energia térmica sobre o fluído, é constituído 

QUANT VALOR UNIT      VALOR TOTAL 

2 BARRIL DE 230LT R$ 55,00 R$ 110,00 

7mt CANO DE 
PVC 75mm R$ 8,95 R$ 53,90 

1 FILTRO TELA R$ 4,00 R$ 4,00 

1 TORNEIRA ¾ R$ 3,40 R$ 3,40 

  
R$ 171,30 
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por uma caixa externa em PVC. Para a criação deste trabalho, foram realizadas 

pesquisas em revistas sites livros, artigos tudo em conjunto com a legislação e 

normas técnicas ambientais para que seja colocada em pratica os sistemas de 

sustentabilidade nas residências. 

Além de realizar uma pesquisa técnica de viabilidade econômica, exposta 

pela Sociedade do Sol (SOSOL, 2009) do sistema solar de baixo custo, no qual visa 

a diminuir os impactos causados pela geração do gás carbônico CO2 um dos que 

causa o efeito estufa. 

 Realizando uma consulta a norma de manutenção sobre a água de reuso em 

residência, criada por MMA (Ministério do Meio Ambiente) e pela (Agencia Nacional 

de Águas), 2005. 

A sociedade mundial, busca saídas para o desenvolvimento de produtos que 

não agridam o meio ambiente, conforme afirma Matos (2008, p.62) “o homem tem a 

consciência do seu impacto sobre o mundo e a escassez dos recursos naturais e 

percebe que é preciso mudar seu modo de vida”.   

Em todas as áreas percebe-se a preocupação com a sustentabilidade não é 

diferente a área da construção civil, que vem oferecendo soluções práticas e 

econômicas. É possível tirar proveito de recursos naturais como iluminação, reduzir 

o consumo de água, definir áreas para coleta seletiva de lixo.    

Este estudo, ao projeto de baixo custo no sub projeto de pesquisa 

aproveitamento de Energia para o Aquecimento de Água em moradias populares, 

com o objetivo de verificar a eficácia de utilização de um reservatório térmico 

alternativo em um aquecedor solar. 

A partir desta fundamentação teórica busca-se construir um projeto de 

habitação popular. Esse trabalho tem um caráter investigativo, de buscar novas 

soluções e alternativas para aplicações em moradias populares de baixa renda 

relacionadas ao tema sustentabilidade na construção civil. 

Sendo desenvolvido um modelo de aquecedor solar de baixo custo em forro e 

divisórias de parede em PVC como esse tipo de matéria e fácil de achar e o seu 

custo é relativamente muito baixo aos modelos existentes no mercado (figura 1).  

As placas em PVC têm por função proporcionar um sistema de aquecimento 

solar barato e fácil de manuseio, e tem cotas de angulação necessárias para uma 

circulação natural, sistema por termos sifão. Foi desenvolvido e construído em lado 
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norte do telhado foi montado um sistema de aquecimento solar com um reservatório 

revestido em EPS o tornando térmico alternativo. 

 Estudos mostram que em sistemas de circulação natural (termo sifão) os 

coletores deverão ser inclinados em 10º além do ângulo da latitude. Com o aumento 

da inclinação dos coletores facilitam o início do processo de termo sifão e ainda 

dispões da finalidade compensar a variação anual da declividade, fazendo com que 

a radiação incidente durante todo o ano seja a mais perpendicular possível neste 

sentido, a placa coletora foi inclinada no ângulo de 26º N, referenciando a latitude do 

experimento, 22ºN cidade Santa Cecília do ângulo de 10ºN. 

No sistema convencional (figura-21) foi utilizado dois coletores solar com 

dimensões 1,05m x 0,62m e 3,5cm, constituído dos seguintes materiais: fibra de 

vidro, pincel resina PU tinta preta fosca, tubos de PVC marrom soldável duas placas 

de EPS coladas no inferior. Para armazenamento da água e isolamento térmico foi 

utilizado uma caixa d” água em fibra 200 litros, manta de alumínio e de lã EPS para 

o revestimento lateral. 

 As ligações entre os componentes do sistema foram feitas com tubos em 

PVC e conexões de diversos diâmetros. 

O sistema se mostrou eficiente, a temperatura mínima obtida da água 

aquecida do coletor foi de 42 °C no dia 08 de ABRIL do ano de 2016. 

 

Tabela 06 -  Radiação Solar Plano Localidades Próximas 26 S; 50° [Kwh/M
²
.Dia] 

         

Latitude  

             

Longitude  

  

Distância    

 

Jan 

      

Fev. 

 

Mar 

   

Abr. 

  

Mai 

    

Jun. 

   

Jul. 

 

Ago. 

     

Set 

 

Out 

  

Nov. 

 

Dez 

 

Média 

 

Delta 

  Rio Negro PR      26,1° S   49,799767° 

O 

22,9 4,69 4,92 4,44 3,72 3,14 2,75 3,14 3,44 3,75 4,61 5,44 5,22 4,11 2,69 

  São Mateus 

Sul    

PR      25,8° S   50,38353° O 44,4 5,47 5,44 4,83 4,28 3,89 3,39 3,78 4,36 4,44 4,92 5,08 5,36 4,60 2,08 

  Campo Largo PR      25,4° S   49,528333° 

O 

81,9 4,92 4,72 4,56 3,75 3,33 3,03 3,19 3,47 3,58 4,50 5,31 5,11 4,12 2,28 

Fonte: CRESEB, 2016 
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Figura 44 -  Posicionamento Das Placas Para Um Bom Funcionamento 

 

FONTE: ASBC, 2016 

Os ângulos de inclinações são arredondados para valores inteiros de graus, 

em função da precisão dos instrumentos de medição da inclinação usados para 

instalação de sistemas fotovoltaicos em campo, chamados de goniômetro, que 

costumam apresentar erros da ordem de alguns graus. 

O ângulo de inclinação é alcançado por cada um dos critérios de Latitude, 

Maior Média e Maior Mínimo, é calculado no intervalo de: Latitude – 26° ≤ B ≤ 

Longitude +50°, com passos de 1 grau, as orientações dos módulos são também 

dadas, sendo admitidas somente orientação na direção Norte (indicado por N). 

 

 

Tabela 07 - Área Média Do Coletor Solar Para Aquecer 100 Litros de Água no Brasil 
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Fonte: Solar Flex (2015)       

 

2.4.2.1 Economia da utilização do Aquecedor Solar  

 

Com base na tarifa de energia elétrica da residência onde o sistema será 

instalado, foi realizado cálculo para demonstrar a economia de energia que será 

obtida com a aplicação deste sistema, levando como base a tarifa de energia do 

mês de Março de 2016. 

 

 A potência máxima do Chuveiro Elétrico =  5400Watts ou 5,4 Kw; 

 Banhos por dia = 4 x 15 min cada = 60 Min ou 1 hora por dia; 

 Dias por mês = 31 Dias; 

 Tarifa = R$ 0,53 Kwh; 

 

                                                                       

   
 

 

Realizando o cálculo: 

 

          
                             

    
               

 

Fórmula: Consumo em R$ = Consumo KWh/Mês x Tarifa 
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Consumo R$/Mês = 167,4 KW/h x 0,53 =  R$ 88, 72 

 

Com a aplicação deste sistema os habitantes desta residência terão uma 

economia de R$ 88,72 na tarifa energética. 
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3 CONCLUSÃO 

  

 A construção civil utiliza para sua execução muita matéria prima extraída 

muitas, vezes de recursos que degradam bastante o meio ambiente.   

A construção civil utiliza em torno de 40% dos recursos naturais extraídos e é 

causador pela geração de, aproximadamente, 60% de todo o resíduo sólido urbano.   

Por exemplo, a extração de madeira nativa, sem nenhuma fiscalização e 

critérios técnicos e legais. Apesar do surgimento de diversas iniciativas voltadas à 

inclusão de critérios sociais e ambientais no setor da construção civil, dentre os 

quais a certificação de origem dos recursos, verifica-se que os mecanismos 

propostos para a adequação dos processos ainda vêm sendo utilizados de forma 

incipiente.    

Além de reduzir a extração de matéria prima da natureza, as construções 

chamadas sustentáveis, podem colaborar para a redução do consumo de energia 

elétrica, redução do risco de racionamento de energia; redução da emissão de 

gases de efeito estufa e a redução dos impactos ambientais.   

A captação da água chuva, e luz solar trazem ao ser humano os seguintes 

benefícios, a redução do consumo de energia em todo o ciclo de vida de uma 

habitação; o uso coerente da água, em consequência, a redução do consumo e da 

geração de efluentes; a utilização de materiais de construção sustentáveis, 

reduzindo assim, o uso de recursos naturais com menor impacto ambiental, reuso e 

reciclagem de materiais. 

Nas edificações tipo residencial o reuso de água e a captação da luz solar 

apresenta um potencial econômico e tecnológico enorme perante a sociedade 

trazendo economia para a instalação e baixa demanda energética.  

A Sociedade do Sol (ASBC) possui um manual de treinamento que auxiliam e 

simplificam a sua montagem na hora da instalação já disponibilizado no mercado.  

Para a sua instalação a ASBC opta por tubulações independentes para uso de um 

sistema convencional quando não houver tubulações de água quente.  

 

3.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Concluiu-se que os sistemas mencionados acima apresentaram resultados 

satisfatórios que trazem vários benefícios a população e ao meio ambiente 
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mostrando que ao fazer a captação da luz solar e a coleta da água da chuva 

mostraram-se resultados suficientes para a implantação dos sistemas e atende as 

necessidades de uma família de baixa renda.     

Estes dados, serão validados a partir da aplicação de algumas técnicas e 

materiais pesquisados em estudo de caso propositivo. Desta forma, será 

apresentado dois projetos de sustentabilidade como o de aquecedor solar de baixo 

custo e outro de captação da água da chuva para fins não potável ambos visam  

trazer o benefício de redução da energia elétrica diminuindo os gastos com o 

chuveiro elétrico.  

Os projetos serão aplicados em uma residência familiar para duas pessoas, 

localizada no município de Santa Cecília. Endereço Rua Mathias Ferreira Dos 

Santos CEP:89540-000-SC. 
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