
UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - UNIARP 
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 

ALISON PAULO ZUCCO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO E ANÁLISE DE VIABILIDADE DE INSTAÇÃO DE SISTEMA DE 
AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA PARA ASILO MUNICIPAL DE VIDEIRA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR 
2016 

 



ALISON PAULO ZUCCO 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO E ANÁLISE DE VIABILIDADE DE INSTAÇÃO DE SISTEMA DE 
AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA PARA ASILO MUNICIPAL DE VIDEIRA 

 
 

 

Monografia apresentada como exigência para 
obtenção do título de Bacharel, do Curso de 
Engenharia Civil, ministrado pela Universidade 
Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, sob 
orientação do professor Luiz Augusto Grando 
Padilha. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR 
2016 

 



PROJETO E ANÁLISE DE VIABILIDADE DE INSTAÇÃO DE SISTEMA DE 
AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA PARA ASILO MUNICIPAL DE VIDEIRA 

 
 
 
 
 

ALISON PAULO ZUCCO 
 
 
Este Trabalho de Conclusão de Curso, foi submetido ao processo de avaliação pela 
Banca Examinadora para a obtenção do Título de:  
 
 

Bacharel em Engenharia Civil. 
 
 
E aprovada na sua versão final em _________atendendo às normas da legislação 
vigente da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e Coordenação do Curso de 
Engenharia Civil. 
 
 
 

__________________________________________ 
Dra. Liane da Silva Bueno 

 
 
 
BANCA EXAMINADORA: 
 
 
 
______________________________________________ 
Prof. Me. Luiz Augusto Grando Padilha - Orientador 
 
 
 
_______________________________________________ 
Prof. Me. Fabricio Paris 
 
 
 
_______________________________________________ 
Prof. Me. Gabriela Cassol 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICO 

 
Aos meus pais, Jaime Luiz Zucco e Dirce Oliva 

Zucco, a minha namorada e a toda minha família 

por estarem sempre presentes nas horas boas 

e ruins da minha vida. Amo vocês 

incondicionalmente. 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, por me conceder condições físicas e 

psicológicas para a realização de mais uma etapa em minha vida. Também agradeço 

a ele por me colocar pessoas magníficas nas horas certas de minha jornada. 

Aos professores do quadro docente da Uniarp, em especial Luiz Augusto 

Grando Padilha e a Gabriela Cassol por terem me auxiliado na orientação e 

formatação deste projeto. 

A minha namorada Siliane Aparecida Denardi pela paciência nos momentos de 

estresse e pela minha ausência. 

E aos meus pais e familiares por me concederem apoio em toda a minha 

caminhada. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O sucesso é uma questão de vontade, ação e persistência.” 

 Autor desconhecido 

  



RESUMO 
 

A energia termo solar, oriunda da radiação solar, pode ser aproveitada para efetuar o 
aquecimento de água para várias aplicações no uso doméstico, principalmente para 
o uso no banho, onde o chuveiro elétrico é o maior vilão no consumo de energia 
elétrica. Este trabalho apresenta um estudo voltado ao aquecimento de água 
utilizando a energia solar como uma alternativa para diminuir gastos com a tarifa 
elétrica no asilo no município de Videira SC. Também é abordado o uso da radiação 
solar como uma fonte de energia ecologicamente correta, não gerando poluição ao 
meio ambiente. É abordado os principais componentes e suas respectivas funções do 
sistema de aquecimento solar. É analisado a viabilidade de implantação do projeto 
com placas solares à vácuo para coletar a radiação solar e converter a mesma em 
energia térmica efetuando o aquecimento da água destinada para o banho dos idosos. 
Optou se pelo uso de tubos à vácuo por possuem uma maior capacidade de absorção 
de energia solar quando comparada aos coletores convencionais. Os mesmos 
dispensam o uso de sistemas anticongelamento em locais onde a temperatura 
ambiente pode ocasionar o congelamento da água em dias de inverno, como é o caso 
da cidade de Videira.  Os cálculos de dimensionamento baseados na NBR 15569 
(ABNT,2008) designam a utilização de quatro boilers de 400 litros e a área coletora 
para os painéis de 4,42 m². É abordado o custo / benefício para a instalação do projeto 
onde o prazo de retorno do investimento será de 7,5 anos. 
 

Palavras-chave: Aquecimento. Solar. Coletor. Água. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The solar thermal energy derived from solar radiation, can be used to make heating 
water for various applications in the domestic use, primarily for use in the bath, where 
the electric shower is the biggest villain in the consumption of electricity. This work 
presents a study aimed to heating water using solar energy as an alternative to reduce 
spending on electricity tariff in asylum in the city of Videira SC. Also is discussed the 
use of solar radiation as a source of environmentally correct energy, not generating 
pollution to the environment. It accosted the main components and their functions of 
the solar heating system. It checked the situation in which Brazil found and its 
investment in solar projects. Analyzes the economic and environmental feasibility of 
the project implementation. In this project is used solar panels vacuum to collect solar 
radiation and convert it into heat energy effecting the heating of water intended for 
bathing the elderly. Solar collectors Vacuum have a greater capacity for solar energy 
absorption compared to conventional collectors. They dispense with the need of anti-
icing systems in locations where the ambient temperature can cause the freezing of 
water in winter days, as is the home of the town of Videira. Also discussed is the design 
of the installation viability. The project has a payback period of investment 7.5 years. 
 

Keywords: Heating. Solar. Collector. Water. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No mundo em que vivemos já é perceptível que existência do planeta terra 

necessita de grandes modificações no setor de produção, com transformações nos 

sistemas de tecnologias de produção, e nos hábitos de consumo. A sustentabilidade 

é uma forma de inovação que pode ser utilizada em todos os setores. De forma correta 

e sustentável, pode ser utilizado recursos naturais sem agredir o meio ambiente. 

São várias as formas de aproveitamento da energia térmica solar, dentre elas 

uma das mais antigas é o aquecimento de estufas utilizadas na agricultura para 

produção de espécies de plantas temporárias, e a secagem de grãos. Mas vale 

ressaltar que este trabalho não tem com finalidade descrever a história do sol, e sim 

como fonte de energia para ser aproveitada no auxílio do aquecimento da água a ser 

utilizada. 

O Brasil é um país privilegiado pela sua localização geográfica, por receber 

insolação maior que muitas outras nações industrializadas do planeta. Portanto é 

necessário desenvolver programas que incentivem um maior desenvolvimento e a 

construção de aproveitamento da energia solar (GREENPEACE, 2016). 

A ANNEL (2016) ressalta que a energia do petróleo, do gás, e carvão mineral 

possivelmente serão parcialmente substituída pelas energias solares e eólicas até 

2050. A cada metro quadrado de coletor solar instalado pode ser economizado 55 kg 

de GLP por ano, 66 litros de diesel por ano, evitar a inundação de cinquenta e seis 

metros quadrados de terra para construção de hidrelétricas, ou economizar a queima 

de 215 kg de lenha anualmente.  

Com a necessidade de diminuir os custos de aquecimento de água devido ao 

uso de energia derivada de sistemas convencionais (elétrico), proporciona se uma 

nova alternativa, o uso da energia solar. 

O setor elétrico brasileiro apresenta seu pior pico de consumo entre os horários 

das 18h às 21h, isso é devido ao comportamento gerado pelas residências familiares 

pelo uso de chuveiros elétricos para o aquecimento de água. A alta demanda elétrica 

juntamente com um pequeno fator de carga é derivada deste comportamento, o que 

pode gerar um grande pico energético (MOREIRA, 2003). 

Atualmente no Brasil, a principal aplicação do uso da energia solar para 

aquecimento de água com o uso de coletores solares está vinculada ao banho, com 
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a finalidade de substituir o chuveiro elétrico. Apesar do enorme potencial oferecido 

pela natureza, o uso de coletores para efetuar o aquecimento da água é pequeno. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Para a humanidade o uso de energia é de fundamental necessidade, porém 

algumas fontes de produção causam alguns problemas. Em alguns processos para 

obtenção de energia é verificado impactos ambientais, devido a queima de 

combustíveis fósseis, alagamentos para construção de hidrelétricas, entre outros. 

Não são apenas os impactos ambientais que preocupam a sociedade, também 

é observado uma preocupação quanto ao esgotamento de combustíveis minerais e 

fósseis do planeta (ANNEL, 2016). 

Energias alternativas ou renováveis são aquelas geradas através de alguma 

fonte renovável e que durante seu processo não gera impactos ao meio ambiente, 

seja devido ao esgotamento dos recursos naturais ou pela emissão de gases tóxicos 

na atmosfera. Um exemplo de energia alternativa é a energia solar, que em seu 

processo de captação e conversão térmica não gera impactos ambientais (ABRAVA, 

2015). 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Com o grande crescimento do consumo de energia no mundo está gerando uma 

diminuição gradativa das fontes não renováveis e ocasionando impactos ambientais. 

A energia elétrica brasileira nos últimos anos teve seu custo muito elevado. As tarifas 

estão chegando nas casas dos consumidos com um valor muito maior do que há 

alguns anos (ANNEL,2016). 

Em visita ao asilo verificou se que a quantidade de água quente consumida, 

juntamente com a alta fatura de elétrica na instituição é elevada. 

 O que ser feito para minimizar este problema? 

 

 1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A energia solar possui um grande potencial para ser utilizado por sistemas que 

podem captar e converter a mesma em outras formas de energia; uma forma é a 
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térmica. O uso da energia solar para aquecimento de água sempre uma alternativa 

ecologicamente correta, economicamente viável, sendo considerada uma fonte limpa, 

gratuita e inesgotável. (TOLMASQUIM, 2005).  

O aproveitamento da energia solar para aquecimento de água é uma alternativa 

economicamente viável a longo prazo e ecologicamente correta. A energia elétrica 

brasileira teve grandes aumentos em seus custos, que foram repassados aos clientes 

(ANNEL,2016). Um grande vilão de consumo de energia elétrica nas residências é o 

o chuveiro elétrico, que para efetuar o aquecimento de água necessita de muita 

energia e seu consumo de é de aproximadamente 25% da fatura da energia elétrica 

nas residências (GREENPEACE, 2016). O Gráfico 1 demostra esse consumo; 

 

Gráfico 1 – Consumo de energia elétrica em residências 

 

Fonte: Abrava (2015). 

 

Para a instituição em estudo, que utiliza apenas sistema de aquecimento 

convencional para efetuar o aquecimento de água destinada para o banho, onde é 

utilizado apenas chuveiros elétricos, o uso da energia solar para efetuar o 

aquecimento é uma alternativa. 

 

 1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Projetar um sistema de aquecimento solar para um asilo na cidade de Videira. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Descrever o uso da energia solar com a finalidade de aquecimento de água; 

b) Identificar benefícios do uso da energia solar; 

c) Analisar a viabilidade da instalação do sistema de aquecimento solar. 

d) Dimensionar o sistema de aquecimento solar. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

 Com a finalidade de alcançar os objetivos indicados no presente trabalho foi 

elaborado no seu desenvolvimento uma pesquisa baseada em livros, artigos, 

publicações cientificas e técnicas, teses, acesso à internet e conhecimento técnico. A 

partir de dados coletados ocorreu uma avaliação e posteriormente a organização dos 

mesmos, juntamente com o professor orientador.  

 Para elaboração do dimensionamento adotou se como base a NBR15569 

(ABNT, 2008) e a NBR 7198 (ABNT, 1992), onde foi calculado o consumo de água 

quente nos chuveiros, o volume necessário de armazenamento, e o cálculo da área 

dos coletores. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico irá conter a revisão bibliográfica a respeito da energia 

solar, suas utilizações, formas de captações e sua utilização no sistema de 

aquecimento de água. 

  

2.1.1 Energia Solar 

 

Aldabó (2002) ressalta a energia solar como uma fonte de energia infinita, e 

também é a menos poluente já conhecida pela humanidade. Ela sempre esteve 

disponível na terra desde o surgimento da vida, porém as outras formas de energia 

são normalmente melhores aproveitadas do que a energia solar. Podemos considerar 

que todas as outras as formas de energia renováveis apresentam algumas 

desvantagens e algum determinado grau de dificuldade para sua eficiência. 

O sol, além de ser responsável por toda a geração de vida na terra, também 

pode ser uma fonte de energia para solucionar todo o problema mundial na questão 

do abastecimento energético no futuro. O sol irradia energia a mais de cinco bilhões 

de anos, e imagina se que o mesmo existirá por pelo menos mais seis bilhões de anos. 

Só neste ano o sol ofereceu radiação 4000 vezes a mais do que toda a energia elétrica 

que o mundo consome, mas que apenas uma minúscula parcela foi aproveitada 

(COMETTA, 1982).  

Desde antes da era cristã o uso da energia solar é mencionado pelos gregos 

na história. Com a revolução industrial o aquecimento solar foi deixado de lado, dando 

preferência ao petróleo e eletricidade em industrias, comércios e residências 

(TOLMASQUIM, 2005). 

Sabady (1979) menciona que nossos antepassados construíram com os 

primeiros coletores solares para utilizar a energia solar no ano de 212 a.C, onde o 

mérito atribuído a Arquimedes, físico, matemático e prolífico inventor. 

 A eficiência de um determinado coletor de energia depende muito da sua 

localização, em regiões cuja intensidade solar é moderadamente afetada por neblinas, 

nuvens, edificações vizinhas e outras formas de absorção atmosférica, o desempenho 

médio é gradativamente afetado se comparado aos climas ensolarados, dependendo 
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dos casos pode ser impraticável o aquecimento solar durante parte do ano. Entretanto, 

existem diversas instalações de água quente solar que operam mesmo em condições 

climáticas desfavoráveis e aquecem agua utilizando energia solar (SABADY,1979). 

 

2.1.2 Formas de Aproveitamento da Energia Solar  

 

A energia solar pode ser aproveitada de diferentes formas; como fonte de 

energia térmica, onde pode ser efetuado o aquecimento de alguns fluidos, ou para 

geração de energia elétrica. A utilização da mesma pode ser de duas formas, isto é, 

a passiva e a ativa (PEREIRA, 2013). 

O uso da radiação solar para aquecimento de ambientes, denominado 

aquecimento solar passivo, deriva da entrada ou absorção de raios solares nas 

construções, diminuindo com isso, as necessidades de iluminação e aquecimento de 

outras formas. Dessa forma, pode-se ocorrer um melhor aproveitamento dos raios 

solares. A partir de alguns princípios básicos, qualquer construção pode usufruir de 

algumas vantagens das diferentes posições do sol pelo céu. Aqui no hemisfério Sul, 

as janelas podem ser construídas voltadas para o Norte, já para se ter um isolamento 

apropriado, pode ser utilizado materiais pesados como o concreto ou paredes de 

alvenaria mais espessas, que podem auxiliar na captação do sol no inverno para 

aquecimento.  As mesmas podem ter suas temperaturas diminuídas em meses 

quentes através da plantação de árvores e de telhados que façam sombras nas 

janelas. São simples atitudes que podem diminuir custos de aquecimento em 40% ou 

mais (SABADY, 1979). 

O aproveitamento radiação solar térmico para aquecimento de alguns fluidos é 

realizado com as placas coletoras ou concentradores solares. As placas coletoras 

solares são mais utilizadas em construções residenciais ou comerciais (exemplo; em 

hotéis, lanchonetes, clubes, residências familiares, etc.) para efetuar o aquecimento 

de água (higiene pessoal em banheiros e lavagem de utensílios). Já os 

concentradores solares são utilizados em locais que requerem altas temperaturas 

como exemplo a secagem de grãos e a produção de vapor. No caso da produção de 

vapor, gerar-se energia mecânica com o auxílio de uma turbina a vapor, e, logo após, 

eletricidade, com o uso de um gerador (geração heliotérmica). A transformação direta 

da radiação solar em energia elétrica é realizada pelos efeitos da radiação 
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eletromagnética na superfície de alguns materiais semicondutores. Destacam-se os 

efeitos termoelétrico e fotovoltaico.  O efeito termoelétrico é caracterizado por uma 

diferença de potencial, que ocorre devido a junção de dois metais, em condições 

específicas. No sistema fotovoltaico os fótons que estão contidos na luz solar são 

transformados em energia elétrica, por intermédio de células solares. Dentre todos os 

processos de aproveitamento da energia solar, os mais utilizados no momento são o 

aquecimento de água e a geração fotovoltaica de energia elétrica (ANEEL, 2016). 

Para a geração de energia elétrica, os painéis fotovoltaicos usam como 

princípio o fotoelétrico. Os mesmos são de fácil manutenção e possibilitam a geração 

elétrica, também possuem longo período de vida útil e utilizam para armazenamento 

de eletricidade baterias. Só que esta possibilidade de aproveitar a radiação solar na 

maioria das vezes é economicamente inviável e seu aproveitamento de conversão é 

bastante afetada por condições climáticas e por nuvens ou pela sombra provocada 

por edifícios vizinhos. Esta forma de coleta de energia normalmente é utilizada em 

áreas rurais, em locais onde não existe rede elétrica ou a mesma é fornecida com 

péssima (COMETTA, 1982). 

 

2.1.3 Energia no Brasil 

 

 Antigamente nas residências o uso do fogo era a principal forma de 

aquecimento. Com o desenvolvimento da transmissão de energia no início do século 

XIX, o fogo foi substituído. Nesta época os usuários recebiam a energia em suas 

residências em corrente continua e logo após corrente alternada que é utilizada até 

hoje nas residências (LIMA,1991). 

 Segundo a Eletrobrás (2016), as residências brasileiras no ano de 1998 que 

utilizavam chuveiro elétrico para aquecimento de água para banho era de 90%. Já em 

2007 esse valor diminuiu para aproximadamente 73,1%. Estes consumos gerados 

pelo aquecimento do chuveiro elétrico correspondem à 23 % da fatura doméstica 

brasileira. Em horários de pico esta demanda gerada pelos chuveiros é responsável 

por quase 35% do consumo. Há estimativa de quase trinta milhões de chuveiros 

elétricos em operação no Brasil, eles são responsáveis por 8% do consumo de toda a 

energia elétrica consumida no país. Para minimizar parte deste pico de consumo de 

energia elétrica foi criado o horário de verão. 
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Segundo a ANEEL (2016), no Brasil a principal fonte produtora de energia 

elétrica é derivada de hidrelétricas, que são responsáveis por quase 80% de toda a 

energia consumida no país. Essa fonte é muito vulnerável em épocas de estiagens, 

havendo a necessidade de ser suprida nesses períodos por outras fontes. Um 

exemplo é o acionamento de termo elétricas para suprir a demanda. O Gráfico 2 

mostra a participação da oferta de energia elétrica no Brasil determinada por fonte. 

 

Gráfico 2- Oferta de energia elétrica no Brasil 

 
Fonte: Aneel (2016) 

  

 A Abrava (2016), relata que em alguns períodos, a oferta de energia elétrica e 

a disponibilidade de matéria prima, sofreu algumas dificuldades em épocas de seca, 

como foi o caso dos anos de 2013 e 2014. Devido à seca que ocorreu onde as 

principais hidrelétricas estão localizadas, os níveis mínimos dos reservatórios foram 

alcançados, ocasionando déficits no setor e a necessidade do auxílio de outras fontes 

de energia para suprir a necessidade de consumo, como por exemplo o uso de termo 

elétricas. 

 

2.1.3.1 Energia solar no Brasil 

 

 Em se tratar de radiação solar o Brasil é um pais altamente privilegiado. Os 

estados do sul são os que recebem menor radiação, mas mesmo assim é 

contemplado com 30% a mais que a média anual da Alemanha. A Alemanha, mesmo 

não recebendo muita radiação solar é um país onde muitas residências utilizam o 

sistema de aquecimento. Nosso país possui uma grande potencial de crescimento no 
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setor de captação de energia solar para aquecimento de água e outros fins. Conforme 

mostra a Figura 1, o Brasil recebe uma insolação de 2200 horas anuais, isto 

representa um potencial de 15 trilhões de MWH, cerca de 50 mil vezes o consumo de 

energia elétrica do país (ABRAVA, 2015). 

 

Figura 1- Mapa de insolação média anual 

 
Fonte: Abrava (2015) 

 

Segundo Roditi (1999) aproximadamente 25% da demanda de energia elétrica 

consumida pelas residências brasileiras é responsável pelo aquecimento de água 

utilizado para o banho. Porém esta energia poderia ser economizada e utilizada para 

outras finalidades, gerando benefícios para o sistema elétrico, consequentemente 

benefícios ao meio ambiente, para a economia do país e para os próprios 

consumidores. No Gráfico 3 pode ser visualizado o aumento que ocorreu no setor de 

aquecimento solar no Brasil. 
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Gráfico 3 - Evolução do aquecimento solar brasileiro 

 
Fonte: Abrava (2016) 

 

 De acordo com Tolmasquim (2005), o Brasil enfrenta um grande problema para 

que ocorra a difusão da tecnologia que utilize a energia solar térmica por falta de um 

maior incentivo por parte dos orgãos governamentais quando é comparada com o 

crescimento em países desenvolvidos.  

Segundo Abrava (2016), apartir de 2007 ocorreu um crescimento gradativo na 

instalação de coletores solares. Para 2050 alguns especialistas preveem que o uso 

de sistemas de aquecimento solar ultrapassem os 24% das residencias brasileiras. 

Hoje são apenas 5% das residensias que utilizam este sistema. A energia elétrica que 

será economizada com a instalação destes sistemas poderá ser utilizada para outros 

fins, como por exemplo no setor industrial. 

Segundo Busarello (2016), a instalação de um sistema solar para aquecimento 

de água representa uma economia na tarifa de energia elétrica comparada ao uso de 

chuveiros numa média anual de 73%. O Gráfico 4 nos mostra um comparativo 

realizado na cidade de Florianópolis em Santa Catarina em residências 

dimensionadas com aquecimento de água com o uso de coletores solares para o 

banho diário de dez minutos e seis pessoas por residência.  
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Gráfico 4 - Comparativo de consumo de energia elétrica com e sem 
aquecimento solar 

 
Fonte: Solares online (2016) 

 

2.1.4 Vantagens do Aquecimento Solar 

 

De acordo com Moreira (2003) uso da radiação solar oferece vários benefícios 

para toda a humanidade, dentre os quais podem ser mencionados: 

 

a) Durante seu funcionamento não existe nenhum tipo de poluição gerada no 

processo; 

b) Custos de manutenção e operação são relativamente baixos; 

c) Com o uso de tecnologias mais avançadas, os painéis solares estão com suas 

produtividade de aquecimento maior e seu custo reduzido; 

d) Maior facilidade e eficiência em clima tropical; 

e) Grande economia na conta de luz; 

f) Longa durabilidade dos sistemas termossolares; 

g) Por utilizar a radiação solar como matéria prima, a mesma é gratuita e limpa; 

h) O aquecimento de água com energia solar pode reduzir o custo com energia 

convencional em até 80%, o que pode garantir o retorno do investimento e lucro 

durante sua vida útil. 

http://www.solares-online.com.br/
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2.1.5 Desvantagens do Aquecimento Solar  

 

Segundo Moreira (2003) o aquecimento solar também apresenta algumas 

desvantagens: 

 

a) Existe oscilações na absorção de energia solar para aquecer a água conforme 

as situações climáticas, e durante a noite não é possível efetuar o processo. 

b) Quando se é comparada a energia solar com outras formas de energia, como 

combustíveis fosseis, energia hidrelétrica, ou biomassa, a mesma é menos 

eficiente, necessitando de equipamentos auxiliares. 

c) Em ambientes de altitudes médias ou elevadas, que ocorrem quedas 

acentuadas durante os meses de inverno a produção sofre quedas nesse 

período. 

 

2.1.6 Tipos de Sistemas de Aquecimento de Água  

 

De acordo com Pereira (2013) dentro dos sistemas de aquecimento de água 

temos dois tipos de distintos, ativos e passivos. 

 

2.1.6.1 Sistemas passivos ou termossifão 

 

Pereira (2013) descreve o sistema de aquecimento solar passivo, que também 

pode ser definido como sistema de termossifão. Neste processo, a água aquecida tem 

circulação natural entre o coletor e o reservatório, não havendo a necessidade do uso 

de bombas para efetuar a circulação do fluido.  

Como existe uma diferença de densidade entre a água fria e a água quente, 

isso faz com que a água circule naturalmente. A água que está dentro dos coletores 

é aquecida com a radiação solar, o que faz ocasionar uma diferença de temperatura 

e gerando um diferencial de densidade na água que está dentro do reservatório 

térmico que deve estar localizado acima das placas solares. Devido a desigualdade 

das densidades, a água mais fria que estava no fundo do reservatório circula para a 

serpentina do coletor solar, fazendo com que ocorra a movimentação da água quente 

que volta para o reservatório. Este ciclo ocorre sempre em busca de um equilíbrio 

térmico (PEREIRA, 2013). A Figura 2 descreve um sistema termossifão. 
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Figura 2 - Termossifão 

 

Fonte: NBR 15569 (ABNT, 2008) 

 

No Brasil este sistema é bastante utilizado, pela sua praticidade e conveniente 

ao clima. Esse sistema tem como principal vantagem a independência do uso de 

energia elétrica, mas em contra partida tem como desvantagem a necessidade do 

reservatório estar acima do coletor solar, o que em algumas situações o projeto 

arquitetônico não permite (ALDABÓ, 2002). 

A NBR 15569 (ABNT, 2008) define alguns parâmetros que devem ser 

respeitados para instalação do sistema de aquecimento com termossifão e um dos 

principais itens a ser respeitado para a sua instalação é a altura mínima entre o fundo 

do reservatório e a parte de cima do coletor (h) ilustrado na Figura 2. 

 

2.1.6.2 Sistemas ativos ou forçados 

 

Diferente dos sistemas passivos onde a água circula somente com o diferencial 

de densidade, nos sistemas ativos existe a necessidade de bombeamento para a 

circulação do fluido através de uma bomba hidráulica. Normalmente essa forma de 

sistema é usado quando não existem condições que permitam ser instalados o 

sistema de termossifão, devido à grande perda de pressão (LAFAY, 2005). Na Figura 

3 é observado a utilização de uma bomba hidráulica para efetuar a circulação do fluido 

entre as placas solares e o boiler.   
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Figura 3 - Circulação forçada 

 

Fonte: Pereira (2003) 

 

Neste sistema de aquecimento a circulação da água entre o reservatório 

térmico e os coletores é realizado com o auxílio de uma bomba elétrica. O 

acionamento da mesma ocorre quando existe uma diferença de temperatura maior 

que 5 °C entre a parte superior dos tubos coletores e o fundo do boiler, mais 

precisamente na saída de água que alimenta os coletores. As leituras de temperaturas 

são feitas por dois sensores, um instalado na saída de água fria do boiler que alimenta 

o coletor e outro sensor na saída de água dos tubos à vácuo que estão instalados no 

telhado do asilo. Quando a diferença de temperatura atinge 2 °C a bomba é desligada 

(TENDOBRASIL, 2016). 

 

2.1.6.3 Sistemas de aquecimento com tubos à vácuo acoplado ao boiler  

 

Em residências onde o sistema termossifão não é possível ser instalado e o 

cliente deseja ter menor custo com o investimento, pode ser instalado o sistema de 

com boiler acoplado. Este sistema é pré - montado, onde os tubos à vácuo são 

acoplados diretamente no boiler (WGSOL, 2016). 
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Figura 4 – Sistema acoplado 

 

Fonte: Wgsol (2016) 

 

De acordo com a Eurosolsolar (2016), a instalação deste sistema possui algumas 

vantagens: 

 

a) Fácil instalação; 

b) Bom desempenho térmico; 

c) Menor custo de instalação; 

d) Não necessita de bomba para efetuar a circulação da água entre o boiler e os 

tubos à vácuo; 

e) Ideal para residências já construídas onde o projeto arquitetônico não permite 

o uso do termossifão. 

 

2.1.7 Componentes do Sistema de Aquecimento Solar 

 

São vários os componentes que constituem um sistema de aquecimento solar, 

dentre os quais podemos citar os coletores solares, os reservatórios de água dentre 

outros.  
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A Tabela 1 indica alguns componentes e as suas funções para o sistema de 

aquecimento solar. 

 

Tabela 1 - Componentes do sistema de aquecimento solar 

Item Componente Função 

1 Coletor solar 
Converter energia radiante em energia 

térmica. 

2 Reservatório térmico Armazenar a água aquecida. 

3 Controlador de temperatura Controlar o acionamento da Motobomba. 

4 Sensor de temperatura Medir a temperatura. 

5 Válvula de retenção 
Não permitir o movimento reverso da 

água. 

6 Válvula de quebra-vácuo Aliviar pressões negativas 

7 Dreno 
Possibilitar o escoamento ou drenagem do 

sistema 

8 Motobomba 
Promover a circulação forçada da água 

pelo sistema 

9 Tubos e conexões Interconectar e transportar água aquecida. 

10 Isolamento térmico 
Minimizar perdas térmicas dos 

componentes e acessórios do sistema. 

11 
Equipamentos auxiliar de 

aquecimento 

Suprir a demanda térmica complementar 

do sistema. 

12 Respiro 

Equalizar pressões positivas e negativas 

do sistema e permitir a saída de ar e 

vapor. 

Fonte: Adaptada de NBR 15569 (ABNT, 2008) 

 

2.1.7.1 Coletores solares 

 

 Os coletores solares são dispositivos que possuem como principal função a 

captação da radiação solar e converter a mesma em calor. Os mesmos podem ser 

planos ou de concentração. Em sua fabricação normalmente é utilizado alumínio e 
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cobre. Os mesmos devem portar a curva de eficiência térmica instantânea para 

permitir o cálculo de dimensionamento da área coletora (TERMOTECK, 2016). 

De acordo com Lima (1991) são muitas as formas de coletar a energia solar, 

porém é necessário ter cautela quanto a seleção de coletores, para que não ocorra 

perdas térmicas significativas na conversão foto térmica. 

No momento em que se é instalado um sistema solar de aquecimento de água, 

está diminuindo elevados investimentos em geração, transmissão e distribuição de 

eletricidade, seria como que o consumidor possuísse em sua própria casa um sistema 

de geração e acumulação de energia. (ALVARENGA,1998). 

 De acordo com a NBR 15569 (ABNT, 2008) para que ocorra um aproveitamento 

térmico no sistema de aquecimento solar, na escolha dos coletores solares devem 

observar alguns parâmetros: 

 

 Perdas térmicas; 

 Ganhos de energia; 

 Compatibilidade de uso. 

 

Figura 5 - Coletor solar 

 
Fonte: Solares (2016) 

 

Para ser instalados os coletores solares são necessários obedecer algumas 

especificações da NBR 15569(ABNT,2008) citadas abaixo: 
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 Orientação geográfica; o coletor deve estar com uma variação gráfica de 30 

graus voltado para o norte conforme mostrado na Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Orientação do coletor solar 

 

Fonte: NBR15569 (ABNT, 2008) 

 

 Ângulo de inclinação; a NBR 15569 (ABNT, 2008) indica que o coletor deve 

possuir um ângulo de inclinação somado 10 graus com a latitude onde a mesma 

se encontra, conforme Figura 7. 

 

Figura 7 - Ângulo de inclinação do coletor solar 

 
Fonte: NBR15569 (ABNT, 2008) 
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2.1.7.1.1 Tubos coletores de vidro a vácuo  

 

Esse tipo de coletores usam tubos à vácuo para diminuir a transferência de 

troca de temperatura por convecção e condução, perante a um isolamento térmico 

que ocorre em seu interior. Esse tipo de coletores solares são constituídos 

basicamente por dois tubos cilíndricos, um dentro do outro, fixado em suas laterais, e 

após isso é retirado todos os gases que estão em entre os dois, criando uma condição 

de vácuo entre os dois tubos. O vácuo é um dos melhores isolantes térmicos já 

descoberto. Juntamente com o isolamento gerado pelo vácuo e o uso de vidro 

temperado, os coletores solares a vácuo tem capacidade de absorver mais de 95% 

da radiação solar, isso significa quase três vezes mais que alguns sistemas de 

coletores convencionais (LAFAY, 2005). 

 

Figura 8 - Tubo coletor à vácuo 

 
 

Fonte: Tendobrasil (2016) 

 

O isolamento de vácuo entre os tubos é de aproximadamente 3 mm, isto é 

equivalente ao isolamento de uma parede de isopor de dez metros de espessura. Isto 

garante um enorme aproveitamento da energia solar absorvida, diminuindo ou até 

eliminando as interferências causadas pelo vento e frio. Em regiões onde a pode 

chegar até 10 C° negativos, o uso de coletores à vácuo dispensa sistemas de 

anticongelamento (PEREIRA, 2013).  

 

 



34 
 

 

2.1.7.2 Armazenamento e sistema de aquecimento auxiliar  

 

Em sistemas de aquecimento solar, os reservatórios térmicos possuem 

características pela temperatura elevada em que a água deve ser armazenada em 

seu interior, podendo ser fabricados em aço inoxidável, com um isolamento térmico 

em seu interior, com o objetivo de eliminar grandes perdas térmicas com a 

temperatura ambiente (TENDOBRASIL, 2016). 

A água que é aquecida pela energia da radiação solar captada pelas placas 

solares, é armazenada em reservatórios térmicos apropriados. Ele é responsável por 

todo o armazenamento de água aquecida para o consumo residencial. Estes 

reservatórios são normalmente constituídos em aço inoxidável e cobertos em alumínio 

(LAFAY, 2005). 

Para que não ocorra problemas indesejados, necessita se verificar as possíveis 

dilatações térmicas que o fluido possa acarretar no sistema, possíveis vazamentos 

devido a pressão elevada, e não ocorra a danificação dos componentes de 

distribuição (LAFAY, 2005). 

 

Figura 9 - Reservatório de água quente 

 
Fonte: Ecohidra (2016) 
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De acordo com a NBR 15569 (ABNT, 2008), é necessário considerar alguns 

itens para que o sistema de armazenamento não sofra problemas indesejados: 

 

 Perdas térmicas; 

 Estratificação térmica. 

 

O sistema de aquecimento solar não é autossuficiente, necessita de equipamento 

auxiliar para suprir as necessidades de aquecimento em determinados períodos. Em 

períodos de clima ruim, como por exemplo tempo nublado ou chuvoso durante longo 

tempo, a quantidade de absorção de energia solar é limitada, não sendo possível 

atender a demanda dos usuários. Para que o aquecimento da água seja feita de forma 

à suprir as necessidades dos usuários utiliza se aquecimento auxiliar. O mesmo pode 

ser elétrico e instalado no interior do boiler (WGSOL, 2016). 

Em virtude ao baixo custo de instalação e a sua simplicidade, maior parte dos 

sistemas auxiliares de aquecimentos em residências utiliza resistências elétricas 

instaladas no interior do boiler (TENDOBRASIL, 2016). 

 

2.1.7.3 Outros componentes para sistema aquecedor 

 

De acordo com a NBR 15569 (ABNT, 2008) outros componentes também são 

necessários em algum casos. A seguir então estes componente;  

 

a) Controlador de diferencial de temperatura 
 

 O controlador de diferencial de temperatura, como o próprio nome já diz, é um 

aparelho projetado para atuar no controle do fluxo do fluido através da diferença de 

temperatura entre o reservatório térmico e os coletores solares. Este controlador é 

utilizado apenas em aquecimento solar com o uso da moto bomba. O aparelho 

normalmente possui duas entradas para o sensos de temperatura e outra de saída 

para garantir o acionamento da moto bomba. Os controladores podem ser analógicos 

ou digitais. As Figuras 10 e 11 mostram os dois tipos (PEREIRA, 2013). 
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Figura 10 - Controlador de temperatura analógico 

 
Fonte: Pereira (2003) 

 

Os controladores digitais são os mais utilizados para os sistemas de 

aquecimentos (TEMDOBRASIL, 2016) A Figura 11 mostra um controlador de 

temperatura digital, que está disponível no mercado. 

 

Figura 11 - Controlador de temperatura digital 

. 
Fonte: Solares-online(2016). 

  

 Para efetuar a leitura da temperatura da água é utilizado o sensor de 

temperatura. Sabady (1979) define sensor de temperatura como um componente que 

mede a temperatura e passa a informação ao controlador de temperatura. Podem ser 

utilizados podem ser utilizados no setor industrial, em veículos, eletrodomésticos, ou 

instalações prediais. Podemos citar vários tipos de sensores de temperatura, dentre 

os quais termistores, termopares, termorresistores , eletrônicos e pirometros.  

 

Figura 12 - Sensor de temperatura 

 
Fonte: Pereira (2003) 
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b) Reservatório de expansão  
 

 Os reservatórios ou tanques de expansão/pressão são indicados para sistemas 

onde existe pressurização e expansão térmica. Eles podem ser produzidos em aço-

carbono ou em fibra de vidro. Para temperaturas superiores à 49 ºC não é indicado o 

uso de reservatórios produzidos com fibra de vidro. O tanque de expansão deve 

possuir o tamanho de 4 % correspondente ao volume do reservatório térmico. A 

função do reservatório de expansão é absorver durante o processo de aquecimento 

toda a expansão do fluido, eliminando parte da pressão interna gerada nas tubulações 

e no sistema, o que poderia danificar a rede hidráulica e os equipamentos coletora 

(ESSENTIA, 2016). 

 A Figura 13 mostra um sistema com o uso de reservatório de expansão; 

 

Figura 13 - Reservatório de expansão 

 
Fonte: Pereira (2003). 

 

c) Dreno  
 

 O dreno tem por função efetuar o escoamento e limpeza de todo o sistema. É 

indicado num período de no máximo seis meses realizar a drenagem do fluido do 

sistema de aquecimento solar para eliminar todas as impurezas que possivelmente 

estão acumuladas no reservatório térmico e do coletor solar (SOLARES, 2016). 
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d) Válvulas de alívio de pressão  
 

 Segundo Lima (1991), a principal função da válvula de alívio de pressão num 

sistema de aquecimento solar é proporcionar a diminuição da pressão interna gerada 

no processo, quando ela atinge a pressão máxima à qual a válvula esta dimensionada. 

O acionamento da mesma dever estar com pressão igual ou menor à qual o sistema 

pode suportar. 

 

Figura 14 - Válvula de alívio de pressão 

 

Fonte: Ecohidra (2016). 

 

e) Válvula eliminadora de ar   
 

 Em projetos hidrotérmicos, a instalação da válvula eliminadora de ar é de 

extrema importância. Seu objetivo é eliminar as bolhas de ar que se formam na 

tubulação, impedindo a circulação continua da água (ALMEIDA,1983). 

 

Figura 4 - Válvula eliminadora de ar 

  
Fonte: Termoteck (2016). 
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f) Válvula de quebra-vácuo 
 

 A válvula de quebra de vácuo tem como objetivo não permitir o fluxo de fluido 

de dentro para fora, no momento em que se forma pressão negativa (vácuo), o ar que 

se encontra fora do sistema forma pressão no obturador, fazendo força sobre a mola, 

deixando entrar ar e eliminando o vácuo (HIDRAUSHOP, 2016). 

 

Figura 5 - Válvula de quebra 

 
Fonte: Ecohidra (2016). 

 

2.1.7.4 Motobomba  

 

 Lima (1991) ressalta que em situações onde não é possível a instalação de 

aquecimento pelo método de termossifão, devido insuficiência de alturas nos telhados 

ou pelo designer arquitetônico, utiliza se o sistema de circulação forçada. Nesse 

processo necessita se da utilização de uma bomba para efetuar a circulação do fluido. 

Esta Motobomba é ativada por sensores de temperatura, que no momento em que a 

água tiver temperatura superior a 5 graus a do reservatório é ativada, transportando a 

agua aquecida até a parte superior do reservatório, e retirando a água fria do fundo 

do mesmo. No momento em que a temperatura do reservatório estiver perto de 1°C 

de diferença da temperatura dos coletores, a bomba é desligada. 

 Na Figura 17 pode ser visto uma bomba elétrica para uso nos sistemas de 

aquecimentos forçados. 
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Figura 6 - Moto bomba 

 
Fonte: Termoteck (2016). 

 

Algumas bombas que não possuem válvula de retenção instaladas em seu 

sistema existe a necessidade de colocar na rede hidráulica. Sabady (1979) refere se 

a válvula de retenção, também conhecida como válvula direcional de uma via, que 

tem como o objetivo permitir a passagem da água em um mesmo sentido e efetuar 

seu bloqueio no sentido contrário. A figura 18 indica uma válvula de retenção. 

 

Figura 18 - Válvula de retenção 

 
Fonte: Termoteck (2016). 

 

2.1.7.5 Tubos e conexões 

 

 Para que a rede de água quente possa ter durabilidade e segurança é 

necessário se ter qualidade nos produtos implantados no projeto, conexões e tubos 

de boa qualidade e ótimos matérias primas. Todas as tubulações e conexões devem 

ter dimensões para atender as temperaturas, vazão e pressão necessárias exercidas 

para uso do fluido, sem apresentar vazamentos NBR 15569 (ABNT, 2008). 

Dois materiais utilizados para execução das redes hidráulicas condutoras de 

água quente são o cobre e o CPVC. O CPVC é produzido a base de policroreto de 
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vinila clorado, muito semelhante ao PVC, tendo como principal diferença uma maior 

quantidade de cloro em sua elaboração. Em qualquer instalação de água quente será 

necessário fazer conexões com diferentes peças, como registros, luvas, curvas, 

flexíveis dentre outras, porem deve se tomar cuidado com a limpeza e fixação das 

mesmas para que não ocorram vazamentos (PEREIRA, 2013). 

 A Amanco (2016) disponibiliza também outro material utilizado para efetuar a 

instalação de água quente, o PPR. Sua instalação é realizada sem o uso de cola ou 

rosca. O processo de junção das conexões é realizada por meio de um processo 

conhecido como termofusão, onde os tubos são fundidos à uma temperatura de 

260C°. Diferentes diâmetros de tubulação fabricados em PPR estão disponíveis no 

mercado. A Tabela 3 especifica algumas tubulações existentes com seus respectivos 

diâmetros; 

 

Tabela 2 – Diâmetro de tubulação em PPR   

Diâmetro externo(mm) Espessura da parede(mm) Diâmetro interno (mm) 

20 2,0 16,0 

25 2,3 20,4 

32 2,9 26,2 

40 3,7 32,6 

50 4,6 40,8 

63 5,8 51,4 

75 6,8 61,4 
Fonte: Amanco (2016) 

 

2.1.8 Sustentabilidade 

 

O Desenvolvimento sustentável originou-se a partir da Organização das 

Nações Unidas com o aumento das mudanças climáticas a partir da metade do século 

XX, para que as pessoas tivessem uma resposta para a crise social e ambiental. Em 

1987 surgiu o relatório de Brundtland, pela Norueguesa Gro Haalen Brundtland na 

qual propôs superar a pobreza dos países e que o desenvolvimento de uma cidade 

deve priorizar as necessidades básicas da população para ter uma melhora na 

qualidade de vida. O relatório ainda afirmou que a pobreza é um problema ambiental 

(ABRAVA, 2016). 
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No Brasil, em 1992 a conferência das nações unidas sobre o meio ambiente e 

desenvolvimento também chamada “Rio 92” desenvolveu o relatório com base em 

informações obtidas ao longo de três anos de pesquisa e análise, o mesmo relata as 

questões sociais, econômicas e a utilização de recursos naturais. O mesmo relata que 

o desenvolvimento sustentável supre as necessidades do momento sem comprometer 

as possibilidades das gerações futuras (GREENPEACE, 2016). 

Na “Rio 92” foi criada um documento de grande importância, foi a “Carta da 

Terra” onde traz importantes informações a respeito do meio ambiente sobre o meio 

ambiente e foi ratificada pela UNESCO e aprovada pela ONU em 2002: 

 

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em 
que a humanidade deve escolher seu futuro. À medida que o mundo torna-se 
cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, 
grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos 
reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas 
de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um 
destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade 
sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos 
universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este 
propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa 
responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida, 
e com as futuras gerações (CARTA DA TERRA, 2002, p. 01). 

 

De acordo com Mikhailova (2004) sustentabilidade é a capacidade de se 

manter, de se sustentar, ou seja, durará para sempre. Desenvolvimento sustentável é 

o que melhora a qualidade de vida dos seres humanos, onde os mesmos respeitam 

os ecossistemas que vivemos. 

Em 2002 a Cúpula Mundial define desenvolvimento sustentável que é a 

melhoria da qualidade de vida de todos os seres humanos sem aumentar o uso de 

recursos naturais (ENGENHARIE, 2016). 

 

2.1.9 Subsidio governamental em países desenvolvidos  

 

A Alemanha é um país que recebe muito subsidio governamental para a 

produção de energia sustentável, para o uso de painéis solares e geradores eólicos e 

de biomassa. No dia oito de maio deste ano a produção de energia gerada por esses 

sistemas foi de 87%do total consumida pelo país. Essa grande oferta momentânea 
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fez com que os preços da energia elétrica ficassem negativos, isso quer dizer que os 

consumidores não pagaram o valor máximo durante esse período pela energia. Isso 

se dá pela forma que que ocorre a venda de energia no país, semelhante ao mercado 

de ações. Quando existe grande oferta de eletricidade, o valor do preço da tarifa cai, 

podendo até ficar negativos (ENGENHARIAE, 2016). 

 

2.1.10 Apresentação da instituição 

 

Em visita à instituição constatou se um elevado consumo de energia elétrica. A 

fatura da energia é muito elevada, onde foi constatado um consumo médio mensal 

entre os meses de março de 2015 à agosto de 2016 de 2590 kWh. A Tabela 3 mostra 

o consumo de energia elétrica da instituição nos últimos 18 meses. 

 

Tabela 3 - Consumo de energia elétrica  

Mês / ano KWh 

Ago. /2016 3018 
Jul.   / 2016 3122 
Jun. / 2016 3072 
Mai. / 2016 2741 
Abr. /2016 2995 
Mar. /2016 2284 
Fev. / 2016 2575 
Jan. /2016 2600 
Dez. /2015 2414 
Nov. /2015 2347 
Out. /2015 2581 
Set. /2015 2277 
Ago. /2015 2654 
Jul.  /2015 2495 
Jun. /2015 2418 
Mai. /2015 2349 
Abr.  /2015 2552 
Mar. /2015 2133 

Fonte: Celesc (2016) 

 

Com a globalização e o mercado de trabalho cada vez mais exigente, grande 

parte das pessoas da terceira idade terão a necessidade de residir em asilos, sendo 

por falta de opção ou abandono das famílias. A população brasileira está ficando mais 

velha. A cada ano a expectativa de vida das pessoas vem crescendo, havendo a 

necessidade de novos programas e projetos que visem a qualidade de vida das 
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pessoas da terceira idade, sejam eles projetos sociais ou técnicos (IBGE, 2015).  

Existem asilos públicos e privados, podem ser sem fins lucrativos ou não. No asilo da 

cidade de Videira-SC residem 24 pessoas idosas, sendo nove delas cadeirantes. Este 

asilo de Videira é uma instituição de iniciativa privada, mas sem fins lucrativos. Ele 

sobrevive apenas de doações comunitárias, auxilio do setor público e empresas que 

optem por auxiliar. O mesmo está localizado no bairro São Cristovão, no município de 

Videira- SC, conforme Anexo A. Para auxilio e cuidados com idosos, o asilo conta 

também com o trabalho voluntário de algumas pessoas e de alguns funcionários com 

folha de pagamento fixa.  

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

  

O trabalho realizado é uma pesquisa para implantação de aquecedor solar à 

vácuo para efetuar o aquecimento de água em um asilo na cidade de Videira. 

Foi apresentado fundamentação teórica, com base em livros, normas técnicas, 

internet, revistas, conhecimento técnico, entre outros, de modo que seja efetuado uma 

alternativa de aquecimento de água no asilo, com o uso de tubos à vácuo para coletar 

a radiação solar e efetuar o aquecimento da mesma para o uso principalmente 

destinada para o banho dos idosos. 

 

2.2.1 Referencias normativas  

 

Para a elaboração do dimensionamento e instalação se um sistema de 

aquecimento solar algumas normas técnicas devem ser seguidas. As principais são:  

 

a) NBR 5626 (ABNT, 1996): Instalações prediais de água fria; 

b) NBR 7198 (ABNT, 1992): Projeto e execução de instalações prediais de água 

quente; 

c) NBR 15569 (ABNT, 2008): Sistema de aquecimento solar de água em circuito 

direto. 

 

O dimensionamento de um sistema de aquecimento solar deve seguir alguns 

passos estabelecidos pela NRB 15569 (ABNT, 2008), ou ainda, algumas 
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especificações técnicas do fabricante. Esta NBR utiliza para cálculo uma fração solar 

de 70% e também não pode existir sobre os coletores solares sombreamento de 

edificações vizinhas, árvores ou qualquer tipo de obstáculo. 

A NBR 7198 (ABNT, 1993) que regulamenta instalações de água quente 

designa algumas especificações de temperatura da água para uso domiciliar; a 

temperatura usada para banho ou higiene deve ser de 35 C° à 50 C°. 

 Com base na NBR 15569 (ABNT, 2008), para a elaboração do projeto, foram 

calculados todos os itens necessários para a instalação do sistema de aquecimento 

solar. 

O tamanho do boiler deve ser dimensionado de forma que o volume de água 

aquecida seja suficiente para o consumo de todos os integrantes. 

Para a instalação das placas solares deve ser observado e calculado vários 

fatores, a área superficial que as placas solares deverão possuir, o ângulo de 

inclinação, a orientação geográfica e a altura.  

 A NBR 15569 (ABNT, 2008) recomenda uma sequência de cálculo para 

dimensionamento do sistema de aquecimento solar: 

 

a) Calcular o consumo de água nos diversos pontos da residência, considerando 

a vazão, o tempo de consumo e a frequência de utilização; 

 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =  ∑( 𝑄 . 𝑇 .  𝐹 )                                                                                                    (01) 

 

Onde: 

 

Vconsumo   é o volume total de água quente consumida em metros cúbicos por dia 

(m³). 

Q  é a vazão de água em cada peça, é dada em metros cúbicos por segundo   

(m³/ s). 

T é o período médio que a peça é utilizada por dia expresso em segundos (s). 

Frequência de uso é a quantidade que cada peça é utilizada por dia. 
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b) Próximo passo é calcular o volume do sistema de armazenamento: 

 

𝑉𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧 =  
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 .  𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 .  𝑇𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧 −  𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
                                                             (02) 

 

Onde: 

 

Varmazenamento  é o volume total do sistema de armazenamento, dado em metros 

cúbicos (m³). 

Vconsumo  é o consumo de água diário designado em metros cúbicos (m³). 

Tambiente  é a temperatura ambiente anual do local de instalação. 

Tarmaz é a temperatura em que a água é armazenada, a temperatura de 

armazenamento deve ser maior a temperatura de uso. Expressa em graus 

Celsius (°C). 

 

c) Próximo passo é efetuar o cálculo da demanda de energia útil:         

  

𝐸ú𝑡𝑖𝑙 =  
𝑉𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧 . 𝑝 . 𝐶𝑝 . (𝑇𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧 −  𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)

360
                                                                (03) 

 

Onde: 

 

E útil é a energia útil, dada em quilowatts hora por dia ( kwh/dia). 

V armaz é o volume de armazenamento dado em metros cúbicos (m³). 

p é a massa específica da água expressa em quilogramas por metros cúbicos 

(kg/m³). 

Cp é o calor específico da água igual a 4,18 dado em quilojoules por quilograma 

Kelvin(kj/kg). 

T armaz é a temperatura de armazenamento da água, dada em graus Celsius (°C). 

T ambiente é a temperatura ambiente média anual. 
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d) Efetuar o cálculo da área coletora para coletores convencionais: 

 

              Acoletora =  
(Eútil +  Eperdas) .  FCinstal .  4,901

PMDEE .  IG
                                                              (04) 

 

 Onde: 

 A coletora é a área coletora, dada em metros quadrados (m²). 

IG é o valor da irradiação anual, expressa em quilowatts hora por metro 

quadrado dia ( kwh/m². dia). 

E útil  é a energia útil dada em quilowatts hora por dia (kwh/dia). 

E perdas  é o total das perdas térmicas, dado em quilowatts hora por dia 

(kwh/dia). 

 

PMDEE é a produção diária de energia específica do coletor solar, dada em 

quilowatts hora por metro quadrado ( kWh /m²), calculada pela fórmula a 

seguir; 

 

𝑃𝑀𝐷𝐸𝐸 = 4,901 . ( 𝐹𝑟𝑡α − 0,0249 . Frul )                                                                     (05) 

 

Onde: 

Frtα é o coeficiente de ganho do coletor. 

Frul é o coeficiente de perdas do coletor solar. 

  

 Fc instal é o fator de correção para inclinação e orientação do coletor solar 

e é calculado pela seguinte equação: 

 

 𝐹𝑐𝑖𝑛𝑠𝑡 =  
1

1−( 1,2 .0,0001 .(β − β Ó𝑡𝑖𝑚𝑜 )
2

+3,5 .0,00001 .𝑦2)
                                   (06) 

 

Onde:  
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β é a inclinação do coletor em relação ao plano horizontal, dada em graus ( °). 

β ótimo é a inclinação ótima do coletor, latitude do local + 10 °. 

Y é o ângulo de orientação dos coletores em relação ao norte geográfico, dado 

em graus ( °). 

 

2.2.2 Dimensionamento 

 

 Com base na NBR 15569 (ABNT, 2008), a seguir está o dimensionamento dos 

itens necessários para o sistema de aquecimento para a instituição. 

 

2.2.2.1 Reservatório térmico  

 

 O dimensionamento para o reservatório térmico deve atender as necessidades 

de uso diário pelos usuários. Deve ser observado as peças de utilização de água 

quente. 

A utilização da água quente na instituição será apenas destinada ao uso nos 

banheiros. São vinte e quatro idosos que residem em regime de internato no asilo e 

utilizam água para o banho.  

 O tempo estimado para o banho é de 10 minutos por individuo, com uma vazão 

média na ducha de 6,6 L/min  e uma frequência de um banho diário por usuário NBR 

15569 (ABNT, 2008). 

A seguir está calculado o consumo diário de água destinado ao banho. 

 

a) Volume de água consumido  

 

Vducha = 6,6 x 10 x 1 x 24 = 1584 litros/ dia 

 

 O consumo diário será de 1584 litros de água quente no asilo. 

  

b) Cálculo do volume do sistema de armazenamento para temperatura de 

armazenamento de 50°C: 
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𝑉𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1584 ∗ (45 − 20)

(50 − 20)
 = 1320/𝑑𝑖𝑎  

 

 O armazenamento mínimo que a instituição deve possuir para água quente 

será de 1320 litros/ dia. 

 A distribuição de água no asilo é realizada por sistemas distintos. A instituição 

possui quatro sistemas de distribuição de água fria individuais. 

 Devido a longa distância entre os banheiros, para que não ocorra perdas 

térmicas e perda de vazão nas tubulações, será optado por utilizar quatro sistemas de 

aquecimento individuais no asilo. Para que o sistema de armazenamento atenda às 

necessidades dos usuários é necessário que o equipamento possua capacidade igual 

ou superior de 330 litros. A Tabela 4 mostra os boilers fabricados pela empresa que 

estão disponíveis no mercado; 

Tabela 4 -  Reservatórios térmicos  

Volume (litros) Peso (Kg) Resistência elétrica (Watts) 

200 18,00 3000 

300 21,50 3000 

400 25,50 3000 

500 32,00 3000 
Fonte: Tecnosol (2016) 

 

Como não é produzido pela empresa reservatório térmico de 330 litros, será 

utilizado quatro boilers com capacidade individual de 400 litros. 

 

2.2.2.2 Coletor solar à vácuo  

 

Será utilizado coletores solares à vácuo por possuem uma maior eficiência de 

absorção de energia quando comparadas aos coletores convencionais. Esse maior 

rendimento se dá devido ao isolamento térmico à vácuo que existe entre os tubos. 

Atualmente o melhor isolamento térmico conhecido é o isolamento a vácuo.  

 Os tubos coletores à vácuo também podem ser instalados em locais onde a 

temperatura ambiente possa chegar até -10C° sem haja a necessidade de sistema 

anticongelamento, diferente do convencionais.  
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Para dimensionamento dos tubos à vácuo deve ser respeitado o volume dos 

reservatórios térmicos e os dados técnicos do fabricante. Com base na NBR 15569 

(ABNT, 2008) foi calculado a área necessária para efetuar o aquecimento da água. 

O primeiro passo é efetuar o cálculo da demanda de energia útil e perdas, com 

dados referenciados pela NBR 15569 (ABNT, 2008). A utilização de boiler de 400 litros 

(conforme cálculo anterior) e temperatura de armazenamento de 50°C NBR 7198 

(ABNT, 1992). 

 

 Eútil = 400 . 11,63 . 10 -4 . (50 – 20 ) = 13,956 kWh / dia. 

 

 Eperdas = 0,15 . 13,956 = 2,0934 kWh / dia 

 

 Para calcular a produção média diária de energia específica que o coletor solar 

desempenha é necessário os valores dos coeficientes de ganho solar e de perdas 

fornecidos pelo fabricante.  A Figura 19 mostra esses valores. 

 

Figura 19 – Dados técnicos do coletor solar. 

 

Fonte: Komeco (2016). 

 

𝑃𝑀𝐷𝐸𝐸 = 4,901 . (0,89 − 0,0249 . 0,7) = 4,2749  𝑘𝑊ℎ /  𝑚². 𝑑𝑖𝑎          

 

 𝐹𝑐𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 =  
1

1− [1,2 .10−4 .( 23−27 )2+3,5 .  10−5 .52] 
=  0,8385  

 

Para o local do imóvel a ser instalado o sistema de aquecimento a radiação 

solar média é de 4,93 Kcal / m². dia e a latitude é de 27 ° (CRESESB, 2016). Com 



51 
 

estes dados fornecidos com os calculados anterriormente é possível efetuar o 

dimencionamento da área coletora necessária para cada sistema. 

 

 𝐴𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑎 =  
( 13,956+2,0934 ).  0,8385 .  4,901

4,2764 .  4,93
= 3,13 𝑚2  

 

 A área coletora necessária para cada sistema aquecedor será de 3,13 m2, a 

Figura 20 descreve as dimensões dos conjuntos oferecidos pela empresa para 

instalação. 

 

Figura 20 – Dimensões dos conjuntos à vácuo 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Komeco (2016). 

 

Verificando os dados das dimensões do conjuto, não é possível utilizar o 

conjunto de 20 tubos, pois o mesmo possui menos de 3,13 m² de área. Para atender 

a necessidade dos 3,13 m²  de área coletora será necessário utilizar o conjunto com 

30 tubos, que possui 4,23 m². 

 

2.2.4 Válvula Misturadora Externa  

 

O asilo municipal não possui tubulação para a distribuição de água quente para os 

chuveiros. Para a instalação de misturadores convencionais há a necessidade de 

efetuar a quebra de paredes para a instalação dos mesmos. Isso gera grandes 

desconfortos para efetuar esse processo, como são citados abaixo: 
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a) Dificilmente encontramos azulejos iguais aos que foram utilizados na 

construção; 

b) O custo com mão de obra para efetuar a instalação é elevada; 

c) Muita poeira é gerada no corte das paredes; 

d) Maior demora para a execução do processo; 

e) Maior custo com materiais para a execução. 

 

Como a instituição possui apenas um pavimento, e possui forro de madeira e 

PVC, a solução optada para diminuir custos e desconfortos indesejáveis, foi o uso de 

misturadores externos, o qual é instalado antes da ducha ou do próprio chuveiro. A 

água fria continua circulando pela mesma tubulação e a água quente veem por cima, 

passando apenas pelo foro. O misturador opera como se fosse um T, instalado de 

cabeça para baixo. 

Figura 21 – Misturador externo 

 

Fonte: Eurosolar (2016) 

 

2.2.5 Escolha do Tipo de Sistema de Aquecimento 

 

 Foi optado pelo sistema de aquecedores com tubos à vácuo, onde a circulação 

da água ocorre naturalmente. Este sistema possui um custo menor de instalação 

quando comparado ao sistema forçado. Possui um bom desempenho térmico, não 

necessita o uso de bombas hidráulicas para efetuar a circulação da água entre o boiler 

e o coletor. O mesmo é de fácil instalação e é ideal para residências já construídas.  

 Neste sistema a água que é aquecida nos tubos à vácuo possui uma densidade 

menor que a água que está no fundo do reservatório térmico, gerando uma circulação 

natural entre o boiler e os tubos (TENDOBRASIL, 2016). 
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2.2.6 Tubulação   

 

A distribuição de água quente será feita com o uso de canos PPR. Neste projeto 

não dimensionado a rede hidráulica. 

O sistema de tubulação com o emprego de canos em PPR suporta altas 

temperaturas e elevada pressão e ao mesmo tempo garante uma ótima 

estanqueidade nas junções. Seu custo é menor quando comparado à outras 

tubulações, como por exemplo a de cobre. A tubulação de PPR fabricada a partir de 

uma resina plástica atóxica e de baixa condutibilidade térmica dispensa o uso de 

isolamento térmico (AMANCO, 2016). 

 Na tubulação em PPR não é necessário o uso de cola, solda ou rosca para 

efetuar as conexões entre os mesmos. Para a sua instalação é utilizado um processo 

conhecido como termofusão, onde os tubos e conexões são fundidos à uma 

temperatura de 260C°, formando uma tubulação contínua. Para efetuar esse processo 

utiliza se um termofusor. 

 

2.2.6 Custos  

 

 A instalação do sistema de aquecimento solar envolve gasto com produtos e 

mão de obra qualificada. Alguns dos principais produtos utilizados para instalação são; 

coletor solar, reservatório térmico, tubos e conexões para água quente, e acessórios 

para instalação elétrica. 

 O orçamento dos materiais a serem utilizados na execução do projeto foram 

orçados em uma empresa da cidade de Videira, e pode ser visualizado na Tabela 5;  

 

Tabela 5 – Orçamento de venda e instalação 

Itens  Qtd. R$ unitário R$ total 

Boiler 400l baixa pressão 4 2.375,00 9.500,00 

kit à vácuo baixa pressão 30 tubos  4 2.550,00 10.200,00 

Misturador p/ chuveiro 9 122,00 1.098,00 

Tubulação e conexões 1 1.350,00 1.350,00 

Kit suportes de fixação  4 825,00 3.300,00 

Mão de obra  1 5.100,00 5.100,00 

Total    30.550,00 
Fonte: O próprio autor. 
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 O custo para execução do projeto de aquecimento para o asilo será de R$ 

30.550,00. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Deste ponto em diante serão apresentados os resultados e análise dos 

resultados.  

 

2.3.1 Resultados 

 

 Aqui estão expostos os resultados obtidos através do dimensionamento e 

estudos realizados anteriormente, onde verificou se a capacidade de armazenamento 

de água quente, a área coletora necessária para efetuar a conversão térmica e outros 

itens necessários para o sistema de aquecimento. 

Devido à longa distância que existe entre os banheiros, conforme Apêndice A, 

será utilizado quatro sistemas individuais de aquecimento, para que não ocorra perdas 

térmicas significativas durante o transporte da água quente.  

Será utilizado o sistema de aquecimento com tubos à vácuo acoplado 

diretamente ao boiler.  

 Para atender a necessidade de consumo de água quente para os vinte e quatro 

idosos será necessário utilizar quatro boilers de 400 litros cada.  

 Um conjunto com trinta tubos para cada sistema de aquecimento será utilizado, 

o mesmo possuirá uma área de coleta de energia solar de 4,23m². 

 Como a instituição não possui rede hidráulica de água quente em suas 

instalações, será utilizado válvulas misturadoras externas para alimentação dos 

chuveiros. 
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3.3.1.1 Projeto 

 

Como a instituição não possuía planta baixa de toda a área construída, foi 

necessário verificar e anotar as medidas da construção para elaborar o projeto. A 

Figura 22 mostra a planta baixa do asilo em estudo. Para uma melhor visualização ver 

Apêndice A. 

 

Figura 22 – Planta baixa 

 

Fonte: O próprio autor 

 

 O asilo possui uma área construída de 537,03 m². 
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Segundo a NBR 15569 (ABNT, 2008), a instalação dos coletores solares deve 

ser feita no telhado norte da edificação para uma melhor captação da energia solar. A 

Figua 23 mostra a localização da instituição, para uma melhor visualização visualizar 

Apêndice E. 

 

Figura 23 – Planta de localização 

 

Fonte: O próprio autor 
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 Segundo a NBR 15569 (ABNT, 2008), para a instalação dos coletores solares 

deve ser observado a inclinação. 

A inclinação do telhado da instituição é de 23°, como pode ser observado na 

Figura 24, para uma melhor visualização ver Apêndice D. 

  

Figura 24 – Planta de cobertura com as placas  

 

Fonte: O próprio autor 
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 2.3.2 Análise de Custo / Benefício   

 

A partir do momento em que o sistema de aquecimento solar tem seu custo de 

investimento zerado, o mesmo torna se economicamente viável. 

 A utilização do sistema gera uma diminuição significativa da tarifa elétrica. Para 

definir um valor aproximado do custo com energia elétrica utilizada pelos chuveiros 

elétricos utilizados para aquecer a água no asilo, necessita se calcular o tempo de uso 

do mesmo, admitindo um valor fixo por mês. 

 Sabendo que são vinte e quatro idosos que utilizam o chuveiro para a higiene 

pessoal com banho, e que cada banho dura aproximadamente dez minutos por dia, 

temos um consumo diário de duzentos e quarenta minutos, totalizando um consumo 

mensal de cento e vinte horas destinadas para o banho. 

 As potências dos chuveiros elétricos são de 5500W (mesmo no verão é 

utilizado essa potência), que multiplicado pelas cento e vinte horas mensais de banho 

gera um consumo mensal de aproximadamente 660 KWh.  

 O custo do KWh pago pelo asilo é de R$ 0,64. Sendo que são consumidos 

660KWh por mês, multiplicado pelo valor do KWh, o custo com a fatura elétrica para 

efetuar o aquecimento de água no asilo destinada para o banho é de 

aproximadamente R$ 422,40 por mês. 

 Segundo dados da TENDOBRASIL (2016), a economia de energia elétrica 

gerada pela substituição dos chuveiros elétricos por sistema de aquecimento solar à 

vácuo pode ser de até 90% do consumo gasto para aquecimento de água.  De acordo 

com a mesma, o investimento inicial tem retorno financeiro, através do que é 

economizado mensalmente na fatura da conta da energia elétrica.   

Presumindo que a economia média anual de energia elétrica com o uso do 

sistema de aquecimento solar à vácuo seja de 80%, podemos utilizar esta 

porcentagem para efetuar a projeção de viabilidade econômica do projeto.   

 O investimento para implantação do sistema de aquecimento de água no asilo 

será de R$ 30.550,00 e seu custo de investimento será zerado em aproximadamente 

7,5 anos. 
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O Gráfico 5 demostra o valor do investimento para a instalação do sistema de 

aquecimento de água comparando com o valor acumulado anual a ser economizado 

na fatura elétrica. 

 

Gráfico 5 - Tempo de compensação financeira do sistema de aquecimento 
solar no asilo  

 

Fonte: O próprio autor.  
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3. CONCLUSÃO 

 

 Em todo o mundo existe um grande empenho entre técnicos, engenheiros e 

outros profissionais ligados ao setor de energia e do meio ambiente voltado para a 

utilização de formas alternativas menos agressivas ao meio ambiente e que sejam 

economicamente viáveis. A conversão da energia solar em térmica é uma delas. É um 

sistema alternativo com o uso de matéria prima gratuita, inesgotável e limpa 

(TOLMASQUIM, 2005). 

No desenvolvimento deste trabalho abordou se a necessidade de uma 

alternativa para o aquecimento de água para um no município de Videira, onde 

apresentou se o uso da radiação solar como fonte de aquecimento para a água em 

substituição dos chuveiros elétricos utilizados na instituição. 

Santa Catarina é um estado que recebe incidência solar de aproximadamente 

2200 horas por ano, uma média aproximada de 7 horas diárias de insolação, 

dependendo da região. Mesmo que haja a necessidade de sistemas de auxilio de 

aquecimento elétrico para o aquecimento da água em determinadas épocas do ano 

devido à fatores climáticos, o aproveitamento da mesma é viável (ABRAVA, 2016). 

A energia obtida através da radiação solar é considerada uma fonte de energia 

limpa, não gera impactos ambientais, diferente das hidrelétricas que atingem com 

suas inundações grandes áreas de florestas e fauna e das termo elétricas, que liberam 

grandes quantidades de monóxido de carbono com a queima de matéria prima. 

Com os dimensionamentos executados, foi constatado a necessidade de 

utilizar quatro boilers de 400 litros para armazenamento térmico, coletores solares à 

vácuo com área de 4,23 m² para cada sistema. O custo para execução do projeto será 

de R$ 30.550,00 e seu custo/benefício compensará em 7,5 anos.  

O asilo é instituição que depende de recursos oriundos de doações da 

sociedade e um pequeno auxilio da prefeitura municipal de Videira – SC. São muitas 

as dificuldades financeiras enfrentada pela instituição. A instalação de um sistema de 

aquecimento solar ocasionará uma redução de custos com a fatura da energia 

elétrica, dinheiro este que poderá ser utilizado para outros fins. 
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ANEXO A – LOCALIZAÇÃO 
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