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Resumo 

A utilização da energia solar para aquecer a água do chuveiro representa uma 
grande economia de energia, tendo em vista a localização geográfica 
privilegiada do nosso país, além de reduzir os impactos ambientais resultantes 
da produção de energia elétrica por alguns tipos de usinas. Este trabalho tem 
como objetivo apresentar um modelo de aquecedor solar construído a partir de 
materiais de baixo custo e fácil manuseio para o aquecimento da água em 
residências. O mesmo se encontra em fase de conclusão. Os próximos esforços 
se darão no sentido de testá-lo e aprimorá-lo, considerando a utilização do 
mesmo em estruturas de médio e grande porte. 
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INTRODUÇÃO 

O número de pesquisas sobre o aquecimento global tem aumentado de forma 

considerável nas últimas décadas. Embora medições de temperatura tenham 

indicado um aumento na temperatura média da Terra nos últimos 150 anos, período 

também de crescente aumento da emissão de gases que contribuem para esse 

efeito, estudos tem investigado se esse aquecimento é devido a fatores naturais ou 

antropogênicos (MOLION, 2008). 

A emissão de gases do efeito estufa está ligada diretamente à geração de 

energia pelo homem. Em 2010, 12,9% de toda a energia elétrica gerada no Brasil 
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tem como origem a combustão de recursos não renováveis (como petróleo, gás 

natural, carvão e derivados)4. Esse número pode, a princípio, parecer pequeno, mas 

verifica-se que, em números absolutos, houve um aumento de 48,2% no consumo 

desses recursos em relação a 2009 (BRASIL, 2011). 

O aquecimento da água pelo chuveiro elétrico representa, por sua vez, 

grande impacto nesse número. Segundo Leão (2009), o chuveiro elétrico é 

responsável por 
1

4
 do consumo residencial brasileiro de energia elétrica. 

Esse número poderia ser menor se o aquecimento da água fosse realizado 

utilizando-se de outras fontes de energia, como o aquecimento a partir da energia 

solar. Os aquecedores solares utilizam-se da energia proveniente do Sol, que 

atravessa a atmosfera terrestre, para aquecer a água utilizando-se de um sistema 

baseado na absorção da radiação por superfícies escuras. Essas superfícies 

escuras, conhecidas como placas de captação de energia (ou coletores solares), 

aquecem a água. Por meio da convecção, a água aquecida é transferida, devido à 

diferença de densidade da mesma e da água fria, para um reservatório. 

Aquecedores solares disponíveis no mercado não utilizam de materiais 

comuns, de fácil manuseio, o que contribui para que os mesmos não apresentem um 

baixo custo. Seria possível uma pessoa sem formação específica na área construir 

um aquecedor solar de custo menor do que os convencionais, com materiais de fácil 

manuseio? 

Este trabalho tem como objetivo pesquisar a possibilidade da construção de 

um aquecedor solar de baixo custo, com materiais acessíveis e de fácil manuseio, 

para aquecimento residencial de água. Será investigada a teoria por trás do 

funcionamento do mesmo e, a partir das informações e experiências realizadas, será 

construído um modelo de sistema de aquecimento de água, em escala, com as 

adaptações necessárias. 

 

COMPARATIVO ENTRE DOIS MÉTODOS DE AQUECIMENTO DA ÁGUA 

A demanda por energia no mundo tem se mantido elevada, suscitando 

discussões de como suprir as necessidades energéticas de forma sustentável.  No 

Brasil a participação de fontes de energia renovável tais como hidrelétrica e produtos 
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de cana de açúcar somam 45,04%, enquanto a energia gerada a partir de fontes não 

renováveis, como petróleo, carvão mineral e gás natural somam 54,06% da energia 

elétrica gerada no país, segundo dados do Balanço Energético Nacional (BEN, 

2010). Dentre os renováveis a energia hidráulica corresponde a 14,2% da oferta de 

energia e o que deveria ser uma fonte sustentável gera impactos no meio ambiente 

para sua implantação e por estar longe dos centros de consumo o gasto com linhas 

de transmissão é elevado. Este contexto demonstra que é preciso rever a matriz 

energética nacional. 

A energia elétrica gerada é utilizada em residências no uso de chuveiros 

elétricos, ferros e fornos elétricos etc. Estes aparelhos possuem uma resistência que 

é aquecida quando percorrida por uma corrente elétrica. Este evento é conhecido 

por efeito Joule, recebe este nome em homenagem a James P. Joule (1818-1889) 

que foi o primeiro a estudar este fenômeno em 1840 (SCHMITT, 2007).  

 De maneira simplificada podemos atribuir este fenômeno a colisão dos 

elétrons livres no condutor, que ao se chocarem liberam energia cinética entre um 

átomo e outro aumentando sua vibração, o que resulta em um aumento da 

temperatura (TRAJANO, 2000).  

Aparelhos que funcionam a partir do efeito joule apresentam um grande gasto 

de energia elétrica aumentando consideravelmente o valor da conta de energia dos 

consumidores.  

O uso em larga escala de energias hoje consideradas alternativas, dentre elas 

a energia solar, poderia contribuir para a economia de energia e consequente 

preservação do meio ambiente por ser uma energia limpa, gratuita e renovável. 

Por conta de sua localização geográfica o Brasil possui um grande potencial 

para a utilização da energia solar, apesar disso este tipo de energia tem pouca 

participação na matriz energética nacional, tanto que não é citada pelo BEN (2010).  

Simioni (2006) menciona três formas de se utilizar a energia Solar. A primeira 

delas é a utilização passiva da energia onde a ela será utilizada no uso doméstico 

para o aquecimento de piscinas, caixas d’água e luminosidade. A segunda, 

denominada utilização ativa, que é a forma de utilização direta da energia 

aquecendo a água na intenção de que o vapor movimente turbinas. A terceira, a 

fotovoltaica, corresponde à produção de eletricidade pela coleta de luz a partir de 

placas coletoras. 



Para aquecermos a água a partir da luz do Sol é preciso converter a energia 

solar em energia térmica. Para essa conversão se utiliza um aquecedor solar 

formado pelas placas coletoras (material usado para absorção de luz solar) e um 

reservatório térmico, onde ficará água a receber o calor. 

A principal vantagem de se utilizar a energia solar se deve ao fato de ser uma 

fonte limpa e renovável de energia. Apesar disso é importante considerar que esse 

tipo de energia oscila muito. A utilização da energia solar deve vir acompanhada de 

outras fontes de energias devido a essa intermitência causada por vários fatores, 

tais como: estações do ano, hora do dia, condições do céu e condições atmosféricas 

(SIMIONI, 2006). 

Os aquecedores solares possuem um custo que vai depender do material 

utilizado nas placas coletoras. O presente trabalho utiliza matérias de baixo custo na 

composição das placas coletoras. 

 

METODOLOGIA 

A coleta de dados para a fundamentação teórica foi realizada com base em 

temas como: energia renovável, aquecedor solar, efeito Joule e fontes alternativas 

de energia. As fontes utilizadas foram artigos, teses e monografias disponíveis na 

Web.  

Para a construção do aquecedor solar foi utilizado como principal material de 

consulta o Manual Sobre a Construção e Instalação do Aquecedor Solar produzido 

por Alano (2006), sendo feitas as devidas proporções e adaptações necessárias 

para se obter um modelo experimental (QUADRO 1). Optamos pela montagem de 

uma placa coletora formada por 20 garrafas PET e 20 caixas Tetra Pack para cada 

garrafa, com capacidade de aquecer 20 litros de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO 1 
Materiais utilizados na confecção do coletor solar. 

Item Descrição Quantidade 

Flange 25 mm c/ rosca interna 3 und. 

Tubo PVC Soldável 25 mm 3m 

Tubo PVC Soldável 20 mm 6m 

Tubo PVC Branco, Esgoto 40 mm 2m 

Bucha redução 25 mm X 20 mm 4 und. 

Joelho Soldável 90º 25 mm 2 und. 

Luva L/R 25 mm 4un. 

Conexão “T” Sold. 25 mm 6 und. 

Conexão “T” Sold. 20 mm 8 und. 

Luva Sold. 25 mm 3 und. 

Tampão Rosca externa 25 mm 2 und. 

Fita Crepe 19 mm 1udn. 

Fita Auto fusão 1 Rolo médio 

Fita Veda Rosca 1 und. 

Cola P/ PVC com Pincel 1 und. 

Curva Sold. 90º 25 mm 6 und. 

União Sold. 25 mm 4 und. 

Lixa D’água GR 100 3 und. 

Arame 
Zincado/Encapado Nº 

16 
1 m 

Tinta Spray Preto Fosco 1 und. 

Caixas de leite Tetra Pak 20 und. 

Garrafas PET 20 und. 

 
 

Construção do coletor solar 

As garrafas PET e as caixas Tetra Pak (de leite) foram previamente 

higienizadas para evitar a proliferação de micro-organismos. Foram utilizadas 

garrafas PET transparentes que possibilitam maior absorção da luz solar, sendo 

estas cortadas na parte inferior para 29 cm (FIG. 1).  

 



 

FIGURA 1 – Garrafa PET cortada 

As caixas de leite foram cortadas com 22,5 cm e em seguida pintadas com a 

tinta spray preto fosca, para a retenção do calor (FIG. 2). O calor absorvido pelas 

caixas é retido pelas garrafas e transferido para a água através de um circuito 

formado por tubos PVC, também pintados com tinta spray preto fosca. Esta estrutura 

funciona como o painel de absorção solar e o vidro usado nos coletores 

convencionais, protegendo o interior do coletor de interferências externas e criando 

um ambiente próprio (ALANO, 2006). 

 

FIGURA 2 – Caixa de leite antes e após aplicação da tinta preta. 



 O circuito é formado por quatro tubos PVC de 20 mm com um metro cada um. 

São formadas colunas acopladas a conexões T na parte superior e inferior, estas 

conexões são ligadas entre si por canos PVC de 20 mm cortados com 8,5 cm e 

coladas somente na parte superior, deixando a parte inferior livre para eventuais 

ajustes. A montagem das colunas compreende o encaixe de cinco garrafas por 

coluna preenchidas pelas caixas de leite (FIG. 3). 

 

 

FIGURA 3 – Coluna preenchida pelas garrafas. 
 

O aquecedor solar se encontra em fase final de construção. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de existirem controvérsias sobre as causas do aumento da 

temperatura da terra nos últimos 150 anos, sabe-se que a queima de combustíveis 

fosseis para suprir a crescente demanda por energia elétrica aumenta a emissão de 

gases do efeito estufa. Um dos responsáveis pelo grande consumo de energia nas 

residências dos brasileiros é o chuveiro elétrico.  



A utilização da energia solar para aquecer a água do chuveiro representaria 

uma grande economia de energia, tendo em vista a localização geográfica 

privilegiada do nosso país. Os aquecedores solares disponíveis no mercado 

apresentam um custo relativamente alto, inviabilizando o seu uso pela população de 

baixa renda. 

Este trabalho apresentou um modelo de aquecedor solar construído a partir 

de materiais de baixo custo e fácil manuseio para o aquecimento da água em 

residências. Espera-se, ainda no segundo semestre de 2011, concluir a construção 

do mesmo.  

Feita a revisão bibliográfica e construído o modelo em escala, os próximos 

esforços se darão no sentido de testá-lo e aprimorá-lo, considerando a utilização do 

mesmo em estruturas de médio e grande porte. Nos próximos semestres, 

extensionistas do projeto Laboratório de Oficinas darão continuidade a construção 

desse modelo. Espera-se que até julho de 2012, o projeto Laboratório de Oficinas 

tenha alcançado nível satisfatório de conhecimento teórico e prático sobre a 

construção de sistemas como este, de forma que cursos e oficinas sobre o assunto 

possam ser oferecidos para a comunidade acadêmica e sociedade em geral. 
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