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RESUMO
Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado um levantamento
bibliográfico relativo aos sistemas de aquecimento solar (SAS), identificando os
coletores solares planos industrializados e artesanais, utilizados para o aquecimento
de água destinado ao banho. Constatou-se a existência de ONGs que idealizaram
sistemas artesanais destinados a população de baixa renda, que não são
confeccionados com os materiais convencionalmente utilizados nos sistemas
industrializados, tornando-os mais acessíveis. O presente trabalho apresenta uma
avaliação laboratorial de um sistema artesanal que utiliza o PVC (Poli Cloreto de
Vinila) como principal material de confecção dos coletores e rede de distribuição da
água aquecida, proposto por uma ONG. Mediante a realização de ensaios em
bancada do sistema (reservatório e coletores), procurou-se fazer uma comparação
com os padrões estabelecidos no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do
Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), onde
foram verificados: a “Perda Específica de Energia Mensal” do reservatório e
produção de energia gerada pelo sistema (coletor mais reservatório). Foi realizada
também uma pesquisa de opinião, por meio de um questionário, destinado aos
usuários que montaram o sistema artesanal, proposto pela ONG, para verificar a
satisfação dos mesmos e funcionalidade do sistema. Complementarmente, realizouse uma análise crítica do Manual de Manufatura do Sistema Artesanal proposto pela
ONG, para a verificação de diretrizes de projeto que podem ser aprimoradas. O
sistema estudado se caracteriza por ser um coletor aberto e nos ensaios de bancada
o reservatório apresentou resultados de 0,83 kWh/mês.litro sem isolamento e de
0,55 kWh/mês.litro com isolamento, valores estes que não o classificam para
obtenção da homologação do Inmetro. No ensaio de Produção de Energia, o sistema
obteve 48,00 kWh/mês, valor que o situa na faixa “E” de eficiência, da classificação
de etiquetagem do PBE. Quanto ao questionário as respostas apontam que, apesar
da insuficiência na geração de água quente, os usuários estão satisfeitos com seu
desempenho, baseando-se em seu custo benefício. Da análise do Manual da ONG,
concluiu-se que se devem tomar algumas precauções na opção de utilização da
caixa mista, pois há o risco de ficar sem água ou utilizá-la para fins indesejados. Por
fim, conclui-se que deve ser melhorado o isolamento térmico do sistema, para que
proporcione a manutenção de água quente por mais tempo, caso contrário, o
sistema se torna mais adequado apenas para um pré-aquecimento da água,
devendo-se sempre manter o apoio elétrico.

Palavras-chave: sistema solar de componentes plásticos; aquecimento solar de
baixo custo; aquecimento solar de água; sistemas solares artesanais.

ABSTRACT

Evaluation of a system of solar heating built with plastic
components for the water heating for the residential use
It was researched for the development of this research a bibliographic study
regarding solar heating systems (SHS), identifying the industrialized and handmade
flat solar collectors, used for heating water intended for bathing. It was found that
there are NGOs which produce handmade systems for low income populations that
are made with different material from those used in industries which makes the whole
system decrease in cost. The study hereby provides laboratorial assessment of a
handmade system which uses PVC (polyvinyl chloride) as the main body for the
collectors and net of heated water distribution, proposed by an NGO. Throughout test
in the container and the system (reservoir + collectors), we aimed to compare to the
standards requested in the Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), of the
Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro),
where the “Specific loss of monthly energy” from the tank and the amount of heat
generated by the system (reservoir + collectors) were verified. It was also performed
a field survey, through a questionnaire intended to the users who made this
handmade system proposed by the NGO, in order to verify their satisfaction, and
system effectiveness. In addition a critical analysis of the Manufacturing Manual of
the handmade system proposed by the NGO was executed in order to verify the
norms of the project that can be improved. The researched system is an open
collector and in the tests the container showed results of 0.83 kWh/month.liter
without isolation and of 0.55 kWh/month.liter with isolation, values that do not classify
it to receive the Inmetro approval. In the test of Energy Production, the system
obtained 48.00 kWh/month, value that sets in the range “E” of efficiency in the PBE
labeling classification. As for the questionnaire the answers showed that regardless
the lack of necessity in generating hot water, the users are satisfied with its
performance based on its cost benefit. From the analysis of the NGO manual, it was
concluded that some precautions should be taken in case a mixed box is chosen to
be used, due to the risk of running out of water or the risk of using it undesirably.
Finally, it was concluded that the thermal insulation of the system must be improved,
so that it provides hot water for a longer time, otherwise the system will be most
appropriate just for a pre-heating of water, with the need of keeping an electrical
support all the time.
Key-words: solar system of plastic components; solar heating of low cost; water solar
heating; handmade solar systems.
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1 INTRODUÇÃO
As alternativas energéticas provenientes dos recursos naturais renováveis estão
sendo pesquisadas constantemente. A energia solar, para aquecimento de água, é
uma dessas alternativas. Segundo Aldabó (2002), a energia gerada pelo Sol é uma
fonte de energia infinita e a menos poluente conhecida até o momento.
A energia que vem do Sol, não deve ser desprezada, e conforme afirma Silva
(2006), a radiação solar pode ser utilizada diretamente para o aquecimento de
fluidos e ambientes, além da geração de energia elétrica ou mecânica.
O aproveitamento da energia solar por meio do aquecimento de um fluído recebe o
nome de energia solar térmica, e para a geração de energia elétrica, recebe o nome
de energia solar fotovoltáica.
Dessas duas modalidades de aproveitamento, a mais utilizada no Brasil, é a energia
solar térmica destinada ao aquecimento de água para o banho.
Conforme dados da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado,
Ventilação e Aquecimento (2009), estima-se que já existam em torno de 600 mil
residências no Brasil que utilizam os coletores solares para aquecer a água do
banho.
Os fatores que podem intensificar o uso do aquecimento solar são diversos, entre
eles destacam-se: consciência ambiental; construções ecologicamente corretas; a
redução nas emissões de gás carbônico (CO2); e a economia na conta de energia
elétrica.
Assim como acontece em outros países já existe, em algumas cidades brasileiras, a
obrigatoriedade de instalação de aquecedores solares em edificações. O primeiro
país a adotar a política do uso de energia solar foi Israel, em 1980, e desde então,
outros países vem adotando esta política como solução definitiva e necessária
(PORFIRIO, VIEIRA, 2006).
O seminário “Cidades Solares”, que já ocorreu em diversas capitais, incentivou a
proposição de medidas legais que facilitem a disseminação do aquecedor solar para
água. O seminário é promovido pela organização não-governamental Vitae Civilis e
pelas câmaras municipais das cidades visitadas (SPRENGER, 2007).
De acordo com Tarso (2007), estima-se que as indústrias que fabricam sistemas
solares no Brasil estão produzindo 500 mil metros quadrados de coletores solares
por ano, sendo que cerca de 90% das instalações solares no país são residenciais,
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equivalente a 1,1% dos domicílios, proporcionando redução da demanda elétrica,
principalmente no horário de pico.
Em 2005 mais de 160 sistemas de aquecimento solar já haviam sido etiquetados
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro),
por meio do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) (TARSO, 2007).
De acordo com pesquisas desenvolvidas pelo Programa Nacional de Conservação
de Energia Elétrica (Procel), o chuveiro elétrico é responsável por cerca de 60% da
carga do sistema de distribuição de energia elétrica no Brasil nas horas de pico de
demanda, sendo responsável pela maior fatia do consumo de energia de uma casa,
representando 22,9% do consumo (SPRENGER, 2007).
A substituição ou diminuição do uso do chuveiro elétrico pela opção do aquecimento
solar por meio dos coletores vem sendo caracterizada como uma contribuição para o
setor energético, principalmente após o racionamento de energia elétrica, ocorrido
em 2001 no Brasil.
Um fato a considerar é a redução do consumo de energia elétrica nas residências,
pois a energia elétrica poupada pode ser destinada a outras atividades geradoras de
renda e emprego. Ao mesmo tempo, evitam-se investimentos para aumentar a oferta
de energia elétrica com gastos na construção de novas usinas hidrelétricas e
termoelétricas.
Segundo Healey (1997), nos países europeus o custo de instalação de um sistema
tradicional de aquecimento solar, de escala comercial, usado para aquecimento
doméstico, é de 430 a 646 USD por metro quadrado de área do coletor. O custo de
operação e manutenção durante a vida do sistema é acrescido de aproximadamente
12% do custo de instalação do sistema solar.
Os sistemas manufaturados artesanalmente podem ser caracterizados pela
substituição de elementos utilizados em sistemas tradicionais industrializados, por
materiais alternativos e de fácil aquisição, com o objetivo de baratear o sistema.
Segundo Oliva e Borges (1990), os sistemas artesanais de aquecimento solar, são
todos os sistemas de baixo investimento inicial, quando comparados aos
aquecedores solares tradicionais.
A adoção destes materiais alternativos, aliado ao baixo investimento inicial, é
considerada, neste trabalho, como Sistemas Artesanais de Aquecimento Solar de
Água (Saasa).
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Existe, no mercado de aquecedores solares, um sistema Saasa desenvolvido por
uma ONG, cujo projeto consiste da substituição de alguns componentes tradicionais
por alternativos, propiciando que o próprio usuário efetue a montagem e instalação
do mesmo. A ONG promove cursos presenciais direcionados a informar a
metodologia de construção e instalação do sistema, instruindo os usuários através
de um manual denominado: Manual de Instrução e Manufatura e Instalação
Experimental do Aquecedor Solar de Baixo Custo (SOCIEDADE DO SOL, 2008).
Dada a pouca informação formalmente registrada sobre o uso e eficiência dos
Saasa, o presente trabalho dedicou-se a estudar um sistema artesanal de
aquecimento de água por meio de avaliação laboratorial, composto de placas
coletoras, de forro modular de PVC e reservatório, artesanalmente produzidos,
conforme procedimento difundido por uma ONG promotora e divulgadora da
montagem destes sistemas artesanais.
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2 OBJETIVO
O objetivo principal do trabalho foi a avaliação de um sistema artesanal de
aquecimento solar de água, proposto por uma ONG, por meio da montagem de um
Saasa completo e da realização de ensaios em laboratório, identificando as suas
características e também quantificando a produção de água quente.
Como objetivo complementar, aplicou-se um questionário para uma amostra de
usuários que montaram o Saasa e estão utilizando o sistema proposto pela ONG,
para verificar a opinião sobre o funcionamento do sistema.

19

3 METODOLOGIA
Esta

seção

apresenta

o

detalhamento

da

metodologia

adotada

para

o

desenvolvimento deste trabalho.
3.1 Pesquisa bibliográfica e escolha do sistema de estudo
Foi feita uma pesquisa bibliográfica na literatura técnica e em normalizações
nacionais, para identificar os tipos de aquecedores solares industrializados e
artesanais.
Foram identificados alguns sistemas artesanais de aquecimento solar de água para
uso residencial, porém este trabalho se concentrou no sistema proposto por uma
ONG denominada Sociedade do Sol, que apresenta um coletor solar construído por
componentes plásticos e manufatura caseira.
A escolha do sistema proposto baseou-se no fato dessa Entidade divulgar o sistema,
através da mídia escrita e falada, além de ministrar cursos desde 2003 sobre o
equipamento, sua confecção e instalação, que propiciou obter dados1 estatísticos
sobre o comportamento do mesmo.
3.2 Avaliação do sistema em laboratório
Realizou-se a montagem deste sistema artesanal, seguindo as instruções da
Sociedade do Sol (2008), para:
a) verificação do desempenho do sistema (reservatório e coletores), realizado
através de ensaios em laboratório, da determinação da “Perda Específica de
Energia Mensal”, conforme o Regulamento Específico estabelecido pelo
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Instituto Nacional de
Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro);
b) obtenção da produção de energia de um dia de calor, utilizando a fórmula
da Primeira Lei da Termodinâmica, com dados obtidos nos ensaios de
campo.

1

Informações obtidas através da lista dos alunos matriculados nos cursos e contato telefônico com
os mesmos.

20

3.3 Avaliação do sistema pelos usuários
Para verificar a opinião dos usuários do sistema, foi elaborado um questionário,
enviado por meio de correio eletrônico, para todos os usuários que participaram de
treinamento de montagem do sistema proposto pela Sociedade do Sol de 2003 a
2008.
3.4 Análise do manual da ONG
Foi feita uma análise crítica do manual da Sociedade do Sol (2008), para identificar
quais são as diretrizes de projeto que afetam o desempenho e que podem ser
aprimoradas, contribuindo para a melhoria do projeto.
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4 SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR
Nesta seção são abordados os sistemas de aquecimento solar de água,
industrializados e artesanais.
A seguir, apresenta-se o Diagrama 1 com a estrutura de captação da energia solar e
da geração de calor, classificando os tipos de sistema de aquecedor solar existentes
atualmente.
Captação de
Energia Solar

Aquecimento Solar
Passivo

Aquecimento Solar
Ativo

Iluminação natural,
aquecimento de ambientes

Coletores Solares

Coletores de alta
concentração

Coletores de média
concentração

Geração de vapor
e energia elétrica

Geração de vapor, energia
elétrica e aquecimento de
água (indústrias).

Coletores de baixa
concentração

Geração de calor - Sistemas de
Aquecimento de água - SAS

Geração de energia elétrica

Coletores Solares
Planos

Coletores
Fotovoltaicos

Circuito Direto
Circuito Indireto

SISTEMAS
INDUSTRIALIZADOS
Sistemas Solares
Fechados

SISTEMAS
ARTESANAIS

Sistemas Solares
Abertos

Sistemas Solares
Abertos
Sistemas Solares
Acoplados

Diagrama 1 – Classificação da captação da energia solar.
Fonte: Autor (2009).
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4.1 Sistemas de captação de energia
O aquecimento solar passivo segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica
(2005) é aquele que possibilita o melhor aproveitamento da radiação solar por meio
de técnicas sofisticadas de arquitetura e construção, utilizando a iluminação natural
e o calor para aquecimento de ambientes.
Ainda segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (2005), o aquecimento solar
ativo pode ser considerado pela absorção da radiação solar por meio de coletores
para aquecimento de água, que se configura num sistema de aproveitamento
térmico da energia solar.
Os coletores solares são dispositivos utilizados para captar e converter a radiação
solar em energia térmica, pelo aquecimento do fluido de trabalho. (INSTITUTO
NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL,
2008). Suas principais aplicações são em residências e comércios (hotéis,
restaurantes, clubes, hospitais, entre outros) e para o aquecimento de água (higiene
pessoal e lavagem de utensílios e ambientes).
Para Bezerra (1998), os coletores podem ser classificados como:
•

coletores de alta concentração;

•

coletores de média concentração;

•

coletores de baixa ou nenhuma concentração.

Segundo o Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas
(2008), os coletores solares de alta concentração destinam-se a aplicações que
requerem temperaturas mais elevadas, como secagem de grãos e a produção de
vapor.
Os coletores de alta e média concentração formam sistemas complexos de captação
de energia solar. A seguir apresentam-se as descrições de alguns tipos destes
sistemas:
•

sistemas cilindros-parabólicos: são utilizados espelhos em forma de
cilindros

que

concentram

os

raios

solares

em

tubos

receptores

termicamente eficientes que contém um fluido de transferência de calor.
Este fluido é aquecido e bombeado através de uma série de trocadores de
calor para produzir vapor superaquecido que alimenta uma turbina
convencional para produzir eletricidade (BAPTISTA, 2006);
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•

sistemas de torres centrais: utilizam uma série de heliostatos (grandes
espelhos que se movimentam individualmente conforme movimentação do
sol) dispostos em círculos, para concentrar os raios solares em um receptor
central, localizado no topo de uma torre central (BAPTISTA, 2006);

•

sistemas de discos parabólicos: são compostos por um receptor térmico que
absorve a energia dos raios solares concentrados e a transforma em calor,
que é transferido para um gerador ou máquina térmica, que transforma o
calor do receptor em energia elétrica (BAPTISTA, 2006).

Segundo Baptista (2006), estas tecnologias podem ser utilizadas de maneira
combinada com combustíveis fósseis. Esta hibridização consiste no aproveitamento
térmico, permitindo a sua operação durante os períodos em que a energia solar não
está disponível. Sensores interligados a controles mecânicos permitem que os
coletores se movam lentamente de forma a manter a radiação centralizada no
receptor.
Na Figura 1, a seguir, apresentam-se alguns dos tipos de concentradores solares de
alta e média concentração.

Figura 1 – Concentradores solares para a geração heliotérmica.
Fonte: Baptista (2006).

Para Bezerra (1998), os coletores solares de baixa concentração podem ser
agrupados da seguinte forma:
• painéis fotovoltaicos para a produção de energia elétrica;
• coletores solares planos fechados para aquecimento de água;
• coletores solares planos abertos para aquecimento de água.
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Os painéis fotovoltaicos utilizam o princípio fotoelétrico para gerar a energia elétrica,
possibilitando o armazenamento desta energia, através de baterias, para ser
utilizada quando necessária.
Segundo Castro (2004), esta tecnologia ainda está muito longe da viabilidade
econômica. Suas principais aplicações são a eletrificação rural (em locais
desprovidos da rede elétrica ou em locais onde a energia fornecida é de má
qualidade), o bombeamento de água para a irrigação, a eletrificação de cercas para
a criação de animais, a refrigeração de medicamentos e vacinas em postos de
saúde, iluminação pública, estações repetidoras de telecomunicações, sinalizações,
estações de monitoramento ambiental, entre outros.
Conforme a NBR 15569 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008) os
coletores solares planos são aqueles cuja superfície de absorção é essencialmente
plana.
São aplicados para o aquecimento de água nas residências, principalmente para a
substituição do chuveiro elétrico, também são empregados para a secagem de
frutos, carne, peixes, grãos, climatização, destilação de água salgada, secagem de
argilas, aquecimento industrial a baixa temperatura (CASTRO, 2004).
De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008), quando o fluido
de trabalho a ser utilizado é o mesmo que circula pelos coletores solares no
processo de aquecimento, tem-se o circuito direto, e para a condição contrária, o
circuito indireto.
Os coletores solares planos fechados são aqueles que possuem cobertura
transparente, normalmente vidro, policarbonato ou plástico, que reduz as perdas de
calor entre a placa absorvedora e o ambiente, além de proteger os componentes do
coletor de agressões externas e umidade. Já os coletores solares planos abertos
não possuem essa cobertura (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2005).
4.2 Sistemas de aquecimento solar de água (SAS)
De acordo com a NBR 15569 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008),
o Sistema de Aquecimento Solar (SAS) é um sistema composto por coletores
solares, reservatório térmico, aquecimento auxiliar, acessórios e suas interligações
hidráulicas, que podem funcionar por circulação natural ou forçada.
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O princípio básico de funcionamento de um SAS pode ser descrito conforme Bezerra
(1998):
[...]a radiação solar atravessa o vidro de cobertura (se este for um
coletor fechado) e ao encontrar uma superfície geralmente negra é
absorvida e reemitida, sofrendo um aumento no seu comprimento de
onda, o que a torna incapaz para atravessar de volta o vidro e a partir
daí, tem origem uma reemissão desta radiação no sentido vidrosuperfície-vidro. (BEZERRA, 1998).

Este fenômeno é conhecido por efeito estufa, responsável pelo aumento progressivo
da temperatura da superfície negra, enquanto durar a ação da radiação solar
(BEZERRA, 1998).
Sob a superfície negra e em contato direto, são colocados tubos paralelos ligados
nas extremidades por dois tubos de maior diâmetro, contendo água em seu interior.
Como a superfície está sendo aquecida pela radiação solar e estando a grade de
tubos (serpentina) em contato direto, ocorre a transferência de calor para a grade de
tubos e desta para a água que se encontra em seu interior (BEZERRA, 1998).
O coletor solar é ligado por meio de tubos a um reservatório termicamente isolado,
que contém o volume de água a ser aquecido. Este aquecimento provoca o
movimento convectivo natural (circulação natural), também conhecido como
termossifão, que consiste na transferência da água de um local para outro devido à
diferença de densidades entre a água quente (mais leve) e água fria (mais pesada) e
isto ocorre até que a água existente no sistema solar de aquecimento (coletor e
reservatório termicamente isolado) atinja o equilíbrio térmico (BEZERRA, 1998).
Se nesta situação, certo volume de água quente é retirado para consumo, um
volume de água à temperatura ambiente, imediatamente igual, entra no reservatório
termicamente isolado, já que este está diretamente ligado à fonte de abastecimento
de água (BEZERRA, 1998).
De acordo com Bezerra (1998), o coletor absorção da radiação solar e é também
operacional nos dias nublados, pois a componente infravermelha da luz solar
atravessa as nuvens e aquece o coletor, só que com menor intensidade em relação
aos dias ensolarados, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (2008),
a insolação média em junho é reduzida em 90% em relação à insolação média
anual, porém o suficiente para produzir água quente. O sistema solar de
aquecimento de água só não funciona em dias chuvosos, quando será necessário
utilizar um sistema convencional, seja elétrico ou a gás.
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De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008), a classificação
dos SAS, de acordo com suas características de funcionamento, pode ser
apresentada conforme o Quadro 1, a seguir.

Classificação do SAS- Sistema de Aquecimento de Água
I

Categorias
II

III

Arranjo

solar + auxiliar

somente solar

pré-aquecimento solar

Circulação

natural ou termossifão

forçada

Regime

acumulação

passagem

Armazenamento

convencional

acoplado

Alimentação

exclusiva

não exclusiva

Alivio pressão

respiro

conunto de válvulas

Atributo

integrado

Quadro 1 – Classificação do SAS, quanto às características de funcionamento.
Fonte: NBR 15569 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008).

A seguir uma descrição do Quadro 1 sobre as características dos SAS, conforme
prescrito na NBR 15569 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2008):
•

arranjo solar + auxiliar: sistema que utiliza, de forma integrada, ambas as
fontes de energia, solar e auxiliar, e é capaz de proporcionar um serviço
especifico de água quente independente da disponibilidade de energia solar;

•

arranjo somente solar: SAS sem uso de sistema de aquecimento auxiliar;

•

arranjo pré-aquecimento solar: sistema que não utiliza nenhuma forma de
aquecimento auxiliar e é instalado para pré-aquecer água fria, previsto na
entrada de outro tipo de aquecedor de água;

•

circulação natural ou termossifão: sistema que utiliza somente a mudança
de densidade do fluido de trabalho para obter a circulação do mesmo entre
o coletor e o dispositivo de armazenamento;

•

circulação forçada: sistema em que o fluido de trabalho é forçado a circular
entre o coletor e o reservatório térmico por pressão gerada externamente
(por exemplo, moto bomba);

•

regime acumulação: sistema em que água circula entre os coletores solares
e o dispositivo de armazenamento durante os períodos de funcionamento;

27

•

regime passagem: sistema em que a água a ser aquecida passa dos
coletores solares até o ponto de uso;

•

armazenamento

convencional:

sistema

em

que

o

dispositivo

de

armazenamento está separado do coletor e está localizado a certa distância
deste;
•

armazenamento acoplado: sistema em que o dispositivo de armazenamento
e o coletor estão montados sobre uma única estrutura de suporte;

•

armazenamento integrado: sistema em que as funções de coleta e
armazenamento de energia solar são realizadas dentro do mesmo
dispositivo;

•

alimentação exclusiva: sistema em que a alimentação de água fria abastece
somente o SAS;

•

alimentação não exclusiva: sistema em que a alimentação de água fria
abastece o SAS e outros pontos de consumo;

•

alívio de pressão - respiro: sistema em que a equalização das pressões
positivas e negativas do SAS, saída de ar e vapor é realizada por
comunicação direta entre o reservatório e a atmosfera;

•

alívio de pressão - Conjunto de válvulas: sistema em que a equalização das
pressões positivas e negativas do SAS, saída de ar e vapor é realizada por
dispositivos mecânicos.

4.3 Sistemas industrializados
Segundo Oliva (1990) a tecnologia de aquecimento solar de água do sistema
industrial para uso doméstico, por meio de coletores solares planos, é bem
dominada e tem sido empregada com bons resultados, quando os aquecedores são
projetados, construídos e instalados de forma adequada.
De acordo com Bezerra (1998), o coletor solar deve resistir às intempéries, proteger
seus componentes internos e externos, e conferir resistência mecânica ao SAS.
Vários são os materiais empregados em sua construção, como: fibra de vidro, chapa
galvanizada, plástico, chapa de alumínio, alvenaria de cimento, madeira, perfis
especiais de alumínio extrudado, entre outros.
Os elementos constituintes de um coletor solar industrializado são:
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•

cobertura: tem a função de permitir a passagem da radiação solar e reduzir
as perdas de calor formando o efeito estufa. Normalmente são de vidro liso,
acrílico, ou policarbonato;

•

aletas: tem a função de absorver a radiação solar e conduzir o calor obtido
para a água. Normalmente são de cobre ou alumínio, materiais com boa
condutibilidade térmica;

•

tinta preto fosco: normalmente utilizadas para a pintura das aletas,
aumentando assim a absorção da radiação do sol. Essas tintas têm que
suportar as temperaturas elevadas do interior do coletor e resistir à ação
dos raios ultravioletas;

•

tubos (serpentina): estão em contato direto com as aletas, são responsáveis
por conduzir a água que será aquecida. Normalmente são de cobre ou inox,
e materiais termoplásticos;

•

isolamento térmico: tem a função de minimizar as perdas de calor.
Normalmente é empregada espuma rígida poliuretana sem Cloro Flúor
Carboneto (CFC), lã de vidro e lã de rocha.

O reservatório térmico é o recipiente onde o fluido aquecido se acumula, o mesmo é
isolado termicamente. Normalmente se apresentam como cilindros de cobre ou inox.
Para a utilização da água quente, o reservatório também pode contar com o
aquecimento auxiliar, composto de uma resistência elétrica e um termostato,
garantindo a complementação do aquecimento nos dias em que o sol não seja
suficiente para suprir toda a demanda de água quente.
A rede de distribuição constitui-se por um circuito de tubos que é termicamente
isolado com material apropriado. A parte da rede embutida nas paredes deverá ser
revestida de argamassa de propriedades isolantes. A maioria dos fabricantes utiliza
tubulação de cobre ou CPVC (tubo de plástico rígido próprio para alta temperatura).
A Figura 2, seguir, ilustra um sistema solar de aquecimento de água:
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Figura 2 – Detalhe genérico de sistema solar de aquecimento de água.
Fonte: Green (2000 apud AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA,
2005, p.33).

Conforme Bezerra (1998), os coletores devem satisfazer aos seguintes requisitos:
•

baixo custo, melhor relação custo/benefício;

•

resistência a temperaturas a que será submetido;

•

possuir boa resistência mecânica;

•

ser resistente à ação das intempéries.

É importante destacar que a tecnologia utilizada nos sistemas industrializados no
mundo é semelhante à utilizada no Brasil, diversificando alguns materiais de acordo
com o fabricante, alguns até são denominados de sistemas de baixo custo.
4.3.1 Sistemas solares fechados
De acordo com Pereira (2003), os sistemas solares fechados industrializados são
utilizados para aquecer a água até uma temperatura de 60ºC. São constituídos por
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uma caixa externa, isolamento térmico, tubos para escoamento do fluido no interior
do coletor (serpentinas de cobre ou alumínio), placa absorvedora pintada de preto
fosco, cobertura transparente e sistema de vedação.
Podem ter a circulação natural, caracterizada pelo princípio do termossifão, ou
forçada, caracterizada pelo bombeamento da água ao reservatório.
A Figura 3, a seguir, apresenta um sistema solar plano fechado, com circulação
natural.

Figura 3 – Sistema Solar Plano Fechado.
Fonte: Soletrol Aquecedores Solares de Água (2009).

Na Fotografia 1, a seguir, observa-se um exemplo de coletor solar plano fechado.
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Fotografia 1 – Coletor solar plano fechado.
Fonte: Soletrol – Aquecedores Solares de Água (2009).

Observa-se na Fotografia 1, que as placas coletoras estão interligadas entre si e
possuem uma cobertura de vidro, caracterizando-se como sistema fechado.
4.3.2 Sistemas solares abertos
Os sistemas solares abertos, também se caracterizam por obter uma superfície
plana, porém são mais utilizados para aquecimento de piscina, normalmente
aquecendo a água a uma temperatura inferior que os coletores fechados, até
mesmo por que não possuem cobertura de vidro (perdendo parte do calor obtido).
De acordo com Pereira (2003), os sistemas solares planos abertos operam a baixa
temperatura, entre 28 e 30ºC. O corpo externo, na maioria das vezes, é constituído
de materiais termoplásticos, polipropileno, EPDM (Copolímero de Etileno-PropilenoDieno) ou borrachas especiais.
A Fotografia 2, a seguir, apresenta um coletor solar aberto desenvolvido para o préaquecimento da água de chuveiros, onde se pode perceber a ausência de cobertura.

32

Fotografia 2 – Coletor solar plano aberto.
Fonte: Aquecedores Astrosol (2008).

O coletor da Figura 4, apresentado a seguir, apesar de ser aberto, não tem sua
utilização em piscinas, mas sim para o aquecimento da água para banho. A
circulação se dá naturalmente pelo princípio do termossifão, e não faz uso dos
materiais padrões utilizados em coletores industrializados, substituindo-os por
materiais de um custo menor, como o PVC para a confecção dos coletores e a rede
de distribuição, assemelhando-se aos sistemas artesanais.

Figura 4 – Sistema solar plano aberto.
Fonte: Belosol Aquecedores Solares (2009).
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4.3.3 Sistemas solares acoplados
De acordo com a Portaria nº 395 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2008), os sistemas solares
acoplados são aqueles em que os coletores solares e o reservatório térmico que
compõem o sistema estão fisicamente unidos ou constituem um corpo único.
A Fotografia 3 e Figura 5, a seguir, apresentam um coletor solar acoplado.

Fotografia 3 – Sistema solar plano acoplado.
Fonte: Soletrol – Aquecedores Solares de Água (2009).

Figura 5 – Sistema solar plano acoplado.
Fonte: Aquecedores Astrosol (2008).

Os sistemas acoplados, sendo compactos, são ideais para locais em que há uma
limitação de espaço. Em geral, são fixados nos telhados, possuem cobertura de
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vidro e apresentam um reservatório térmico de capacidade de até 200 litros, o que
caracteriza um volume não muito grande de água quente. Pode ser utilizado um
sistema auxiliar (elétrico ou a gás), para os dias nublados e chuvosos.
Utilizam o efeito termossifão, e para tanto, o reservatório térmico deve estar numa
cota acima a do coletor.
4.3.4 Coletores solares com tubulação a vácuo
Existem ainda sistemas que elevam a temperatura até 100ºC, como o caso dos
coletores solares de tubos a vácuo, que para diminuírem as perdas térmicas,
utilizam vácuo em seu interior. Compostos de uma série de tubos, cada um com um
absorvedor, o que faz com que os raios solares incidam perpendicularmente em
suas superfícies durante quase todo o dia, permitindo uma eficiência superior a dos
coletores planos (GOERCK, 2008).
Esses tubos são de vidro de borosilicato de parede dupla, dentro do qual existe
vácuo. A parede interna é coberta por nitrato de alumínio, que tem a propriedade de
maximizar a absorção de calor. No interior existe um tubo de cobre, responsável
pelo transporte de calor (GOERCK, 2008).
A Fotografia 4, a seguir, apresenta um coletor solar com tubulação a vácuo.

Fotografia 4 – Coletor solar fechado com tubulação
a vácuo (industrializado).
Fonte: Goerck (2008).
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4.4 Projeto e instalação do sistema
O projeto e a instalação de sistemas solares necessitam de alguns cuidados.
Instaladores e projetistas devem seguir orientações quanto ao posicionamento dos
painéis, do ângulo de inclinação, da área disponível para a instalação do sistema, do
dimensionamento correto para atender à demanda local, da verificação da existência
de sombras que reduzam o resultado esperado, e da análise das condições
climáticas locais.
Estas ações devem ser orientadas por técnicos e profissionais para que seja
escolhido o sistema mais adequado para a região, com o melhor custo benefício e
que tenha a máxima eficiência possível.
Segundo Santos e Rosa (2002), o melhor ângulo de inclinação para os painéis é a
latitude do local mais 10º, proporcionando que a incidência solar sobre o coletor seja
a mais perpendicular possível durante todo o ano.
Os painéis deverão estar orientados para o norte verdadeiro (geográfico) no
Hemisfério Sul. Em instalações em que a direção do telhado em relação ao Norte e
sua respectiva inclinação não forem favoráveis, é necessária a ampliação da área de
coletores solares para compensar as possíveis perdas.
Para Mangussi (2003), para atingir uma boa eficiência do sistema, é ideal que os
coletores sejam orientados para o norte verdadeiro, e que variações de até 15º tanto
para leste quanto para oeste são aceitáveis.
Para se obter o norte verdadeiro é necessário saber qual é a declinação magnética
do local (ângulo formado entre a direção do norte verdadeiro e a direção do norte
magnético, em um determinado local da superfície terrestre) e existem softwares
que disponibilizam dados mostrando essa declinação. Para a cidade de São Paulo,
por exemplo, a declinação magnética é 18º, sendo assim, o seu norte verdadeiro se
encontrará a 18º a leste do norte magnético, por meio da leitura da bussola
(MANGUSSI, 2003).
4.5 Dimensionamento de um SAS industrializado
O dimensionamento consiste em determinar a área coletora e o volume do sistema
de armazenamento necessário para atender a demanda de energia útil de um
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determinado perfil de consumo, conforme a norma NBR 15569 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (2008).
De acordo com a norma NBR 15569 da Associação Brasileira de Normas Técnica
(2008), o dimensionamento de um SAS pode ser realizado por meio das equações
distribuídas em quatro etapas, descritas a seguir:
1ª etapa: Volume consumido pelos vários pontos de utilização, levando-se em
consideração a vazão das peças, o tempo de utilização e a freqüência de uso.

Vconsumo = ∑ (Qpu × Tu × freqüência de uso)

equação (1)

Onde:
• Vconsumo: é o volume total de água quente consumido diariamente em
m³;
• Qpu: é a vazão da peça em m³/s;
• Tu: é o tempo médio de uso diário da peça de utilização em segundos;
• freqüência de uso: é o número total de utilizações da peça.

A vazão das peças de utilização, utilizada na equação (1), é apresentada pela
Tabela 1, a seguir, entretanto recomenda-se que os valores de consumo sejam
obtidos diretamente com os fabricantes e que o padrão de utilização seja avaliado
em função das condições específicas de cada instalação, de acordo com a norma
NBR 15569 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008).
Tabela 1 – Valores sugeridos para consumo diário de água quente

Fonte: NBR 15569 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2008).
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2ª etapa: Calcular o volume do sistema de armazenamento.
Varmaz = Vconsumo x (Tconsumo - Tambiente)

equação (2)

(Tarmaz - Tambiente)
Onde:
• Vconsumo: é o volume total de água quente consumido diariamente em m³;
• Varmaz: é o volume do sistema de armazenamento do SAS em m³ (sugere-se
que Varmaz: ≥ 75% Vconsumo);
• Tconsumo: é a temperatura de consumo de utilização em ºC (sugere-se que
seja adotado 40ºC);
• Tarmaz: é a temperatura de armazenamento da água em ºC (sugere-se que
Tarmaz ≥ Tconsumo);
• Tambiente: é a temperatura ambiente média anual do local de instalação.

3ª etapa: Calcular a demanda de energia útil e perdas.
Eutil = Varmaz x γ x Cp x (Tarmaz - Tambiente )

equação (3)

Onde:
• Eutil: é a energia útil em kWh/dia;
• Varmaz: é o volume do sistema de armazenamento do SAS em m³ (sugere-se
que Varmaz. ≥ 75% Vconsumo);
• γ: é o peso específico da água igual a 1000 kg/m³;
• Cp: é o calor específico da água igual a 11,63 x 10-4 kWh/(kg.ºC);
• Tarmaz: é a temperatura de armazenamento da água em ºC (sugere-se que
Tarmaz ≥ Tconsumo);
Tambiente: é a temperatura ambiente média anual do local de instalação em ºC.
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4ª etapa: Calcular a área coletora.
Acoletora =

(Eutil + Eperdas) x FcInstal x 4,901

equação (4)

Pme x IG
Onde:
•

Acoletora: é a área coletora em m²;

•

IG: é o valor da Irradiação Global média anual para o local de instalação
(kWh/m².dia);

•

Eutil: é a energia útil em kWh/dia;

•

Eperdas: é a somatória das perdas térmicas dos circuitos primário e
secundário, em kWh/dia, calculada pela soma das perdas ou pela equação
5, a seguir:

Eperdas = 0,15 x Eutil

•

equação (5)

Pme: é a produção média diária de energia específica do coletor solar em
kWh/m² e é calculada através da equação 6, a seguir:

Pme = 4,901 x (Frτα - 0,0249 x FrUL)

equação (6)

Onde:
• Frτα: é o coeficiente de ganho do coletor solar (adimensional);
• FrUL: é o coeficiente de perdas do coletor solar (adimensional);
• FcInstal: é o fator de correção para inclinação e orientação do coletor solar
dado pela equação.
O fator FcInstal é obtido da seguinte maneira:
• Para 15º < β < 90º:
FcInstal =

1
1-[1,2x10-4x(β - βótimo )² + 3,5 x 10-5 x α²]

• Para β ≤ 15º:

equação (7)
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FcInstal =

1

equação (8)

1-[1,2x10-4x(β - βótimo )²
Onde :
• β: é a inclinação do coletor em relação ao plano horizontal em graus;
• βótimo: é a inclinação ótima do coletor para o local de instalação em graus;
(sugere-se que seja adotado o valor de módulo da latitude local + 10º);
• α: é a orientação geográfica em graus.

4.6 Sistemas artesanais
Os sistemas artesanais se caracterizam devido a sua forma de fabricação e
utilização de materiais de menor custo. São feitos pelos próprios usuários, após
treinamento específico.
Estes sistemas são mais adequados para usuários que desejam economizar no
investimento inicial, sendo uma de suas diferenças, se comparado com os sistemas
industrializados.
Podem ser fabricados com materiais reciclados, como tubos e conexões de PVC e
garrafas de refrigerante, barateando os custos de fabricação.
Por meio da pesquisa bibliográfica foram encontrados diversos sistemas, como
sistemas que utilizam coletores artesanais com apoio elétrico, podendo ser um
“dimmer” instalado no chuveiro elétrico, ou o próprio chuveiro. Também foram
identificados sistemas que adaptam o uso de um coletor artesanal com um
reservatório térmico industrializado, no qual já existe o apoio elétrico em seu interior,
caracterizado pela presença de um termostato.
Macintyre (apud SPRENGER, 2007) cita o desenvolvimento de um coletor solar
aproveitando a geometria da seção transversal da telha de fibrocimento. Alencar
(1999), nesta mesma linha de pesquisa, desenvolveu um coletor solar alternativo
usando telhas de fibrocimento como parte integrante do coletor solar.
Segundo Oliva (1990), a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) fez um estudo
em 1989 do aproveitamento da energia solar para aquecimento de água para uso
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doméstico, em que resultou na criação do projeto de um aquecedor solar de baixo
custo.
O projeto objetivou desenvolver alternativas viáveis ao chuveiro elétrico e que
pudessem ser acessíveis à população de baixa renda.
No decorrer dos estudos realizados pela CPFL foi concebida a idéia de um chuveiro
elétrico de baixa potência, auxiliado por um aquecedor solar de baixo custo.
Este sistema foi aprimorado e difundido com as pesquisas de Woelz e Contini (1999)
e de Rispoli (2001), sendo conhecido hoje apenas como Aquecedor Solar de Baixo
Custo (ASBC).
Pela pesquisa bibliográfica, foram observados que dois sistemas artesanais são os
mais comumente encontrados no Brasil: os que utilizam garrafas de refrigerante e
embalagens descartáveis tetra pak para a confecção das placas coletoras e os que
utilizam forros modulares de PVC como principal componente de confecção das
placas.
O Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (SEMA), Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Superintendência
de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (Suderhsa), e
Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG), apoiaram uma idéia para a
confecção de aquecedor solar utilizando materiais recicláveis, como embalagens
pós-consumo disponibilizadas no meio ambiente (garrafas de refrigerante e
embalagens de caixa de leite Longa Vida, tipo tetra pak) (ALANO, 2004).
O projeto previa a formação de agentes multiplicadores através de oficinas práticas,
formando uma rede de divulgação para os 399 municípios do Estado (ALANO,
2004).
De acordo com Alano (2004), o coletor utiliza o princípio de termossifão e pode
atingir a temperatura de 38ºC no inverno, e 52ºC no verão. Estima-se que, com este
sistema, para aquecer um banho para 1 pessoa, seja necessário um painel solar de
1m², ou seja, em uma casa de 4 pessoas é necessário um aquecedor solar com um
painel de 4m².
Para a montagem de 1m² de coletor, são necessárias 60 garrafas de refrigerante e
50 embalagens de leite tipo tetra pak.
As Figuras 6 e 7, a seguir, apresentam detalhes do coletor sugerido por Alano
(2004).
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Garrafas de refrigerante e
caixas de leite tipo tetra pak.

Figura 6 – Coletor artesanal de garrafas de refrigerante.
Fonte: Alano (2004).
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Figura 7 – Coletor artesanal de garrafas de refrigerante.
Fonte: Alano (2004).

Nas Figuras 6 e 7, observa-se que os tubos de PVC são conectados e envolvidos
pelas garrafas de refrigerante e caixas de leite (embalagens tetra pak), que
funcionam como o isolante térmico.
A Fotografia 5 a seguir, apresenta uma das etapas de montagem deste coletor
artesanal: a união das tubulações de PVC, por onde a água se movimentará, sendo
envolvidas pelas garrafas de refrigerante.

Fotografia 5– Coletor artesanal de garrafas de refrigerante – etapa de
montagem 1.
Fonte: Alano (2004).
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A Fotografia 6 a seguir, apresenta a etapa seguinte de montagem: o acréscimo das
embalagens tetra pak, devidamente cortadas e dobradas para seu encaixe dentro
das garrafas.

Fotografia 6– Coletor artesanal de garrafas de refrigerante – etapa de montagem 2.
Fonte: Alano (2004).

As Fotografias 7 e 8 a seguir, ilustram um coletor solar fabricado com o mesmo
princípio do aquecedor encontrado em Alano (2004).

Fotografia 7 – Coletor artesanal de garrafas de refrigerante.
Fonte: Autor.
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Fotografia 8 – Coletor artesanal de garrafas de refrigerante da Creche Joana de
Angelis – Tubarão SC.
Fonte: Alano (2004).
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5 SISTEMA ARTESANAL FABRICADO COM FORRO DE PVC
Esta seção destina-se a caracterizar o sistema artesanal proposto pela ONG
Sociedade do Sol, que utiliza coletores fabricados com forros modulares de PVC.
Apesar de alguns componentes utilizados para a confecção do sistema ser
industrializados, o conceito de projeto é artesanal, assim como sua montagem,
podendo ser manufaturado pelo próprio usuário.
5.1 Caracterização do sistema
O sistema artesanal proposto caracteriza-se pela substituição de alguns materiais
tradicionais utilizados nos sistemas industrializados por outros, visando redução do
custo de aquisição do equipamento.
As principais características desse sistema artesanal comparado aos sistemas
industrializados estão indicadas no Quadro 2, a seguir.

Componente do sistema
de aquecimento

Sistemas Industrializados

Sistema Artesanal

Coletores

Aberto ou fechado (com
cobertura de vidro, ou placa
absorvedora).

Aberto (sem cobertura).

Material dos coletores

Cobre, alumínio, polipropileno,
entre outros.

Forros modulares de PVC.

Sistema de armazenamento

Convencional, integrado, ou
acoplado.

Convencional.

Circulação

Natural (termossifão) ou
forçada (moto-bomba).

Natural (termossifão).

Reservação

Reservatório normalmente
composto de aço inoxidável,
podendo ser pressurizado a
baixa ou alta pressão.

Caixa de água convencional, sendo
adaptada para se transformar em um
reservatório térmico, podendo ser de
fibro-cimento, plástico, isopor, entre
outros.

Apoio de energia

No reservatório, por meio de
uma resistência elétrica e
termostato.

O próprio chuveiro elétrico, no ponto de
consumo, com a presença de um
controlador de potência (dimmer).

Rede de interligação

Tubos e conexões de cobre ou
alumínio.

Tubos e conexões de PVC.

Garantia do sistema

Há garantia do fabricante.

Não há garantia.

Quadro 2 – Comparativo entre os coletores industrializados e artesanais.
Fonte: Autor (2009).
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Observa-se pelo Quadro 2, que o principal material componente desses coletores é
o PVC, inclusive na rede de interligação.
Devido ao fato do sistema artesanal ser aberto, já evidencia que terá uma eficiência
menor do que um sistema industrializado (fechado), devido à ausência de cobertura
de vidro.
5.2 Princípio de funcionamento
O sistema possui o mesmo princípio de funcionamento de um sistema solar plano
aberto, descrito na seção 4, diferenciando-se pela substituição de alguns materiais e
pela possibilidade de manufatura pelo próprio usuário.
A água é aquecida em placas de forro modular de PVC e depois é armazenada em
um reservatório isolado termicamente. O apoio de energia é feito com um chuveiro
elétrico e com chave de controle de potência, que permite o ajuste fino de
temperatura para o banho.
Sendo assim, é necessário que o usuário mantenha o chuveiro elétrico instalado em
sua residência, para conseguir a satisfação térmica do banho, quando necessário.
A Figura 8, a seguir, apresenta um esquema de funcionamento do sistema
artesanal.

Figura 8 – Sistema artesanal de Aquecimento de Água.
Fonte: Autor (2009).
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5.3 Componentes do sistema
Os principais componentes e materiais utilizados no aquecedor artesanal estão
apresentados no Quadro 3, a seguir:

Componente

Coletor

Reservatório
térmico

Apoio elétrico

Item

Material / Componente

Placa coletora

Forros modulares em PVC. Peças de 1.250 x
620 x 10 mm

Tubulação

tubos e conexões em PVC

Isolamentos térmicos

Placas de EPS 15 mm, ou materiais
alternativos, como: jornais, serragem, etc.

Cola

Cola Plexus 310

Armazenamento

Caixas d'água (210, 310, 500, 1.000 litros)

Isolamentos térmicos

lã de vidro, poliestireno expandido em chapas
de isopor cobertos com lona plástica, entre
outros.

Controladores de potência
Dimmer de 5,4 e 6,4 kW
de chuveiros

Quadro 3 – Componentes do sistema artesanal.
Fonte: Sociedade do Sol (2008).

5.3.1 Coletor
Para se manufaturar os coletores solares do sistema artesanal, utilizam-se os
seguintes componentes: forros modulares, tubos e conexões de PVC.
O forro modular de PVC é normalmente utilizado em escritórios e coberturas de
postos de gasolina.
As Fotografias 9 e 10, a seguir, apresentam o forro modular de PVC que é utilizado
como coletor solar.
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Fotografia 9 – Forro de PVC utilizado como coletor – vista frontal.
Fonte: Autor (2009).

Fotografia 10 – Forro de PVC utilizado como
coletor – vista lateral.
Fonte: Autor (2009).

Para que o forro modular de PVC se torne uma placa coletora, é necessário que
unam tubos de PVC em suas extremidades, sendo feito um rasgo na tubulação para
o encaixe no forro modular, conforme a Fotografia 11, a seguir.
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Fotografia 11 – Detalhe da união do PVC com forro modular.
Fonte: Sociedade do Sol (2008).

Para dar estanqueidade ao conjunto, é utilizado o adesivo Plexus 310 para colar o
forro aos tubos. Após a manufatura dos coletores estes são interligados entre si e
com o reservatório térmico, através de tubos e conexões de PVC, conforme mostra
a Fotografia 11, a seguir.

Fotografia 12 – Interligação dos coletores com o reservatório.
Fonte: Autor (2009).

Para melhorar a absorção de calor no sistema, pinta-se a superfície que ficará
exposta ao sol com esmalte sintético preto fosco e também os tubos e conexões.
Os coletores não possuem cobertura de vidro, pois poderiam atingir a temperaturas
que afetariam a integridade dos componentes de PVC. De acordo com a ficha
técnica da Tigre (2009), as tubulações de PVC devem ser utilizadas para
temperaturas de até 20ºC.
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5.3.2 Reservatório térmico
O reservatório térmico tem a função de armazenar a água aquecida, e podem-se
utilizar caixas de água existentes no mercado, como caixas de plástico, EPS,
fibrocimento, entre outras.
Para que a caixa d’água se transforme em um reservatório térmico, é necessário
que receba um isolamento térmico para minimizar as perdas de calor nas laterais e
na tampa. O isolamento pode ser: lã de vidro, poliestireno expandido em chapas de
isopor cobertos com lona plástica, entre outros, conforme indicados pela Sociedade
do Sol (2008).
O

reservatório

térmico

deve

ser

abastecido

diretamente

pela

água

da

concessionária, ou pela caixa de água fria existente na residência.
Em situações em que não há espaço suficiente para ter duas caixas de água ou
mesmo se a estrutura do telhado não tenha sido projetada para esta utilização, a
ONG sugere que os coletores sejam interligados à caixa de água fria existente.
A água aquecida retornará dos coletores para essa caixa de água. Desta forma, a
própria caixa d’água da residência é utilizada como reservatório térmico, sendo
chamada de caixa mista, que serve para abastecer ao mesmo tempo o consumo de
água quente, e fria utilizada na residência.
Entretanto esta opção de utilização tem seus inconvenientes, como a disponibilidade
de água quente para outros fins que não para o banho, onde se pretenderá ter água
fria, além do maior risco de proliferação de bactérias.
A Fotografia 13, a seguir, apresenta um reservatório artesanal com isolamento
térmico.

Fotografia 13 – Detalhe do isolamento da caixa d’água.
Fonte: Sociedade do Sol (2008).
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5.3.3 Apoio de energia
Quando a temperatura da água aquecida pelo coletor não for suficiente para atingir a
temperatura para o banho, é necessário o apoio de energia, formado por um
chuveiro elétrico ligado em série com um controlador de potência, que permite o
ajuste na elevação da temperatura da água do banho.
Se ocorrer a situação contrária, em que a temperatura da água do banho estiver
mais elevada do que o ideal, abre-se o registro de água fria. Para isso, é necessário
que haja dois registros no ponto de consumo: o de água quente, que vem do
reservatório térmico, e o de água fria, que vem da caixa d’água convencional.
A Fotografia 14, a seguir, ilustra a montagem da rede de distribuição.

Fotografia 14 – Rede de distribuição.
Fonte: Autor (2009).

52

A Fotografia 15, a seguir, apresenta o apoio de energia (chuveiro elétrico),
juntamente com uma chave de controle de potência instalada.

Fotografia 15 – Chuveiro elétrico com chave de
controle de potência.
Fonte: Autor (2009).

5.4 Instalação do sistema artesanal
As placas coletoras devem ser interligadas por meio de tubulações de PVC, sendo
que a quantidade das placas é definida em função da região onde se localiza o
imóvel.
A posição dos coletores no telhado deve ser direcionada para o norte geográfico,
respeitando as diferenças de níveis entre as placa e o reservatório. Caso os
coletores não sejam instalados no telhado, deve-se considerar a latitude do local
mais 10º. Para a cidade de São Paulo, por exemplo, a inclinação deve ser 33º
(SOCIEDADE DO SOL, 2008).
O reservatório deve estar acima do nível das placas, possibilitando o efeito
termossifão. De acordo com a Sociedade do Sol (2008), quanto maior este desnível,
melhor será a circulação de água entre os coletores e o reservatório.
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Entretanto em seu manual, apresenta situações dúbias com relação às cotas
mínimas entre o reservatório e os coletores conforme a Figura 9, a seguir.

Figura 9 – Situação de instalação das placas coletoras e o reservatório.
Fonte: Autor (2009).
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6 SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR EM CONFORMIDADE COM O PBE
O Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) foi criado para que os fabricantes de
sistemas de aquecimento solar possam ter seus produtos aprovados e classificados,
por meio de ensaios contidos no Regulamento Específico (INSTITUTO NACIONAL
DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2005).
O Regulamento Específico tem como objetivo orientar os fabricantes interessados
na utilização da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) para
sistemas e equipamentos de aquecimento solar de água, tanto para os coletores
solares como para os reservatórios térmicos (INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2005).
6.1 ENCE e Selo Procel Inmetro
A ENCE é uma etiqueta utilizada para fornecer aos consumidores informações
relativas aos produtos que pretendam adquirir. Tais informações são verificadas pelo
Inmetro, através de ensaios realizados por laboratório designado pelo PBE/ Inmetro
(INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
INDUSTRIAL, 2005).
Só poderá utilizar a ENCE, o produto que tiver sido submetido e aprovado nos
ensaios

para

a

etiquetagem

(INSTITUTO

NACIONAL

DE

METROLOGIA,

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2005).
O Selo Procel tem por objetivo reconhecer, por meio de diploma, os produtos
apresentem os melhores níveis de eficiência energética. Este Selo é concedido
anualmente aos equipamentos que estejam etiquetados no âmbito do PBE e que
tenham obtido classificação em A.
O modelo de etiqueta para a linha de coletores solares para a aplicação banho,
piscina e acoplados, está apresentado na Figura 10, a seguir:
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Figura 10 – Etiqueta de classificação.
Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (2008).

6.2 Classificação dos reservatórios térmicos e coletores
Os coletores solares e os reservatórios térmicos são classificados através de um
sistema de avaliação, medição e controle, verificando as informações fornecidas
pelos fabricantes segundo normas específicas e controladas, mediante a realização
de ensaios por laboratórios credenciados e com acompanhamento técnico do
Inmetro, para fornecer aos consumidores informações relativas aos produtos, por
meio de etiquetas normativas (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2005).
Para fins de etiquetagem, o regulamento se aplica a:
a) reservatórios térmicos com volumes padronizados em: 100, 150, 200, 250,
300, 400, 500, 600, 800 e 1000 litros;
b) coletores solares planos abertos ou fechados, para aplicação em banho ou
piscina, com área mínima de 1 m²;
c) sistemas acoplados.
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Os produtos são classificados, após serem submetidos a ensaios e a verificação do
desempenho térmico dos mesmos, de acordo com alguns parâmetros, definidos no
Regulamento Específico, apresentados a seguir (INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2008).
6.2.1 Reservatórios térmicos
Os reservatórios térmicos são classificados de acordo com sua capacidade
volumétrica em relação ao percentual de “Perda Específica de Energia Mensal”,
estabelecida pelo ensaio de desempenho térmico.
Os critérios de classificação para a concessão da etiqueta dos reservatórios
térmicos estão representados na Figura 11.

Figura 11 – Tabela de classificação para os reservatórios térmicos.
Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (2009c).

As normas aplicáveis aos reservatórios térmicos, para fins de autorização de uso da
etiqueta

são

as

seguintes

(INSTITUTO

NACIONAL

DE

METROLOGIA,

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2008):
• ISO 9459-2. Solar heating -- Domestic water heating systems-- Part 2:
Outdoor test methods for system performance characterization and yearly
performance prediction of solar-only systems. 1995;
• IEC 60335-2-21. Household and similar electrical appliances – Safety – Part
2-21: Particular requirements for storage water heaters. 2009;
• NBR NM-IEC 335-1. Trata sobre a segurança de equipamentos
eletrodomésticos e similares. 1998;
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• ABNT NBR 5410. Instalações elétricas de baixa tensão. 2008;
• ABNT NBR 14013. Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas
- Determinação da potência elétrica - Método de ensaio. 1997;
• ABNT NBR 14016. Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas
- Determinação da corrente de fuga - Método de ensaio. 2008.
Os ensaios a serem realizados nos reservatórios térmicos para a concessão da
etiqueta

são

os

seguintes

(INSTITUTO

NACIONAL

DE

METROLOGIA,

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2008):
• ensaio de marcações e instruções;
• ensaio de volume;
• ensaio de desempenho térmico;
• ensaio para determinação da potencia absorvida;
• ensaio para determinação da corrente de fuga;
• ensaio de tensão suportável;
• ensaio de pressão hidrostática;
• ensaio de resistência ao calor e fogo;
• ensaio de resistência ao enferrujamento.
Se o reservatório térmico não possuir apoio elétrico, os ensaios de tensão
suportável, determinação da corrente de fuga, determinação da potencia absorvida,
resistência ao calor e fogo e resistência ao enferrujamento não se aplicarão.
6.2.2 Coletores solares e sistemas acoplados
Os coletores solares e sistemas acoplados são classificados de acordo sua
“Produção Média Mensal de Energia”. Os critérios de classificação para a concessão
da etiqueta dos coletores solares estão representados na Figura 12, a seguir.
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Figura 12 – Tabela de classificação para os coletores solares e sistemas acoplados.
Fonte: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (2009b).

As normas aplicáveis a coletores solares de aplicação banho e piscina, para fins de
autorização de uso da etiqueta são as seguintes (INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2008):
• ANSI/ASHRAE Standard 93-2003. Methods of Testing to Determine the
Thermal Performance of Solar Collectors. 2003;
• ANSI / ASHRAE 96-1980 RA1989. Methods of Testing to Determine the
Thermal Performance of Unglazed Flat-Plate Liquid-Type Solar Collectors.
1989;
• ABNT / NBR10184 - Coletores Solares Planos para Líquidos - Determinação
do Rendimento Térmico – Método de Ensaio. 1988;
• ASTM E 823-81 - Standard Practice for Nonoperational Exposure and
Inspection of a Solar Collector. / Reaprovada em 2001;
• FSEC-GP-5-80. Test Methods end Minimum Standards for Certifying Solar
Collectors. 1985.
Os ensaios realizados em coletores para a concessão da etiqueta são os seguintes
(INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
INDUSTRIAL, 2008):
• estanqueidade (coletores fechados);
• pressão hidrostática (coletores abertos);
• eficiência térmica instantânea;
• destrutivo;
• inspeções;
• exposição não operacional;
• choque térmico;
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• fator de correção para ângulo de incidência;
• constante de tempo.
As normas aplicáveis aos sistemas acoplados, para fins de autorização de uso da
etiqueta

são

as

seguintes

(INSTITUTO

NACIONAL

DE

METROLOGIA,

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2008):
• ISO 9459-2.

Solar heating -- Domestic water heating systems-- Part 2:

Outdoor test methods for system performance characterization and yearly
performance prediction of solar-only systems. 1995;
• ABNT / NBR10184 - Coletores Solares Planos para Líquidos - Determinação
do Rendimento Térmico – Método de Ensaio. 1988;
• EN 12975 Parts 1 and 2. Thermal solar systems and components. Solar
collectors. Test methods. 2006;
• ANSI / ASHRAE Standard 93-2003. Methods of Testing to Determine the
Thermal Performance of Solar Collectors. 2003;
• ANSI / ASHRAE 96-1980 RA1989. Methods of Testing to Determine the
Thermal Performance of Unglazed Flat-Plate Liquid-Type Solar Collectors.
1989;
• ASTM E 823-81.

Standard Practice for Nonoperational Exposure and

Inspection of a Solar Collector. 2001;
• FSEC-GP-5-80. Test Methods end Minimum Standards for Certifying Solar
Collectors. 1985.
Os ensaios realizados para a concessão da etiqueta para os sistemas acoplados
são os seguintes (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL, 2008):
• eficiência térmica diária;
• inspeções;
• exposição não operacional;
• choque térmico;
• volume útil.
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6.3 Critérios de classificação do sistema
A verificação do desempenho térmico de um SAS, o qual classifica os reservatórios
térmicos e coletores, é estabelecida mediante os valores obtidos nas verificações
em laboratório da “Perda Específica de Energia Mensal” (kWh/mês/l) para
reservatórios térmicos e da “Produção Média Mensal de Energia” (kWh/mês) para
coletores solares, respectivamente (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2005), cujos métodos de verificação
estão apresentados nos itens a seguir.
6.3.1 Perda específica de energia mensal
Para a determinação da “Perda Específica de Energia Mensal”, utiliza-se o
coeficiente de perda de calor do reservatório para calcular a perda de energia diária
do reservatório.
Este coeficiente é medido de acordo com o procedimento de cálculo apresentado na
Norma ISO/ 9459-2E, da International Organization for Standardization (1995).
O cálculo do coeficiente de perda de calor no reservatório (W/K) é dado pela
seguinte equação:

Us =

ρw. cρw. Vs
∆t

ℓn

[

ti - tas(av)
tf - tas(av)

]

Onde:
Us : coeficiente de perda de calor no reservatório (W/K);
ρw: densidade específica da água
cρw: calor específico da água (J/kg.K)
Vs: volume do reservatório (l);
∆t: duração do ensaio (s);
ti: temperatura inicial da água (ºC);
tf: temperatura final da água (ºC);
tas(av): temperatura ambiente média (ºC).

equação (9)
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A água no interior do reservatório, já aquecida pela energia solar, pode não ser
utilizada no dia em sua totalidade, restando ainda energia para o outro dia. Sendo
assim, o desempenho do sistema também deve ser calculado para o dia seguinte.
Entretanto, parte dessa energia será perdida durante a noite. Esta energia perdida
durante a noite é calculada usando o coeficiente de perda de calor do reservatório. A
perda específica de energia é calculada pela seguinte equação:

Qlos = Vs. ρw. cρw. [ ti - ta(night) ]

[ 1 - exp ( -

Us. ∆t
ρw. cρw. Vs

)]

equação (10)

Onde:
Qlos: perda específica de energia diária, perdida durante a noite (MJ);
Us : coeficiente de perda de calor no reservatório (W/K);
ρw: densidade específica da água
cρw: calor específico da água (J/kg.K)
Vs: volume do reservatório (l);
∆t: duração do ensaio
ti: temperatura média do reservatório no início da noite (ºC);
ta(night): temperatura média ambiente durante a noite (ºC).

Para se obter a “Perda Específica de Energia Mensal” devem-se fazer os mesmos
procedimentos de cálculo durante 30 dias.
6.3.2 Produção média mensal de energia
A “Produção Média Mensal de Energia” é determinada em duas etapas, conforme o
Regulamento Específico do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (2005), apresentadas a seguir.
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1ª etapa: Cálculo da eficiência térmica média horária dos coletores solares.

Atransp
η=

Aext

{

Kτα [ FR(τα)n ] - FRUL

(

Tfi - Tamb
( Idir + Idif )

)}

equação (11)

Onde:
η = eficiência térmica média horária dos coletores solares;
Atransp = área transparente do coletor solar (m²);
Aext = área externa do coletor solar (m²);
Kτα = fator de correção do ângulo de incidência da radiação direta;
FR(τα)n = obtidos por regressão linear;
FRUL = obtidos por regressão linear;
Tfi = temperatura da água à entrada do coletor (°C);
Tamb = temperatura ambiente (°C);
Idir = radiação direta incidente (W/m²);
Idif = radiação difusa incidente (W/m²).

Para cálculo da eficiência térmica em média horária, equação 11, é necessária a
inclusão do fator de correção do ângulo de incidência da radiação direta (Kτα), obtido
experimentalmente (AINSI/ASHRAE 96-1986 RA91 apud INSTITUTO NACIONAL
DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2005) e
associado, basicamente, à transmissividade angular da cobertura transparente do
coletor solar.
Tfi e Tamb representam a temperatura da água à entrada do coletor e temperatura
ambiente, respectivamente. Os termos FR(τα)n e FRUL são obtidos por regressão linear
dos dados experimentais e correspondem ao ponto onde a reta corta a ordenada e
sua inclinação, respectivamente. Atransp e Aext se referem às áreas transparente e
externa do coletor solar ensaiado.
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2ª etapa: Cálculo da “Produção Média Mensal de Energia”.
A energia produzida pelo coletor solar durante uma hora equivale ao produto de sua
eficiência térmica pela energia incidente no plano do coletor neste mesmo período
de tempo. A soma dos valores horários para as i horas do dia, com nível satisfatório
de radiação solar fornece a produção diária de energia (Pdia). O valor diário é
multiplicado por 30 para obtenção da energia gerada durante um mês (Pmen), ou
seja:

Pmen =

30
1000

n

∑η

( Ii . Aext )

equação (12)

i=1

Onde:
Pmen = Produção Média Mensal de Energia (kWh/mês/coletor);
η = eficiência térmica média dos coletores solares;
i = índice referente à primeira hora de ensaio;
n = índice referente ao total de horas de ensaio;
Ii = radiação incidente no coletor (W/m²);
Aext = área externa do coletor (m²);
A constante 1000 é apenas para conversão da unidade em kWh.
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7 AVALIAÇÃO LABORATORIAL DO SISTEMA ARTESANAL
Para a avaliação do sistema artesanal, foi realizada a montagem de um sistema
completo (reservatório e coletores), conforme as instruções da Sociedade do Sol
(2008) com a intenção de compará-lo com as classificações dispostas no PBEInmetro.
Em seguida foram realizados ensaios no reservatório em duas etapas: a primeira
sem isolamento térmico; e a segunda com isolamento, encontrando-se os valores da
Perda Específica de Energia nas duas situações.
Os ensaios nos coletores solares foram realizados em exposição real (ensaios
“outdoor”).
De acordo com a Sociedade do Sol (2008), para dimensionar o volume do
reservatório juntamente com a quantidade de placas coletoras, deve-se obedecer a
relação apresentada na Tabela 2, a seguir.
Tabela 2 – Dimensionamento do Saasa para o estado de SP.

Sul / SP capital

Quantidade de placas
coletoras para um
reservatório de 200L
3

Interior de São Paulo

2

Outras regiões

2

Região

Fonte: Sociedade do Sol (2008).

Para a escolha do sistema, optou-se por confeccionar três placas coletoras e,
portanto, utilizou-se um reservatório de plástico de 250 litros (volume real em torno
de 200 litros).
7.1 Montagem do sistema artesanal
As etapas de montagem do sistema basearam-se na escolha do reservatório, na
confecção das placas coletoras e na interligação dos mesmos, configurando-se num
Saasa. Em cada etapa de montagem foram feitos ensaios laboratoriais.
A seguir são apresentadas as etapas montagem do sistema.
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7.1.1 Montagem do reservatório sem isolamento
Com o reservatório térmico adquirido conforme proposto pela Sociedade do Sol
(2008), iniciou-se a montagem do sistema.
A Fotografia 16, a seguir, apresenta o reservatório escolhido.

Fotografia 16 – Reservatório de plástico (250 litros) para ensaio.
Fonte: Autor (2009).

Para a montagem do reservatório foram feitos cinco furos: dois furos de 32 mm em
duas paredes opostas, uma para saída da água fria para os coletores (o mais baixo
possível, para que todo o volume de água possa ser aquecido) e outro furo para o
retorno da água já aquecida para o reservatório, através do efeito de
termossifonagem, instalado na metade da altura do reservatório, situação em que
acelera a circulação entre caixa e coletores (SOCIEDADE DO SOL, 2008).
Também foram feitos três furos de 25 mm de diâmetro, um para a saída da água do
reservatório para o chuveiro, localizado em uma parede perpendicular aos dois furos
de 32 mm, e na metade da altura do reservatório, e outros dois furos, sendo um para
a entrada da água da rua e outro para o extravasor. Para tanto, foram instalados nos
tubos adaptadores soldáveis com flanges e anéis de vedação.
A Figura 13, a seguir, apresenta esquematicamente o descrito acima.
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Figura 13 – Esquema das conexões no reservatório.
Fonte: Autor (2009).

Foi instalada na entrada de água uma torneira bóia e um direcionador de água,
constituído de um tubo de PVC de 10 cm de diâmetro, com a função de diminuir o
turbilhonamento no instante da entrada de água e levá-la direto para o fundo do
reservatório, evitando que se misture com a água já aquecida.
Na saída de água do reservatório para o chuveiro, foi instalado um pescador,
constituído de um eletroduto flexível amarelo de Ø 3/4” e uma bóia (garrafa de
plástico) com a finalidade de levar para o chuveiro a água que está com a
temperatura mais elevada, e que se encontra na parte superior do reservatório,
conforme ilustrado na Fotografia 17, a seguir.
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Fotografia 17 – Detalhe interno no reservatório.
Fonte: Autor (2009).

7.1.2 Montagem do reservatório com isolamento
O material isolante escolhido foi o poliestireno expandido (EPS) em placas de isopor
(marca comercial) com 1,5cm de espessura, conforme instruções da Sociedade do
Sol (2008).
O isolante foi cortado em placas e preso por arame galvanizado para fixá-lo no
entorno do reservatório. Sobre o isopor colocou-se lona plástica, para evitar efeitos
de intempéries, auxiliando também no isolamento, e facilitando a fixação do arame
galvanizado, conforme orientações da Sociedade do Sol (2008).
Foram isoladas as laterais e tampa do reservatório. Não há nenhuma citação da
Sociedade do Sol (2008) sobre o isolamento do fundo do reservatório, sendo assim,
também não foi feito o isolamento nesta parte do reservatório. Entretanto é
adequado que se faça este isolamento, já que o intuito do reservatório é armazenar
água quente por maior tempo possível.
As fotografias 18, 19, 20 e 21, a seguir, apresentam a seqüência de montagem do
isolamento térmico.
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Fotografia 18 – Revestimento lateral do reservatório (Isolamento das laterais com
isopor (1,5 cm de espessura)
Fonte: Autor (2009).

Fotografia 19 – Envelopamento do reservatório com plástico (Isolamento das
laterais com lona plástica).
Fonte: Autor (2009).
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Fotografia 20 – Revestimento da tampa (Isolamento da tampa com isopor
(1,5 cm de espessura)
Fonte: Autor (2009).

Fotografia 21 – Reservatório de plástico (250 litros) para ensaio, com
isolamento completo (tampa e laterais).
Fonte: Autor (2009).
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7.1.3 Montagem dos coletores através das placas de forro de PVC
Os tubos de PVC foram cortados em 6 partes iguais, com 70 cm de comprimento e
foi feito um rasgo longitudinal, em cada uma das partes, com 61 cm de comprimento
por 1,1 cm de largura, de maneira centralizada, conforme Fotografia 10.
Para finalizar os cortes e rasgos, os mesmos foram lixados e limpos com álcool
hidratado, assim como as placas de forro modular de PVC, propiciando mais
aderência com o adesivo.
As extremidades das placas foram encaixadas a 1 cm de profundidade no rasgo de
cada tubo, conforme ilustrado na Fotografia 22, a seguir, obtendo-se dois tubos 70
cm em cada placa. Depois foi realizada a pintura com esmalte sintético preto fosco.

Fotografia 22 – Detalhe do encaixe entre o forro modular
e o tubo de PVC.
Fonte: Autor (2009).

Para dar estanqueidade às placas coletoras, as extremidades de contato do tubo e
da placa foram preenchidas com adesivo Plexus 310 (metacrílico bi-componente)2.
2

adesivo recomendado pela Sociedade do Sol (2008) para a fixação entre as placas e os tubos de
PVC. Distribuído pela Empresa Maxepoxi.
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Foi feito o teste de estanqueidade, submetendo-se a montagem a uma pressão de 3
metros de coluna d’água por um período de 15 minutos, e não houve registro de
vazamentos nas regiões coladas. A Fotografia 23, a seguir, apresenta a montagem
do ensaio de estanqueidade.

Fotografia 23 - Detalhe do teste de vazamento do coletor.
Fonte: Autor (2009).

Para completar a montagem, as três placas coletoras foram interligadas por meio de
conexões do tipo luva de PVC de Ø 32 mm.
7.1.4 Montagem do sistema completo
A montagem do sistema completo consistiu em levar para o local de ensaio as
placas confeccionadas anteriormente e o reservatório já devidamente isolado,
conforme descrito anteriormente e efetuar as interligações dos mesmos no
laboratório de campo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
O sistema foi composto por três placas de forro modular de PVC, uma caixa d’água
de plástico com capacidade de 250 litros para servir de reservatório térmico, tubos e
conexões de PVC marrom de 32 mm de diâmetro para as interligações.
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Um resumo das principais características do processo de montagem está
apresentado no Quadro 4, a seguir:

Materiais

Coletores: foram utilizadas 3 placas de forros modulares
de PVC (1250 x 620 x 10 mm) - loja Confibra;
Reservatório: foi utilizada uma caixa d'água de plástico de
250 litros - lojas de materiais de construção;
Tubos e conexões: 25 e 32mm de diâmetro - loja de
materiais de construção;
Cola: foi utilizada a cola Plexus 310 - loja Maxepoxi;
Isolamento da caixa: utilizado placas de EPS de 15mm papelaria.

Local e data de manufatura dos
componentes

A manufatura dos componentes foi realizada na residência,
por duas pessoas, no mês de fevereiro de 2008.

Local e data de montagem do
sistema

O sistema foi montado/instalado no Prédio 31 do IPT-SP
em 11/08/09.

Etapas da Montagem

- compra dos materiais;
- adaptação dos materiais para utilizá-los como coletores
solares (colagem dos tubos nas placas, pinturas das
placas);
- eliminação da memória de forma, para evitar que a placa
ficasse deformada;
- isolamento do reservatório;
- instalação do sistema no laboratório de campo (Prédio 31
do IPT).

Características da Montagem

Inclinação: o sistema ficou apoiado num suporte metálico
com uma inclinação de 33º;
Direcionamento: norte verdadeiro;
Base de apoio: para que o sistema resistisse à ação do
vento, os coletores foram fixados com arame galvanizado,
bem como a base do suporte metálico.

Quadro 4 – Processo de montagem e instalação do sistema.
Fonte: Autor (2009).

Os coletores foram apoiados sobre placas de EPS de 1,5cm e sobre um suporte
metálico, cedido pelo IPT, com ângulo de inclinação de 33º e com a superfície das
mesmas voltadas para o norte geográfico.
Foi feita a fixação dos coletores no suporte metálico com arame galvanizado, de
forma que no painel de coletores, a tubulação de retorno da água aquecida ficasse
como o ponto mais alto do conjunto, para facilitar a eliminação de bolhas de ar dos
coletores e tubulações, permitindo que elas subam naturalmente até o reservatório e
conseqüentemente saiam pelo extravasor.
As Fotografias 24 e 25 ilustram esta etapa de montagem do sistema completo que
foi ensaiado no laboratório de campo do IPT (Prédio 31).
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Fotografia 24 – Montagem do sistema artesanal (vista frontal).
Fonte: Autor (2009).

Fotografia 25 – Montagem do sistema artesanal (vista lateral).
Fonte: Autor (2009).

Após a montagem, o sistema foi preenchido com água para serem realizados os
ensaios.
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Teve-se ainda que efetuar reparos nas placas em duas oportunidades, devido à
micro-vazamentos ocorridos na zona de solda entre as placas alveolares e os tubos
de PVC, possivelmente ocasionado pelo transporte das mesmas do local de
confecção até o laboratório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo (IPT).
7.2 Ensaios laboratoriais
Foram realizadas duas avaliações em laboratório:
a) no reservatório: através de ensaios em bancada, com a finalidade de
determinar a Perda Específica de Energia Mensal (kWh/mês.litro);
b) no sistema completo: através de ensaios “outdoor” no IPT, com a finalidade
de verificar a Produção de Energia Mensal (kWh/mês).
7.2.1 Ensaios no reservatório térmico
De acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (2008), para os reservatórios térmicos que não possuem apoio elétrico, os
ensaios a serem realizados devem ser os seguintes:
a) ensaios de marcações e instruções;
b) ensaio de pressão hidrostática;
c) ensaio de volume útil;
d) ensaio de desempenho térmico.
Os ensaios a) e b) não se enquadram no sistema proposto, pois, sendo uma caixa
de água convencional, não possui as marcações específicas de reservatórios
térmicos industrializados; da mesma forma não pode ser pressurizada. Os ensaios
c) e d) são aplicáveis ao reservatório artesanal.
Para o ensaio c), o reservatório deve ser preenchido totalmente com água até a
saída da mesma pelo extravasor, medindo-se assim, a capacidade volumétrica útil.
Para fins de etiquetagem, o volume útil deve estar em uma faixa entre 95% e 110%
do volume nominal do reservatório.
Para o ensaio d), conforme o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (2008), utiliza-se o coeficiente de perda de calor do reservatório,
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de acordo com a Norma ISO / 9459-2E (INTERNATIONAL STANDARD, 1995), da
seguinte maneira:
•

ensaia-se o reservatório térmico em bancada, em uma sala condicionada a
uma temperatura fixa de 21 ± 1 ºC;

•

preenche-se o reservatório com água a uma temperatura inicial de 50 ± 0,5
ºC;

•

durante o período de 24 horas, a água aquecida perde o calor para o
ambiente, que está a 21ºC, sendo que neste resfriamento a velocidade do
ar deve ser praticamente nula;

•

o coeficiente de perda de calor, apresentado anteriormente pela Equação 9
da Seção 6, é usado para calcular a perda específica de energia mensal do
reservatório (kWh / mês . litro).

O resultado da “Perda Específica de Energia Mensal3” foi conseguido através dos
ensaios laboratoriais, e foram utilizados os procedimentos da Norma ISO / 9459-2E
(INTERNATIONAL STANDARD, 1995).
7.2.2 Resultados dos ensaios para o reservatório sem isolamento
O ensaio realizado no reservatório sem isolamento obteve os resultados
laboratoriais apresentados na Tabela 3, a seguir.
Tabela 3 - Resultado do desempenho térmico do reservatório sem isolamento.
Desempenho Térmico - Reservatório sem isolamento
Temperatura (ºC)

Volume
nominal
(litros)

Volume
medido
(litros)

inicial

final

ambiente

250

208

50,3

26,7

20,15

Perda específica
(kWh/mês.litro)
0,83

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2009).

Nota-se que, apesar do volume nominal do reservatório ser 250 litros, o volume real
medido foi de 208 litros. Isso pode ser explicado, devido aos locais onde foram feitas
as conexões de entrada e saída de água no reservatório.
3

Perda Específica de Energia foi determinada conforme a Equação 9 da Seção 6 e disposta na
Norma ISO / 9459-2E (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1995).
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Destaca-se, portanto, que o sistema proposto sempre terá uma perda em sua
capacidade volumétrica, sendo assim, o usuário deve considerar uma folga para
atingir o volume de armazenamento (consumo) necessário.
Nota-se também, que após 24 horas a temperatura final do reservatório foi 26,7 ºC,
ou seja, o reservatório perdeu 47% do calor inicial, representando uma alta Perda
Específica de Energia Mensal: 0,83 kWh/mês.litro, se comparada com 0,27
kWh/mês.litro, que é o valor máximo da Perda Específica de Energia Mensal para a
obtenção da etiqueta do PBE, apresentado anteriormente na Figura 10 da Seção 6.
7.2.3 Resultados dos ensaios para o reservatório com isolamento
O ensaio realizado no reservatório com isolamento obteve os resultados
laboratoriais apresentados na Tabela 4, a seguir.
Tabela 4 - Resultado do desempenho térmico do reservatório com isolamento.
Desempenho Térmico - Reservatório com isolamento
Temperatura (ºC)

Volume
nominal
(litros)

Volume
medido
(litros)

inicial

final

ambiente

250

208

50,3

34,7

20,2

Perda específica
(kWh/mês.litro)
0,55

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2009)

Com o reservatório isolado, a Perda Específica de Energia Mensal do segundo
ensaio foi de 0,55 kWh/mês.litro, ressaltando a importância do isolamento térmico no
reservatório, visto que apresentou um valor menor da perda específica comparado
ao reservatório sem isolamento.
De acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (2009c), para um reservatório de 250 litros, a Perda Específica de Energia
Mensal deveria ser menor ou igual a 0,27 kWh/mês.litro para a obtenção da etiqueta,
e menor ou igual a 0,19 kWh/mês.litro para a obtenção do Selo Procel.
Assim o reservatório artesanal, não conseguiu se classificar para a obtenção de
etiqueta do PBE, visto que apresenta uma elevada perda específica de energia,
caracterizando o conjunto, reservatório e isolamento escolhido, como tendo baixa
capacidade de retenção de calor, fator preponderante para garantir o desempenho
adequado do sistema de aquecimento solar de água.
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7.3 Ensaios em exposição real “outdoor” do sistema completo
A Figura 14, a seguir, ilustra a disposição dos componentes utilizados para a
montagem do sistema, bem como a característica funcional do sistema.

Figura 14 – Esquema de montagem do sistema artesanal.
Fonte: Autor (2009).

No dia 11/08/09, foi instalado na cobertura do Prédio 31 do IPT o sistema artesanal
de aquecimento solar de água, conforme Fotografia 26, e no dia 06/11/09 retomouse os ensaios, conforme Fotografia 27.
No período de 12/08/09 a 05/11/09, não houve possibilidade de realizar os ensaios
por efeitos de ordem climática não favorável para se obter o aquecimento da água.
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Fotografia 26 – Sistema artesanal (11/08/09)
Fonte: Autor (2009).

Fotografia 27 – Sistema artesanal (06/11/09)
Fonte: Autor (2009).

No dia 06/11/09, o sistema encontrava-se vazio, devido a um vazamento ocasionado
por uma fissura, que teve que ser reparada e em seguida o sistema foi preenchido
com a água.
Os ensaios no sistema completo foram realizados após a homogeneização da água
no mesmo, devido o sistema estar vazio; e em seguida, após a exposição à radiação
solar, para efetuar a leitura das temperaturas obtidas e o cálculo da produção de
energia, conforme detalhado nos itens a seguir.

7.3.1 Homogeneização do sistema
Para a homogeneização, circulou-se a água em circuito fechado até que todo o
sistema apresentasse a mesma temperatura.
Os instrumentos de medição utilizados no ensaio foram: medidor de leitura dos
termopares, obtendo as temperaturas atingidas nos termopares; cronômetro, para a
medição de tempo do ensaio; medidor de volume vazão, para a leitura do volume e
vazão de circulação da água no circuito fechado. A Fotografia 28, a seguir,
apresenta os instrumentos utilizados para essas leituras.
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Fotografia 28 – Instrumentos utilizados para as leituras do ensaio
Fonte: Autor (2009).
Legenda: a) Medidor de leitura dos termopares;
b) Cronômetro;
c) Medidor de volume e vazão.

A Fotografia 29 apresenta a localização dos termopares utilizados nas medições.

Fotografia 29 – Termopares.
Fonte: Autor (2009).

O ensaio “outdoor” se iniciou às 9h35min, a uma temperatura ambiente de 24,5 ºC, o
volume inicial registrado no medidor de vazão estava na marca de 3.982 litros e a
vazão de entrada foi fixada em 10 litros/min.
Às 9h40min o sistema foi preenchido com água, a uma temperatura de entrada de
29,3 ºC e uma temperatura de saída de 25 ºC (medidas nos termopares). Essa
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diferença de temperatura foi devido à água de entrada no reservatório já estar
quente, pois vinha de uma caixa d’água de apoio, que se encontrava exposta ao sol.
Às 9h56min o sistema foi totalmente preenchido com água, e o medidor de volume
apontava a marca de 4.192 litros, resultando num volume de 210 litros.
Após este procedimento, foi dado início à homogeneização do sistema, circulandose a água em circuito fechado, através de uma bomba, com uma vazão calibrada em
13,78 ℓ/min.
A seguir, são apresentados a Tabela 5 e o Gráfico 1 com o processo de
homogeneização, que teve a duração de 1 hora e 42 minutos e foi encerrado
quando a diferença de temperatura entre a entrada e a saída do sistema foi
equivalente a 1 ºC.
Tabela 5 - Homogeneização do sistema

Horário (h)

Temperatura de
entrada (ºC)

Temperatura
de saída (ºC)

Diferença de
temperatura (ºC)
continua

10:04
10:06
10:08
10:10
10:12
10:14
10:16
10:18
10:20
10:22
10:24
10:26
10:28
10:30
10:32
10:34
10:36
10:38
10:40
10:42
10:44

30,0
29,8
30,1
30,1
30,2
30,5
30,4
30,3
31,0
30,8
31,0
31,0
31,6
31,8
31,8
31,5
31,3
31,4
31,2
31,2
31,5

28,8
28,7
28,6
28,3
28,8
28,8
29,0
29,0
29,2
28,6
28,8
29,0
29,4
29,6
29,5
29,2
29,0
29,7
29,7
29,8
30,0

1,2
1,1
1,5
1,8
1,4
1,7
1,4
1,3
1,8
2,2
2,2
2,0
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
1,7
1,5
1,4
1,5
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Horário (h)

Temperatura de
entrada (ºC)

Temperatura
de saída (ºC)

Diferença de
temperatura (ºC)
conclusão

10:46
10:48
10:50
10:52
10:54
10:56
10:58
11:00
11:02
11:04
11:06
11:08
11:10
11:12
11:14
11:16
11:18
11:20
11:22
11:24
11:26
11:28
11:30
11:32
11:34
11:36
11:38
11:40
11:42
11:44
11:46
Fonte: Autor (2009).

31,5
31,5
32,0
32,2
31,4
32,1
32,6
32,2
32,0
31,7
32,2
32,0
32,1
32,0
32,2
32,2
32,2
32,4
32,0
31,8
32,3
32,3
32,8
32,9
32,9
33,0
33,0
32,8
32,8
32,4
32,3

29,7
30,0
30,0
30,2
29,6
30,5
31,1
30,8
30,8
30,3
30,9
30,7
30,9
30,6
30,9
31,0
30,8
31,1
30,3
30,5
31,0
30,7
31,1
31,2
31,4
31,7
31,7
31,6
31,8
31,4
31,3

1,8
1,5
2,0
2,0
1,8
1,6
1,5
1,4
1,2
1,4
1,3
1,3
1,2
1,4
1,3
1,2
1,4
1,3
1,7
1,3
1,3
1,6
1,7
1,7
1,5
1,3
1,3
1,2
1,0
1,0
1,0
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temperatura (ºC)

33,0
32,0
31,0
30,0
29,0
28,0
11:46

11:40

11:34

11:28

11:22

11:16

11:10

11:04

10:58

10:52

10:46

10:40

10:34

10:28

10:22

10:16

10:10

10:04

27,0

horário (h)
Temperatura de entrada (ºC)

Temperatura de saída (ºC)

Gráfico 1 – Homogeneização do sistema.
Fonte: Autor (2009).

Às 10h24min, foi colocada sobre as placas coletoras uma cobertura do tipo plástico
bolha aluminizado, para diminuir os efeitos de vento sobre as placas, permitindo
agilizar o processo de homogeneização, conforme a Fotografia 30, a seguir.

Fotografia 30 – Plástico bolha aluminizado.
Fonte: Autor (2009).
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7.3.2 Produção de energia do sistema completo
Após o processo de homogeneização, o sistema permaneceu captando a radiação
solar até as 15h28min, quando se iniciou a leitura das temperaturas do sistema.
Para tanto, foi aberto o registro de saída de água do reservatório anotando-se a
temperatura de saída desta água a cada 2 minutos.
Na medida em que saia a água quente, o reservatório era alimentado com água fria,
cuja temperatura foi anotada, também em 2 em 2 minutos.
A Tabela 6 apresenta as temperaturas obtidas no ensaio, que teve a duração de 47
minutos e volume de 473 litros, com a vazão sendo fixada em 10 ℓ/min.
Tabela 6 - Ensaio do sistema completo.

Ensaio
Horário (h)
15:28
15:30
15:32
15:34
15:36
15:38
15:40
15:42
15:44
15:46
15:48
15:50
15:52
15:54
15:56
15:58
16:00
16:02
16:04
16:06
16:08
16:10
16:12
16:14
16:15
00:47

vazão de 10,00 ℓ/min
Temperatura de Temperatura
Diferença de
entrada (ºC)
de saída (ºC)
temperatura (ºC)
30,3
43,6
13,3
30,2
43,3
13,1
30,5
43,5
13,0
30,5
43,3
12,8
30,3
42,9
12,6
30,1
42,4
12,3
30,1
41,8
11,7
30,4
41,8
11,4
30,6
41,4
10,8
30,3
39,6
9,3
30,6
36,6
6,0
30,2
34,3
4,1
30,5
33,7
3,2
30,2
33,1
2,9
30,3
33,1
2,8
30,6
32,8
2,2
30,5
32,9
2,4
30,5
32,3
1,8
29,2
30,6
1,4
29,6
31,0
1,4
29,1
29,9
0,8
29,3
30,6
1,3
29,6
30,0
0,4
29,7
30,0
0,3
30,0
30,0
0,0

Fonte: Autor (2009).
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O cálculo da produção de energia (kWh/min) para o uso da ENCE é feito através das
fórmulas dispostas no PBE e apresentadas na seção 6 deste trabalho (equações 11
e 12), porém, como não existiam dados de algumas das variáveis das fórmulas,
optou-se por utilizar a fórmula da Primeira Lei da Termodinâmica, que permite que
se obtenha um resultado muito próximo a da utilizada pelo PBE. A equação é a
seguinte:
Q = m. c. (Tf – Ti),

equação (13)

Onde:
Q = produção de energia (kWh/min);
m = massa (l);
c = calor específico da água (adotado 4,19 J/gºC);
1J = 2,78x10-7 kWh;
Tf = temperatura final (ºC);
Ti = temperatura inicial (ºC).

Substituindo os dados da Tabela 6 na equação 13, obteve-se a produção de energia
do sistema, apresentada pela Tabela 7, a seguir.
Tabela 7 – Resultados do ensaio do sistema completo

Resultado do Ensaio
Horário (h)

Q=Produção de Energia
(kWh/min)
continua

15:28
15:30
15:32
15:34
15:36
15:38
15:40
15:42
15:44

0,1544
0,1520
0,1509
0,1486
0,1462
0,1428
0,1358
0,1323
0,1253
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Resultado do Ensaio
Horário (h)

Q=Produção de Energia
(kWh/min)
conclusão

15:46
15:48
15:50
15:52
15:54
15:56
15:58
16:00
16:02
16:04
16:06
16:08
16:10
16:12
16:14
16:15
00:47

0,1079
0,0696
0,0476
0,0371
0,0337
0,0325
0,0255
0,0279
0,0209
0,0162
0,0162
0,0093
0,0151
0,0046
0,0035
0,0000
1,6017

Fonte: Autor (2009).

Pelos dados da Tabela 7, observa-se que no período de ensaio (de 15h28min até
16h15min), o sistema produziu 1,60kWh. Para a obtenção da Produção de Energia
Mensal, deve-se fazer uma projeção para 1 mês.
Sendo assim, se fosse admitido à ocorrência das mesmas condições climáticas do
dia do ensaio, o sistema produziria uma Pmen de 48,00kWh (30 dias x 1,60 kWh).
No Anexo A, estão dispostos os dados climáticos do dia do ensaio, obtidos das
tabelas do Instituto Nacional de Meteorologia.
Para Silva (2006), a maioria das pessoas se sente confortável para tomar banho,
com a temperatura na faixa de 39 a 41ºC. Sendo assim, da Tabela 6, observa-se:
• temperatura inicial da água: 43,6 ºC às 15h28min;
• horário em que a temperatura entra na faixa de conforto térmico: às
15h46min com 39,6 ºC;
• horário em que a temperatura sai da faixa de conforto térmico: às 15h48min,
36,6 ºC.
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Com base nos resultados das Tabelas 6 e 7, construiu-se o Gráfico 2 e o Quadro 5,
a seguir, apresentando as possibilidades de utilização de banho e situações
propiciadas pelo ensaio do sistema.

Gráfico 2 – Zona de conforto térmico do sistema.
Fonte: Autor (2009).

Duração
Horário

(tempo)

%

Conforto
térmico

Necessidade de
ajuste
de temperatura

Necessidade
de apoio
elétrico

15h 28min às
15h 44min 20seg

16 minutos e
20 segundos

34,75

acima

Sim.
Misturar com água fria.

Não.

15h 44min 21seg às
15h 46min 24seg

2 minutos e
4 segundos

4,4

ideal

Não.

Não.

15h 46min 25seg às
16h 15min

28 minutos e
36 segundos

60,85

abaixo

Sim.
Misturar com água
quente.

Sim.

47 minutos

100%

Total

Quadro 5 – Situações de conforto térmico propiciadas pelo sistema.
Fonte: Autor (2009).

Do Gráfico 2 e do Quadro 5, observa-se que:
• das 15h28min às 15h 44min 20seg, o sistema proporcionou água acima da
faixa de conforto térmico, obrigando o usuário a misturar água fria, ajustando
a temperatura da água para atender o conforto;
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• das 15h 44min 21seg às 15h 46min 24seg, o sistema proporcionou água
com conforto térmico ideal, sem a necessidade de ajuste de temperatura
pelo usuário;
• das 15h 46min 25seg às 16h15min, o sistema proporcionou água abaixo da
faixa de conforto térmico, obrigando o usuário a misturar água quente para
atender o conforto, ou seja, necessitando o auxílio do apoio elétrico.
O ensaio foi feito com uma vazão de 10 ℓ/min e se manteve na zona de conforto
térmico por apenas dois minutos, porém, se a vazão fosse menor (vazão real de
banho), naturalmente o tempo de conforto seria maior.
Apesar disso, mesmo que se utilize a vazão real de banho, em:
• 34,75% do tempo de banho seria preciso esfriar a água;
• 60,85% do tempo de banho seria preciso aquecer a água;
• apenas 4,4% do tempo de banho não seria preciso o ajuste de temperatura
da água.
Nota-se que, em 95,5% do tempo de utilização do banho, os usuários necessitam
ajustar da temperatura da água, portanto é um sistema que gera incômodo ao
mesmo.
O ensaio apontou que o sistema pode aquecer e manter a temperatura da água,
porém para não causar esse desconforto aos usuários, deveria haver um ajuste
automático de temperatura, mas isso encareceria e inviabilizaria o Saasa.
7.4 Falhas verificadas no Saasa
Para efeito de acompanhamento do comportamento do sistema montado, foram
observadas ocorrências de falhas no sistema, entre o período de 12/08/09 a
05/11/09 e as mais significativas estão apresentadas a seguir.
a) fissuras nas placas coletoras;
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Fotografia 31 – Fissura nas placas coletoras.
Fonte: Autor (2009).

A Fotografia 31 apresenta uma das falhas encontradas no sistema, que foi o
aparecimento de fissuras nas placas. Deram-se devido a eventos ocorridos durante
a movimentação das mesmas no transporte do local de manufatura até o local de
ensaio, no Prédio 31 do IPT.
A placa central apresentou uma fissura na primeira semana de funcionamento do
sistema, e a placa lateral esquerda apresentou na terceira semana.
Para o reparo das placas e (fechamento das fissuras) foi utilizado o adesivo de
fixação Plexus 310.
b) empenamento das placas coletoras;

Fotografia 32 – Empenamento na placa coletora.
Fonte: Autor (2009).
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Observa-se na Fotografia 32, que as placas sofreram um leve empenamento, devido
o sistema ter ficado sem água durante um período em que houve semanas de sol
intenso e muita chuva, deformando as placas através da dilatação térmica.
c) fissuras na solda entre a placa coletora e a tubulação.

Fotografia 33 – Fissuras na solda entre a placa coletora e a tubulação
(06/11/09).
Fonte: Autor (2009).

Uma das fissuras apresentadas pelo sistema foi no local de solda entre a placa e a
tubulação inferior esquerda, ocasionada também pela dilatação térmica. Através da
Fotografia 33, é possível observar o local de gotejamento de água em um recipiente,
indicado pela seta.
O reparo foi feito aplicando-se mais uma camada de adesivo de fixação Plexus 310.
7.5 Análise dos resultados dos ensaios em laboratório
No ensaio laboratorial do reservatório sem isolamento, o resultado da “Perda
Específica de Energia Mensal” foi 0,83 kWh/mês.litro, e para o reservatório isolado
termicamente foi 0,55 kWh/mês.litro. Em ambos os casos o reservatório não
atenderia os padrões do PBE, e não receberia a etiqueta do Inmetro, visto que, a
faixa limite para a obtenção da etiqueta é 0,27 kWh/mês.litro e 0,19 kWh/mês.litro,
respectivamente.
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Os ensaios laboratoriais também demonstraram que após 24 horas, a temperatura
que o reservatório sem isolamento atingiu, foi de 26,70 ºC; e com o reservatório
isolado termicamente, a temperatura atingida foi de 34,7 ºC, indicando que para
estas condições, seria necessário um complemento elétrico na instalação, para
atingir o conforto térmico ideal para o usuário.
A produção de energia encontrada nos ensaios em exposição real “outdoor” do
sistema completo, se fossem consideradas as condições climáticas do dia do
ensaio, em um mês, o sistema produziria 48,00 kWh, situando-se na faixa “E” da
classificação de etiquetagem do PBE para coletores de aplicação banho. Porém,
deve-se ressaltar que este índice deve ser visto com as seguintes ressalvas:
• o cálculo da produção de energia foi feito de maneira simplificada,
computando-se a energia média diária e multiplicando-se por 30 dias;
• as condições climáticas variam de um mês para o outro, sendo assim, a
produção de energia encontrada não será a mesma nos outros meses.
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8 AVALIAÇÃO JUNTO AOS USUÁRIOS
Com o intuito de se obter informações sobre a instalação e o uso do Saasa, fez-se
uma pesquisa de opinião dos usuários que efetivamente realizaram a montagem,
cujos resultados estão apresentados a seguir.
8.1 Pesquisa de opinião
Foi feito o contato com a Sociedade do Sol, visando conseguir as referências dos
locais aonde já houvesse sido instalado o sistema, mas a entidade informou que não
possuía informações sobre a quantidade e nem a localidade das instalações.
Entretanto, foram fornecidas as listas de presença dos participantes que
freqüentaram o curso denominado “Manufatura e Instalação Experimental do
Aquecedor Solar de Baixo Custo”, com duração de 12 horas. O curso é oferecido
desde 2003.
Da lista de pessoas, fez-se uma tabela constatando que no período de 2003 a 2008
foram realizados 96 cursos totalizando 1.101 alunos. A Tabela 8, a seguir, apresenta
a compilação das informações coletadas nas listas.
Tabela 8 - Quantidade de cursos e participantes de 2003 a 2008.

ANO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totais

Total de
cursos
ministrados
8
11
15
19
20
23
96

PARTICIPANTES
TIPO
Pessoa Física
31
92
124
178
258
227
910

55%
85%
84%
88%
98%
70%

Pessoa Jurídica
25
16
24
24
5
97
191

45%
15%
16%
12%
2%
30%

TOTAL

Média de
alunos/curso

56
108
148
202
263
324
1101

7
10
10
11
13
14
11

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Sociedade do Sol (2009).

Na listagem obtida, identificaram-se a presença de entidades, escolas e empresas,
representadas na Tabela 8 como “pessoa jurídica” e também pessoas com
interesses diversos, representadas como “pessoa física”.
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O Gráfico 3, a seguir, apresenta a evolução da participação nos cursos ao longo dos
anos.
Comparativo de cursos x alunos
Quantidade de cursos

Total de alunos

350
324
300
263

Quantidade

250
202

200
150

148
108

100
50
0

56
8
2003

11
2004

15
2005

19
2006

20
2007

23
2008

Ano

Gráfico 3 – Propagação do curso e interesse pelo sistema.
Fonte: Autor (2009).

Observa-se no Gráfico 3 que, ao longo dos anos, a quantidade de participantes foi
crescente, que pode ter causas diversas, como: o marketing mais acentuado ao
longo dos anos; as pessoas que participaram do curso podem ter indicado outras; o
crescimento do interesse sobre o sistema e sobre o curso; entre outras.
8.2 Resultados da pesquisa de opinião
Mediante a listagem de pessoas que fizeram o curso, enviou-se um questionário (via
contato eletrônico e-mail) para todos os participantes. O questionário está
apresentado no Apêndice A.
Do total de 1.101 questionários enviados, foram respondidos 153, obtendo o
percentual de respostas de 13,9%. Das 153 respostas: 39 (25,5%) efetivamente
instalaram o sistema, e conseqüentemente 114 (74,5%) não instalaram o sistema.
Apresentam-se, a seguir, algumas respostas dos questionários:
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•

Motivação;

As pessoas que responderam o questionário demonstraram basicamente a mesma
motivação em fazer o curso e a montar o sistema, buscando a economia na
demanda de energia elétrica, e a colaboração com o meio ambiente.

•

Quantidade de placas e reservatório;

A configuração do sistema mais executada foi à instalação com três placas e um
reservatório feito a partir de uma caixa d’água de plástico que variam de 250 a 310
litros, utilizando o isopor como material de isolamento. Também houve casos de
sistemas com 4 e 5 placas e caixa d’água de fibra com 500 litros de volume. Dois
usuários transformaram sua experiência com aquecedores em um negócio e vêm
comercializando o sistema.

•

Uso misto do reservatório (água quente e fria);

Apenas um usuário do sistema optou por utilizar o reservatório para o uso misto,
sendo que o restante preferiu utilizar o reservatório para o uso apenas de água
quente.

•

Apoio de energia;

A maioria dos participantes da pesquisa respondeu que mantém o chuveiro elétrico
na posição de maior potência, e para o banho, abrem o registro de água que vem do
aquecedor solar, utilizando um controlador de potência para ajustar a temperatura
da água.

•

Tempo de utilização do sistema;

Os usuários estão satisfeitos quanto ao tempo que utilizam o sistema. Houveram
respostas de sistemas instalados e em funcionamento há seis anos.
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•

Funcionalidade e desempenho do sistema;

Os usuários estão satisfeitos quanto à funcionalidade do sistema, atendendo suas
expectativas aliado ao custo do sistema, entretanto, alguns não conseguiram manter
água aquecida até a manhã do dia seguinte.
Houve uma resposta de que o sistema foi utilizado em uma pousada, mas não
atingiu a finalidade objetivada, pois os hóspedes, sem o hábito de utilizar o
procedimento de ligar, primeiramente, o registro de água quente e regular a
temperatura com o registro de água fria, posteriormente, acabaram deixando a água
aquecida sem utilização.

•

Economia de energia;

As respostas sobre o gasto na conta de energia elétrica foram: 60% dos
participantes da pesquisa responderam que economizaram 25% na conta de energia
elétrica; 30% dos usuários economizaram 30% na conta de energia elétrica; e 10%
dos usuários economizaram 35% na conta de energia elétrica.

•

Manutenção de sistema.

As respostas do questionário demonstraram que: ao longo do tempo se faz
necessário a re-pintura das placas (uma vez por ano), e pode ser preciso realizar
reparos na vedação do sistema. Deve-se ter uma atenção especial quando ocorrer
chuvas de granizo, verificando se não houve dano ao sistema.
8.3 Análises dos resultados da pesquisa de opinião
O questionário apresentou informações sobre o uso do Saasa e identificou que, na
prática, os usuários estão satisfeitos com o desempenho do sistema. Apesar de não
ter conseguido manter a água aquecida até a manhã do dia seguinte, esta
deficiência é compensada pelo seu custo de instalação e economia de energia.
Deve ser feita uma ressalva em relação a isso, pois esta deficiência pode ser
minimizada dependendo do clima da região onde se encontram as placas coletoras,
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o dimensionamento correto ou incorreto das placas em função do volume do
reservatório e a espessura do material de isolamento do reservatório.
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9 ANÁLISE CRÍTICA AO MANUAL DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM
Pelo fato do sistema SAS estudado ter sido proposto pela entidade Sociedade do
Sol, que treina pessoas para a montagem dos aquecedores, podendo torná-los
futuros usuários, foi feita uma análise crítica do material padronizado, que é o:
Manual4 de Instrução de Manufatura e Instalação Experimental do Aquecedor Solar
de Baixo Custo (ASBC). Os resultados da análise crítica do Manual são os
seguintes:

•

Funcionalidade, durabilidade e materiais utilizados:

O ASBC, sendo um projeto experimental, não oferece garantias de funcionalidade e
durabilidade do sistema. Porém, isso pode gerar dúvidas ao futuro usuário do
equipamento, que disponibilizará tempo e capital para instalá-lo.
Somado a isso, os materiais utilizados não são fabricados para projetos de
aquecimento solar e não suportam temperaturas elevadas.

•

Limite de temperatura dos materiais:

O Manual deveria informar qual é o limite de temperatura que o sistema pode
suportar, para que o usuário saiba da possível danificação dos componentes do
PVC de acordo com a temperatura de funcionamento do sistema.
Ao mesmo tempo, não informar essa temperatura, não se permite uma avaliação
prévia de sua eficiência e economia de energia.

•

Isolamento:

Em relação ao isolamento do sistema, o Manual se torna contraditório, pois há a
afirmação de que o reservatório térmico deve receber isolamento visando evitar ao
máximo a perda de calor, mas também cita que inicialmente o isolamento não
precisa ser aplicado.

4

para maiores informações esse manual pode ser consultado no sítio da Sociedade do Sol.
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Nessa primeira operação, o usuário pode se desmotivar devido o sistema não
proporcionar o aquecimento ideal, já que se encontra sem isolamento adequado.
Os materiais para o isolamento também são indicados inadequadamente. O Manual
destaca a importância da espessura e da qualidade do material utilizado e cita como
exemplo: serragem, jornal, EPS e grama seca picada, mas não deixa claro qual
desses materiais é o mais eficiente. Somado a isso, não é informada a espessura
ideal de cada um, nem qual a melhor maneira de fixá-los no reservatório.
O fundo do reservatório também deveria ser isolado termicamente, indo de encontro
a uma menor perda de temperatura, porém o Manual cita apenas o isolamento das
laterais e tampa do reservatório.

•

Riscos de ficar sem água:

Segundo a Sociedade do Sol (2008), para se tomar um banho pela manhã, é
recomendável que a torneira de bóia não complete a água do reservatório com água
fria, durante a seqüência dos banhos noturnos. Para isso é necessário instalar um
registro que interrompa a alimentação o reservatório quando iniciar os banhos
noturnos.
Essa recomendação é uma prática de difícil operação e o usuário teria que adquirir
novos costumes. Ainda há o problema de que se não for permitida a entrada da
água de abastecimento, corre-se o risco do sistema ficar sem água, sendo
necessário, então, aumentar o volume de água armazenada para evitar a falta da
mesma.

•

Caixa mista e potabilidade da água:

A caixa mista foi desenvolvida para atender o consumo de água fria e quente ao
mesmo tempo. Pelo princípio da estratificação a água que estará na parte superior
do reservatório ficará aquecida e na parte inferior se manterá fria, sem a
necessidade de nenhuma barreira física para separar a água fria da água quente
(SOCIEDADE DO SOL, 2008).
Isso traz o inconveniente e a preocupação de que se for consumido todo o volume
destinado à água fria (metade do volume total do reservatório), fatalmente se
consumirão água com temperatura superior para outros fins e não para aplicação do
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banho, gerando um desconforto ao consumidor, quando, por exemplo, for tomar um
copo de água e esta estiver morna.
Sobre a potabilidade da água, o Manual faz a recomendação de que nas primeiras
quatro semanas de uso não utilize água para beber ou cozinhar, e que sempre que o
sistema ficar inativo por sete dias ou mais, deve-se trocar toda a água do
reservatório, pois pode apresentar condições para o desenvolvimento de
microorganismos.
O inconveniente é que se o usuário estiver utilizando apenas a caixa mista para
suprir seu consumo de água fria e quente, nas primeiras semanas de uso, o mesmo
ficará sem água para beber, cozinhar, ou tomar banho.
Além disso, o Manual deveria informar quais são os mecanismos ideais para o
controle e eliminação dos microorganismos encontrados, e quais seriam os riscos
para a saúde dos usuários.

•

Sistemas já instalados:

Conforme a Sociedade do Sol (2008), atualmente existem centenas de sistemas
ASBC instalados em diversas cidades brasileiras, e um grupo crescente de
monitores que prestam consultorias para as comunidades de sua região na
montagem dos coletores e instalação dos sistemas.
A Sociedade do Sol poderia apresentar em novas versões do Manual, algumas
localidades onde já foram instalados os sistemas, para que o futuro usuário pudesse
realizar visitas, avaliando tecnicamente a funcionalidade e a satisfação de outros
usuários, proporcionando assim uma maior motivação e disseminação do projeto.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES
Da bibliografia consultada, identificou-se que o Saasa estudado é um sistema
aberto, no qual já se pode esperar que a quantidade de calor gerada pelo sistema
seja inferior comparado a um sistema fechado. Além disso, é composto com
materiais que não são normalmente utilizados em sistemas industrializados, como o
PVC, sendo que os fabricantes destes materiais não os recomendam para serem
utilizados como aquecedores solares.
Os ensaios laboratoriais do reservatório apontaram para uma perda específica de
energia muito alta (0,55 kWh/mês.litro) se comparada com a perda de 0,27
kWh/mês.litro, recomendada pelo PBE.
Assim, o reservatório artesanal proposto não conseguiu manter a temperatura da
água quente por muito tempo, necessitando de novos estudos para identificar
melhorias no isolamento, a fim de minimizar a perda de energia.
Nos ensaios do sistema completo, verificaram-se algumas falhas precoces, como
fissuras e empenamentos das placas, sendo assim, devem-se tomar cuidados na
etapa de montagem do sistema para que sua funcionalidade não fique
comprometida, por falhas de montagem. Observou-se também que devem ser
coladas (soldadas) corretamente as conexões entre o forro modular e tubos de PVC
que formam o coletor, pois é neste local em que mais ocorreram fissuras.
Os ensaios do sistema completo resultaram numa insuficiência na produção de
energia, de forma que, o aumento de temperatura da água teve um efeito pouco
duradouro. Sendo assim, o Saasa teria uma função mais adequada para préaquecer a água e completar o aquecimento com o apoio elétrico.
Ainda dos ensaios do sistema completo, observou-se uma dependência de ajuste da
temperatura da água e até corrobora com uma das opiniões da pesquisa de campo
quando feita em larga escala (uma pousada), onde os usuários se sentiram
incomodados em ter que ajustar a temperatura da água.
Da pesquisa de opinião, verificou-se que as placas coletoras de forro modular
possuem paredes pouco espessas, as quais são danificadas pelo impacto na
ocorrência de chuvas granizo, inutilizando o sistema após esses eventos.
Por meio das respostas ao questionário, concluiu-se que os usuários estão
satisfeitos com o resultado de seus aquecedores artesanais, apesar de não manter a
água aquecida para o banho diurno, sendo que os pontos positivos do sistema são:
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o baixo custo de instalação, e a economia na conta de energia elétrica, entretanto, o
ponto negativo é o cuidado na prática de manuseio da caixa mista.
Sobre a caixa d’água mista, pode-se dizer que não é uma prática adequada, pois
sendo destinada tanto para a água fria como para quente, não há a certeza de que
se consuma a água correta para o fim desejado, além do maior risco de proliferação
de bactérias.
Da análise crítica ao Manual de instalação e montagem, observou-se que existem
informações dúbias sobre a etapa de isolamento do reservatório térmico. Também
foi observado que não é citada a possibilidade de isolamento do fundo do
reservatório.
Ainda da análise do Manual, faltam informações interessantes aos leitores, como: o
limite de temperatura que o sistema pode suportar, além da quantidade de sistemas
artesanais já instalados e suas localidades.
Conclui-se que, deve-se melhorar o isolamento térmico do sistema, para que
proporcione a manutenção da água quente por mais tempo, caso contrário, o
sistema se torna mais adequado apenas para um pré-aquecimento da água,
devendo-se sempre manter o apoio elétrico.
Sugerem-se novos estudos visando à melhoria do isolamento térmico do
reservatório, espessura e material utilizado; verificar a satisfação do usuário na
utilização da caixa mista; verificar a possível proliferação de fungos e bactérias e
como poderia ser minimizada, culminando no período ideal para a limpeza do
sistema; e verificar também a melhor altura e distância para o efeito de
termossifonagem.
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APÊNDICE A – Questionário destinado aos usuários do sistema artesanal proposto
Questionário aos usuários do ASBC
1

O que motivou a fazer o curso e instalar o sistema?

2

Quantas placas foram instaladas?

3

Qual reservatorio foi utilizado, e qual foi o volume do mesmo?

4

Qual material foi utilizado para o isolamento do reservatório?

5

O reservatório utilizado foi somente para água quente, ou uso misto?

6

Faz uso de aporte de energia?

7

Qual é a sua avaliação sobre a durabilidade do seu sistema?

8

Qual é a sua avaliação sobre a funcionalidade do seu sistema?

9

Qual é a sua avaliação sobre o desempenho do seu sistema?

10 Está satisfeito com o mesmo?
11

Em média, qual era o valor (R$) da sua conta de energia elétrica, e quanto é
atualmente, após a instalação do sistema?

12 Até o momento, houve algo que danificou seu sistema?
13 Encontrou dificuldades na montagem e instalação do sistema?
14 Quais são os pontos positivos do sistema?
15 Quais são os pontos negativos do sistema?
16 Observa algo que poderia ser melhorado no seu sistema?
Obrigado!
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ANEXO A – Dados climáticos do dia do ensaio (06.11.09), extraídos no sítio do INMET.

