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RESUMO
Considerando o alto potencial energético das fontes solares, juntamente com a grande necessidade de remodelar as
fontes convencionais, exaustivas ao meio ambiente, na busca de rentabilizar despesas e reduzir o consumo com a
energia elétrica. Este trabalho apresenta um estudo de viabilidade da implantação de um sistema de aquecimento solar
para uma habitação familiar, comparando dois tipos de sistemas, o de placa plana e o de tubo a vácuo. Através dos
padrões foi possível dimensionar o reservatório e a área de contribuição da placa plana que atende a demanda do
projeto. Com base nos gastos com a implantação do sistema, manutenção do mesmo e reajuste da tarifa de energia por
ano, foi possível identificar que o sistema de tubo a vácuo é mais viável do que o sistema de placa plana e apresenta o
retorno sobre o investimento em 5 anos,7 meses e 3 dias. Ao final do estudo, conclui-se que a instalação de um sistema
de aquecimento solar coletor plano é viável para este estudo de caso, uma vez que a taxa interna de retorno alcançada
foi maior que a TMA.
PALAVRAS-CHAVE: Aquecimento solar de água. Coletor solar. Viabilidade econômica.

1. INTRODUÇÃO

Quando se fala em economia de energia, sustentabilidade e eficiência energética existem
muitas tecnologias que podem ser incorporadas às edificações para diminuir o consumo energético
e ainda proporcionar conforto aos usuários.
O aquecimento da água através da energia solar vem sendo utilizado há anos em diversos
países. No Brasil, a utilização do sistema de aquecimento solar é favorável devido à disponibilidade
de radiação solar na maior parte do seu território. Por conta do custo de fornecimento de energia
convencional, a utilização desta forma de energia se torna muito vantajosa, visto que o investimento
inicial com a implantação deve ser logo abatido pela economia nas faturas de energia elétrica.
Na atualidade existem dois modelos de sistemas de aquecimento solar de água que tomam
conta do mercado, o sistema por meio de tubo a vácuo; onde a água circula pela parte interna de um
tubo de vidro, com sua parede externa pintada de preto para absorver uma maior radiação solar
segundo Russi (2012), e o aquecedor solar de placas que consiste em um conjunto formado por um
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reservatório térmico e pelas placas coletoras de radiação que são compostas por serpentinas onde a
água circula.
Um dos principais objetivos deste artigo foi comparar a viabilidade de implantação técnica e
econômica entre dois sistemas de aquecimento solar de água (coletor plano e tubo a vácuo) para
residências na cidade de Cascavel-PR, para isso foi determinado por meio de simuladores
financeiros a taxa mínima de atratividade (TMA), a taxa interna de retorno (TIR) e o tempo de
retorno do investimento (Payback).
A pesquisa limitou-se a um estudo de caso comparativo acerca da viabilidade econômica entre
dois sistemas de aquecimento de água, voltado para o campo residencial na cidade de CascavelParaná. O sistema de aquecimento por tubos a vácuo e sistema de aquecimento por placas planas
coletoras de radiação. Para tanto, foi considerada a abordagem qualitativa de pesquisa,
aprofundando questões quantitativas obtidas e realizando relações entre essas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A energia solar é a energia eletromagnética cuja fonte é o Sol. Ela pode ser transformada em
energia térmica ou elétrica e aplicada em diversos usos. Umas das suas principais formas de
aproveitamento é o aquecimento de água.
O potencial de energia solar de uma determinada região é determinado, principalmente, em
função de sua localização no globo terrestre. As regiões localizadas entre as linhas tropicais são
consideradas de alto potencial de energia solar, as regiões localizadas entre os trópicos e os círculos
polares são consideradas como de médio potencial de energia solar e os pólos de baixo potencial
energético. O Brasil tem alto potencial energético, já que grande parte do seu território está
localizada na região entre as linhas dos trópicos, portanto, pode-se considerar que, em qualquer
localidade do nosso país, é possível utilizar diversos sistemas de aproveitamento de energia solar
(CAVALCANTE e LOPES, 2001).
A energia solar é a forma de energia limpa mais abundante na natureza, consequentemente, os
aquecedores solares estão presentes em residências, hotéis, indústrias, edifícios, propriedades rurais
e demais lugares onde são necessários.
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Os sistemas de aquecimento solar de água chamado de coletores de energia, instalados
geralmente em telhados. Estes recolhem o calor do sol e o usam para aquecer a água armazenada
em um cilindro de água quente, mesmo que o céu esteja nublado, ainda há raios solares.

2.1. COLETOR SOLAR PLANO

O coletor solar é componente mais importante do sistema de aquecimento solar, pois é
responsável pela conversão de energia solar em energia térmica. Portanto, um dos fatores mais
críticos para o bom funcionamento de um sistema é a qualidade dos coletores empregados
(SOUZA, MIRANDA, SILVA, 2010).
Quando a radiação solar passa através da cobertura transparente e atinge a superfície negra de
alta absortividade, a energia é absorvida pela placa e uma parcela, devido a perdas, é transferida
para o fluido no interior dos tubos, que será então armazenada ou utilizada. A parte de baixo e as
laterais da caixa são bem isoladas para que não haja perdas por condução. A tubulação de líquido
pode ser soldada na placa absorvedora, ou pode ser uma parte integrante da placa. Essa tubulação é
conectada em ambas as extremidades por tubos de alimentação (CARVALHO E SIONEK, 2015).
Segundo Marques (2006), o sistema de aquecimento solar opera-se da radiação solar como
sua fonte de material térmico primário, e geralmente conta com um sistema de apoio elétrico, em
casos de baixa incidência solar e dificultosa absorção energética.
O Sol tem como propriedade a emissão energética em forma de ondas eletromagnéticas,
radiação solar. Os coletores solares são os responsáveis pela absorção dessa radiação e conversão da
energia solar em térmica, podendo aquecer a água até uma temperatura de 60ºC. Projetam-se
predominantemente na cor escura, ratificando a teoria da absorção energética segundo um corpo
negro (ALDABÓ, 2012). Conforme a Figura 1.
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Figura 1 - Coletor solar plano.

Fonte: Ambiente energia, 2018.

Observa-se na figura 1 o coletor plano que é constituído por placas absorvedoras receptoras,
por tubos circulantes de fluido e por um isolante térmico (boiler). Por sua estrutura interna, a água
circula entre tubos de cobre, que pela ótima condutibilidade de calor própria do material, transmite
o calor absorvido do sol para a água. Já em sua estrutura superior, o vidro temperado, constituinte
de baixo teor de óxido de ferro, interfere minimamente na passagem de raios solares, reduzindo
possíveis reflexos (MIYAZATO, 2016).

2.2. COLETOR DE TUBO A VÁCUO

Os tubos de vácuo são recomendados em regiões com pouca radiação, em clima frio ou
quando há necessidade de atingir temperaturas acima de 100 °C. Esses coletores são bastante
utilizados na China e nos EUA, porém no Brasil ainda são poucos utilizados. A grande vantagem
desse coletor é que as perdas térmicas por convecção são eliminadas no ambiente a vácuo
(CARVALHO E SIONEK, 2015).
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O invólucro de vácuo reduz a perda por convecção e condução, então os coletores podem
operar em temperaturas mais altas. Além disso, os tubos de calor ou termos sifões operam
utilizando a mudança de fase do fluido de trabalho, fazendo com que a transferência de calor seja
intensificada (MIYAZATO, 2016).
Duarte (2012), diz que as propriedades isolantes do vácuo permitem que o calor não seja
perdido para o meio circundante devido à redução do coeficiente de condução. Por exemplo,
quando a temperatura do tubo interior está a 150ºC, o tubo exterior está a uma temperatura de cerca
de 25ºC.
Os coletores por tubos a vácuo se designam fortemente pela eficiência mesmo em dias
nublados, sofrendo menor interferência mediante a radiação solar incidente em comparação aos
coletores por meio de placas planas, por meio da radiação difusa, luz solar recebida indiretamente
por ação difratora. Por meio desse modelo, há um maior alcance na temperatura aquecida, podendo
chegar a 90ºC ou até 100ºC, de acordo com seu dimensionamento, atestando sua ideal instalação em
locais de menor incidência solar, e de grande porte, como obras e projetos industriais. O vácuo
relacionado a esse sistema colabora para reduzir ainda mais as perdas térmicas por condução,
atuando como um isolante e possibilitando também a captação constante de energia (ENAT, 2017),
conforme a Figuras 2.

Figura 2 - Coletor solar a vácuo aplicado.

Fonte: SOLARESOL, 2018.
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2.3. VIABILIDADE ECONÔMICA

No estudo da viabilidade econômica, busca-se avaliar a aplicabilidade do investimento, sendo
capaz de averiguar as condições para que uma aplicação se torne seja lucrativa e positiva.
Segundo Oliveira (1982), a análise de viabilidade econômica e financeira integra o rol de
atividades desenvolvidas pela engenharia econômica, que busca identificar quais são os benefícios
esperados em dado investimento para colocá-los em comparação com os investimentos e custos
associados ao mesmo, a fim de verificar a sua viabilidade de implementação. Engenharia
econômica é o estudo dos métodos e técnicas usados para a análise econômico-financeira de
investimentos.
O objetivo quando se trata da instauração de um sistema além de garantir eficiência técnica, é
utilizar-se de métodos rentáveis que sejam também financeiramente satisfatórios. Nesse contexto, as
resoluções devem ser realizadas a fim de gerar vantagens sustentáveis no âmbito monetário,
enfatizando a importância do estudo de viabilização econômica presente numa aplicação
(BORDEAUX-RÊGO, 2006).

2.4. TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA)

A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) corresponde ao conjunto de valores relacionados a
uma taxa de juros, englobando o valor mínimo que se propõe a receber num investimento, ou então
o valor máximo possível para investimento e financiamento da instauração. Segundo Securato
(2005), a TMA seria o custo da utilização de capital pela parte investidora, podendo ser definida de
acordo com a política de cada consumidor, no caso.
De acordo com o estudo de Galesne (1999), geralmente, o modo mais adequado de uso da
TMA é baseando-se na taxa de custo do capital.
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2.5. TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)

De acordo com Abrava (2008), a taxa interna de retorno é definida quando as somas das
receitas e despesas, convertidas para que o valor presente seja igual a zero, ou seja, a taxa de juros
anual que anula o Fluxo de Caixa.
A TIR deve ser comparada a taxa mínima de atratividade (TMA) para verificar se o
investimento é rentável. O projeto será viável quando a taxa interna de retorno for maior que taxa
mínima de atratividade desejada (TIR > TMA). (CHAGURI, 2009).

2.6. PERÍODO DE RETORNO DE CAPITAL (payback)

O período de retorno de capital corresponde ao prazo de tempo necessário para recuperação
do investimento inicial do projeto, ou seja, a partir de que momento o investimento realizado irá
gerar lucro em função do fluxo de caixa gerado (SANTOS, 2001).
Para Kuhner e Bauer (1996), a melhor seleção de investimento é a que apresentar o menor
período de retorno.
A verificação do payback simples configura-se como a forma básica para averiguar a
viabilidade de um investimento, em um método que consiste em constatar o valor periódico para
retorno do investimento, descontando do capital inicial o caixa de “n” períodos até o aniquilamento
do capital investido, como mostra a Figura 3.
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Figura 3 - Representação gráfica de payback

Fonte: Autor, 2018.

Pela concepção de Bruni e Famá (2003) como não há a relevância do custo de capital no caso,
a soma do saldo do investimento pode ser efetuada embasando-se nos valores nominais.
Entre as principais vantagens do método de payback simples, nota-se a fácil aplicação de
cálculo aos eventos de fato, bem como uma medida de redução de riscos, por dar certa noção da
viabilidade do investimento, reduzindo incertezas. Já como uma das principais desvantagens, ainda
de acordo com Bruni e Famá (2003) encontra-se a falta de consideração monetária com o decorrer
do tempo, não tendo assim uma real rentabilidade, visando apenas medir o prazo para recuperação
do investimento.
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3. METODOLOGIA

O estudo baseou-se na comparação entre dois sistemas de aquecimento de água voltado para o
campo residencial, o sistema de aquecimento por tubo a vácuo e por meio de placas planas,
priorizando aferir sua viabilidade econômica, onde foram verificados aspectos relacionados a
questões financeiras desde a instalação à manutenção, vida útil dos sistemas e significativamente
quanto a sua eficiência térmica, procurando estabelecer a melhor opção e mais viável para
instalação residencial.
A pesquisa requereu estudo prático em um campo residencial, o qual foi realizado na cidade
de Cascavel-Paraná, foi considerado a mesma quantidade de pessoas residentes na casa para a
comparação entre os coletores. Quanto ao procedimento técnico, optou-se pelo estudo de caso, por
incorporar o levantamento qualitativo explorando os sistemas em questão e sua funcionalidade,
embasando-se em referências bibliográficas congruentes ao caso.
O estudo foi realizado em uma residência (Figura 4) com latitude 24º 58’ 16”S e longitude
53°29'49.36"O , a qual contava com quatro pessoas residentes e dois (chuveiros) pontos de
consumo elétrico considerável (Figura 5) para realizar o orçamento dos dois sistemas e fundamentar
a devida comparação.

Figura 4 - Mapa com a localização da casa unifamiliar.

Fonte: Google Maps (2018).
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Figura 5 – Planta baixa da residência unifamiliar.

Fonte: Autor (2018).

A coleta de dados foi realizada a partir da orçamentação de ambos os sistemas em empresas
que efetuam as instalações requeridas na cidade de Cascavel, constando os valores para instalação e
manutenção, bem como os dados técnicos referentes aos determinados procedimentos.
Após a realização da coleta de dados, estes foram analisados e dispostos em estrutura tabelar,
realizada em planilhas a fim de confirmar sua eficácia elevada relacionada ao sistema em
comparação. Dessa forma, foi possível confirmar a melhor opção para aquecimento residencial,
descartando possíveis prejuízos de certa significância.
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES

No estudo em questão, foi considerado que a casa onde o sistema de aquecimento solar de
água foi instalado, proporcionou todas as condições técnicas para o adequado funcionamento do
sistema, como tubulações para o provimento de água quente e instalações elétricas necessárias. A
comparação dos custos de cada sistema, não levou em consideração despesas relacionada às
instalações hidráulicas para o abastecimento de água quente e fria, visto que, quando comparados,
os dois sistemas necessitariam dos mesmos esquemas de tubos.
Para o dimensionamento do SAS, primeiramente foi necessário levantar algumas questões,
quantos residentes na casa, consumo médio de cada aparelho e localização exata da residência.

4.1. DADOS BÁSICOS PARA O DIMENSIONAMENTO
•Quatro moradores;
•Orientação geográfica: 40º NE;
•Inclinação dos coletores: 34º;
•Pontos de abastecimento de água quente: 2 chuveiros;
•Temperatura de consumo: 40º;
•Dados do coletor solar: 𝐹𝑡 t𝑎−0,739; 𝐹𝑟 𝑈𝐿−5,051
•Valor de irradiação global média anual (𝐼𝑔): 5,25

4.1.1. Local de abastecimento

Chuveiro:
•Ciclo diário: 10 minutos;
•Consumo: 10,0 L/min;
•Frequência: 1 por morador.
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4.1.2. Cálculo do volume de armazenamento

O dimensionamento do reservatório de água quente foi feito através da NBR 15569/2008
pela Equação 1.
V consumo = ∑(Q pu x T u x frequência de uso)

(1)

V c(chuveiro) = 10 Lmin x 10 min x 1 banho x 4 residentes
V c(chuveiro) = 400 𝐿/ dia

A temperatura determinada para o armazenamento da água foi de 50º C, visto que, de
acordo com a NBR 15569/2008 o valor da temperatura de armazenamento tem que ser superior que
a temperatura de consumo. E a temperatura ambiente da cidade de Cascavel–PR, foi retirada do
IAPAR e é 20ºC, como mostra a Figura 6.

Figura 6: Temperatura média anual do estado do Paraná.

Fonte: IAPAR (2018).

Após o cálculo do volume total diário, foi calculado o volume do reservatório de água
quente, através da Equação 2.
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V armaz. = Vconsumo x (T consumo – T ambiente)
(T armaz – T ambiente)

(2)

V armaz. = 400 𝐱 (40− 20)
(50− 20)
V armaz = 266,67 L

Na norma NBR 15569/2008 tem-se que o V

armaz.

≥ 75% 𝑉𝑐(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙). Portanto foi adotado

um volume de armazenamento de 400 L.

4.1.3. Cálculo da área coletora de placa plana

Para o cálculo da área coletora foram usadas as Equações 3, 4, 5, 6 e 7. Para isso, foi
determinado que o coletor da marca BOSCH e modelo HELIOTEK MC20. O coletor possui
isolamento térmico em lã de vidro sintética resistente a 400ºC, aletas em alumínio com 0,4mm de
espessura, com 100% de contato, 8 tubos de elevação em cobre, sistema de ventilação, vedação e
fixação do vidro com silicone estrutural, vidro temperado e pintura preto fosco de alta aderência.
Este modelo foi determinado por apresentar maior eficiência energética que os demais, podem ser
observados na tabela 1.
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Tabela 1 - Levantamento de dados dos coletores solares planos.

Características técnicas
Dimensões C x L (mm)
Área externa (m2)
Produção mensal de
energia por m2 de
coletor (kWh/mês.m2)
Produção mensal de
energia por
coletor(kWh/mês)
Eficiência (%)
Tipo de vidro
Desempenho energético
FT ta
FT UL
Valor unitário (R$)

2000x1000
2

MC 15
Evolution
(BOSCH)
1500x1000
1,5

TROPICOS ALFA V
150
(SOLIS)
1500x1000
1,5

POLAR HOT
V150M
(SOLIS)
1500x1000
1,5

84,7

75,8

77,4

81,33

169,4

113,7

116,1

122

60,78
Temperado
A
0,739
5,051
1.134,40

54,59
Liso
B
0,624
4,833
695,9

55,76
Liso
B
0,697
5,655
677,6

55,76
Liso
A
0,722
4,8
1.319,00

HELIOTEK MC 20
(BOSCH)

Fonte: Autor, 2018.

E útil = V armaz. ×𝜌 ×Cp ×(T armaz.− T ambiente)
3600

(3)

E útil = (400 ×1×4,18 ×(50− 22))
3600
E útil = 13 kWh.dia
E perdas = 0,15 x E útil

(4)

E perdas = 0,15 x 13
E perdas = 1,95 kWh.dia
PMDEE = 4,901 X (Fr ta – 0,0249 x Fr UL)

(5)

PMDEE = 4,901 x (0,739−0,0249 x 5,051)
PMDEE = 3,00 kWhm²

F cinstal =

1
1 – [1,2 x 10 – 4 x (β – β ótimo) 2 + 3,5 x 10 – 5 x y2]

F cinstal =

1
.
1 – [1,2 x 10 – 4 x (26 – 36) 2 + 3,5 x 10 – 5 152]
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(6)

F cinstal = 1,02
Substituindo os valores determinados acima na Equação 7, tem-se:

A coletora = (E útil + E perdas) x FC instal x 4,901
PMDEE x I G

(7)

A coletora = (13 +1,95) x 1,02 x 4,901
3,00 x 5,25
A coletora = 4,75m²
Conforme visto no dimensionamento acima, foi determinado o volume do reservatório de
água quente através dos cálculos de demanda de água, totalizando em um boiler de 400L, através
das análises econômicas, o equipamento escolhido foi da marca BOSCH, modelo HELIOTEK, de
baixa pressão e com resistência interna, com o valor de R$ 2.336,00.
Para o aquecimento da água do reservatório, foi feito o dimensionamento dos coletores
solares por placas planas, visto que o valor da área coletora foi de 4,75m² e cada placa tem uma área
de absorção de 2,00m², então foram determinadas 3 placas coletoras da marca BOSCH e modelo
HELIOTEK MC 20 Totalizando um valor de R$ 3.403,20.

4.1.4. Cálculo da área coletora de tubos a vácuo

Por conta do sistema acumulativo e fixador de moléculas que reduz sua velocidade na
curva de resfriamento, a eficiência dos coletores solares por tubo a vácuo é visivelmente elevada,
comparando-se aos coletores planos. Por tal razão, ao realizar o dimensionamento necessário para
determinação do reservatório, pode-se optar por algum modelo de reduzida capacidade,
equiparando ao rendimento dos coletores planos.
Para determinação das unidades de tubos necessária, considera-se a localidade em questão,
variando por região pela oscilação na concentração e incidência solar a cada ponto geográfico. Para
instalações nas regiões Norte e Nordeste, designam-se 10 tubos para cada 300 litros de água
aquecida, considerando a maior capacidade de absorção solar na região. Já para aplicações nas
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regiões Sul e Sudeste, consideram-se 10 tubos a cada 200 litros de fluidos estimulados
caloríficamente, (ENAT, 2017).
Foi determinado que o coletor da marca KOMECO e modelo KOCS TV 20 BP G2. Este
modelo foi determinado por apresentar maior eficiência energética que os demais, podem ser
observados na tabela 2.

Tabela 2 - Levantamento de dados dos coletores solares a vácuo.

Características técnicas
Dimensões C x L (mm)
Área externa (m2)
Produção mensal de
energia por m2 de coletor
(kWh/mês.m2)
Produção mensal de
energia por
coletor(kWh/mês)
Eficiência (%)
Tipo de vidro
Desempenho energético
Valor unitário (R$)

TERMOMAX AQ 20
TUBOS
2000x1000
2

UNISOL 20
TUBOS
1485x1890
1,5

KOCS TV 20 BP G2
(KOMECO)
1570x1900
1,5

84,7

75,8

76,15

169,4

113,7

115,6

60,78
Temperado
A
1.899,00

54,59
Liso
B
1.895,90

69,3
Liso
A
1.708,00

Fonte: Autor, 2018.

4.1.5. Viabilidade econômica

Para a realização da viabilidade econômica, primeiramente foi necessário levantar o custo
da energia do local, que é fornecida pela COPEL, onde inclui o custo da energia mais suas tarifas.
Como base foi utilizada uma conta de energia (mês de julho de 2018) da residência estudada, este
valor pode ser conferido na Tabela 3.

Tabela 3 - Custo da energia em Cascavel, (bifásico).

Gênero
Tarifa (R$/kWh)
COFINS (%)
PIS/PASEP (%)
ICMS (%)
Valor final (R$/kWh)

Residencial
0,7689
15,46
3,35
29
0,9227

Fonte: COPEL, 2018.
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Também foram coletados dados para a instalação e tubulação necessária para instalação do
sistema, na Tabela 5 estão os valores finais dos custos com a implantação do novo sistema. Com o
boiler escolhido da marca e modelo, respectivamente, BOSCH HELIOTEK BAIXA PRESSÃO
INOX de 400 litros (Tabela 4), e os coletores para atende à demanda necessária da marca e modelo,
respectivamente o coletor solar a vácuo 20 tubos KOMECO baixa pressão e BOSCH/HELIOTEK
MC20.

Tabela 4 - Levantamento de dados dos reservatórios térmicos.

Características técnicas
Volume em litros
Perda especifica de energia
mensal (kWh/mês/l)
Material do corpo interno
Material de isolamento
térmico
POTÊNCIA (kW)
Valor unitário (R$)

TROPICOS ALFA
600BPF (SOLIS)
400

MK600
(Heliotek)
400

KORT SD304 60
(KOMECO)
400

HELI
(BOSCH)
400

0,11

0,13

0,13

0,13

Aço inox
Poliuretano
Expandido
3
1.920,00

Aço inox

Aço inox

Aço inox

Poliuretano

Poliuretano

Poliuretano

2,5
1.742,00

3
2.199,00

3
2.336,00

Fonte: Autor, 2018.

Tabela 5 - Valor total do investimento do sistema de tubo a vácuo.

Material
Coletor solar a vácuo 20 tubos KOMECO
Reservatório KOMECO 400L
Material para instalação
Mão-de-obra
TOTAL

Quantidade
1
1
1
1

Valor total
R$ 1.708,00
R$ 2.336,00
R$ 1.400,00
R$ 1.200,00
R$ 6.644,00

Quantidade
3
1
1
1

Valor total
R$ 1.134,40
R$ 2.336,00
R$ 1.400,00
R$ 1.200,00
R$ 8.339,20

Fonte: Autor, 2018.

Tabela 6 - Valor total do investimento do sistema plano.

Material
Coletor solar BOSCH/HELIOTEK 2x1
Reservatório KOMECO 400L
Material para instalação
Mão-de-obra
TOTAL
Fonte: Autor, 2018.
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Por seguinte, foram analisadas as especificidades do chuveiro, tais como potência, período
de consumo considerando valores periódicos diários e mensais, devidamente calculados, pela
potência do aparelho multiplicada pelo período de consumo diário. Conforme apresentados na
Tabela 7.
A potência adotada para o equipamento foi obtida através do Centro Brasileiro de
Informação de Eficiência e Energia.

Tabela 7 - Média de consumo mensal de energia do chuveiro

Aparelho

Potência (W)

Chuveiro

5500

Tempo médio de
utilização
(minutos)
40

Dias de uso

Consumo médio Consumo médio
diário (kWh)
mensal (kWh)

30

3,67

110,1

Fonte: Autor, 2018.

Com esse valor tornou-se possível identificar o gasto mensal de energia, realizando a
multiplicação do consumo médio mensal com o valor final da energia padronizada para a residência
consumidora de baixa tensão, na cidade de Cascavel-PR, considerando 100% de eficiência do uso
do coletor, bem como o aproveitamento total do período diário. Com como mostra a Tabela 8.

Tabela 8 - Gastos de energia com as conexões por mês.

Valor final de energia (R$/kWh)
Consumo mensal de energia (kWh)
Gastos de energia mensal com os aparelhos (R$)
Gastos de energia anual com os aparelhos (R$)

0,9227
110,1
101,59
1219,07

Fonte: Autor, 2018.

Devido a eventualidades existentes na utilização prática dos coletores como demanda
superior ao limite determinado pelo dimensionamento nos reservatórios necessitando ativação do
sistema auxiliar, foi considerada uma fração de 70% de aproveitamento no abastecimento pelo
coletor, portanto, ocasionou-se um gasto fixo mensal de 30% sobre as despesas com os aparelhos,
referente ao sistema auxiliar. Por conta disso, a Tabela 9 apresenta os valores descontados.
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Tabela 9 - Gastos com a energia de acordo com o aproveitamento do coletor.

Coletores solares
Coletores solares com Sistema de aquecimento
com 70% de
100% de aproveitamento
auxiliar (30%)
aproveitamento
Gastos de energia anual
com os aparelhos (R$)

R$ 1.219,07

R$ 365,72

R$ 853,35

Fonte: Autor, 2018.

Para os cálculos das variáveis do estudo de viabilidade econômica foi necessário o
levantamento de alguns quesitos, tais como, o aumento no custo de energia, que segundo ANAEEL
(2018), com base no mês de junho de 2018 com reajuste de 15,99%, para os próximos 20 anos foi
adotado o mesmo valor. Também como TMA, foi adotado a taxa SELIC que é a média de juros que
o governo paga por empréstimos, onde sua rentabilidade média é de 6,40% ao ano.
Os gastos com manutenção do sistema, foi adotado o valor de R$180,00 anuais, levando
em consideração que a manutenção do sistema de tubos a vácuo é a limpeza a cada 6 meses dos
tubos e a troca de alguns tubos com o passar dos anos, isso se deve a perda do vácuo de alguns
tubos.
Sendo assim a Tabela 10 e 11, reúnem todos os resultados para melhor visualização dos
cálculos que foram realizados para se determinar a viabilidade do sistema coletor de placas planas.
Através dos dados do fluxo de caixa, foi determinada a TIR do projeto de 24%.
Foi verificado que o último valor negativo da somatória está no período 5 com o valor de R$ 1.517,36, e o valor do somatório dos valores no instante 0 do período 6 é de R$ 274,20.
Tabela 10- Resultados finais do coletor plano.

Reservatório
Coletor solar
Economia anual
Valor de implantação do SAS
Valor de manutenção anual
Reajuste da tarifa energética
TMA
TIR
Tempo de recuperação de capital

Komeco KORT SD304 60AP de 400L e baixa pressão
Coletor solar BOSCH/HELIOTEK 2x1
R$ 853,35
R$ 8.339,20
R$ 180,00
15,99%
6,40%
24%
5 anos 11 meses e 9 dias

Fonte: Autor, 2018.
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Tabela 11 - Viabilidade econômica de implantação do SAS de placa Plana.
Planilha para a viabilidade econômica de implantação do SAS – PLANO

1

Período

2

Ano

3

4

Reajuste
Valor
da tarifa
economizado
de
(R$)
energia
(%)

5
Valor da
economia
com o
reajuste (R$)

6

7

Valor gasto
com
∑ Valores
manutenção
(R$)
(R$)

8

9

10

11

Lucro Valor
devido
(R$)

TMA

TIR
de
projet
o (%)

Tempo para
a
recuperação
do
investimento

-7204,80

6,40%

24%

5,94

-7204,80
0

2018

1

2019

853,35

2

2020

853,35

3

2021

4

853,35

180

673,35

-6531,45

6,40%

0,1599

989,80

180

809,80

-5541,65

6,40%

853,35

0,1599

1148,07

180

968,07

-4393,58

6,40%

2022

853,35

0,1599

1331,65

180

1151,65

-3061,93

6,40%

5

2023

853,35

0,1599

1544,58

180

1364,58

-1517,36

6,40%

6

2024

853,35

0,1599

1791,55

180

1611,55

274,20

6,40%

7

2025

853,35

0,1599

2078,02

180

1898,02

2352,22

6,40%

8

2026

853,35

0,1599

2410,30

180

2230,30

4762,52

6,40%

9

2027

853,35

0,1599

2795,71

180

2615,71

7558,23

6,40%

10

2028

853,35

0,1599

3242,74

180

3062,74

10800,97

6,40%

11

2029

853,35

0,1599

3761,25

180

3581,25

14562,22

6,40%

12

2030

853,35

0,1599

4362,68

180

4182,68

18924,90

6,40%

13

2031

853,35

0,1599

5060,27

180

4880,27

23985,17

6,40%

14

2032

853,35

0,1599

5869,41

180

5689,41

29854,58

6,40%

15

2033

853,35

0,1599

6807,93

180

6627,93

36662,51

6,40%

16

2034

853,35

0,1599

7896,51

180

7716,51

44559,02

6,40%

17

2035

853,35

0,1599

9159,17

180

8979,17

53718,19

6,40%

18

2036

853,35

0,1599

10623,72

180

10443,72 64341,90

6,40%

19

2037

853,35

0,1599

12322,45

180

12142,45 76664,35

6,40%

20

2038

853,35

0,1599

14292,81

180

14112,81 90957,16

6,40%

10

TIR de projeto (%)

24%

11

Tempo para a recuperação do
investimento

5,94

5 anos, 11
meses e 9
dias

5 anos, 11 meses e 9 dia

Fonte: Autor, 2018.

As Tabelas 12 e 13, reúnem todos os resultados para melhor visualização dos cálculos que
foram realizados para se determinar a viabilidade do coletor de tubo a vácuo.
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Através dos dados do fluxo de caixa, foi determinada a TIR do projeto de 25%.
Foi verificado que o último valor negativo da somatória está no período 5 com o valor de R$ 956,56 e o valor do somatório dos valores no instante 0 do período 6 é de R$ 835,00.
Tabela 12 - Resultados finais do coletor tubo a vácuo.

Reservatório
Coletor solar
Economia anual
Valor de implantação do SAS
Valor de manutenção anual
Reajuste da tarifa energética
TMA
TIR
Tempo de recuperação de capital

Komeco KORT SD304 60AP de 600L e baixa pressão
Komeco KOCS TV 20 BP G2 de 20 tubos
R$ 853,35
R$ 6.644,00
R$ 180,00
15,99%
6,40%
25%
5 anos 7 meses e 3 dias

Fonte: Autor, 2018

Anais do 16º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2018
ISSN 1980-7406

Tabela 13 - Viabilidade econômica de implantação do SAS tubo a vácuo.
1

Período

Planilha para a viabilidade econômica de implantação do SAS - TUBO A VÁCUO
3
4
5
6
7
8
Reajust
Valor
e da
Valor da
Valor gasto
economi tarifa economia com
com
∑ Valores
Lucro - Valor
Ano
zado
de
o reajuste
manutenção
(R$)
devido (R$)
(R$)
energia
(R$)
(R$)
(%)
-6.644,00
2

0

2018

1

2019

2

2020

3

2021

4

2022

5

2023

6

2024

7

2025

8

2026

9

2027

10

2028

11

2029

12

2030

13

2031

14

2032

15

2033

16

2034

17

2035

18

2036

19

2037

20

2038

10
11

853,35
853,35
853,35
853,35
853,35
853,35
853,35
853,35
853,35
853,35
853,35
853,35
853,35
853,35
853,35
853,35
853,35
853,35
853,35
853,35

853,35
0,1599

989,80

0,1599

1.148,07

0,1599

1.331,65

0,1599

1.544,58

0,1599

1.791,55

0,1599

2.078,02

0,1599

2.410,30

0,1599

2.795,71

0,1599

3.242,74

0,1599

3.761,25

0,1599

4.362,68

0,1599

5.060,27

0,1599

5.869,41

0,1599

6.807,93

0,1599

7.896,51

0,1599

9.159,17

0,1599

10.623,72

0,1599

12.322,45

0,1599

14.292,81

TIR de projeto (%)
Tempo para a recuperação do
investimento

180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00

9

TMA

-6.644,00

6,40%

673,35

-5.970,65

6,40%

809,80

-4.980,85

6,40%

968,07

-3.832,78

6,40%

1.151,65

- 2.501,13

6,40%

1.364,58

-956,56

6,40%

1.611,55

835,00

6,40%

1.898,02

2.913,02

6,40%

2.230,30

5.323,32

6,40%

2.615,71

8.119,03

6,40%

3.062,74

11.361,77

6,40%

3.581,25

15.123,02

6,40%

4.182,68

19.485,70

6,40%

4.880,27

24.545,97

6,40%

5.689,41

30.415,38

6,40%

6.627,93

37.223,31

6,40%

7.716,51

45.119,82

6,40%

8.979,17

54.278,99

6,40%

10.443,72

64.902,70

6,40%

12.142,45

77.225,15

6,40%

14.112,81

91.517,96

6,40%

25%
5,59
5 anos, 7 meses e 3 dia

Fonte: Autor, 2018.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal deste trabalho foi analisar a viabilidade econômica da instalação de um
sistema de aquecimento solar em uma residência familiar no município de Cascavel- PR.
Atualmente, a implantação de um sistema de aquecimento solar está relacionada a vários
princípios importantes, nos quais social econômico e ambientais. Nosso país tem uma posição
vantajosa em relação à insolação, por isso, planos e atitudes devem ser desenvolvidos,
especialmente pelas autoridades públicas, a fim de popularizar o sistema.
A maior dificuldade enfrentada foi à falta de informações sobre os coletores a vácuo, por se
tratar de uma nova tecnologia, o INMETRO não possui especificações sobre as marcas e modelos
comercializados no Brasil, as informações obtidas são as fornecidas pelas empresas e informações
de manuais fornecidos pelos fabricantes que vendem esses tubos, bem como através da colaboração
de profissionais da área.
Após a elaboração deste trabalho, as vantagens da aplicação de um sistema de aquecimento
solar se tornaram mais claras, por exemplo, para minimizar os problemas ambientais com a
diminuição das construções de usinas hidrelétricas, maior economia para a sociedade, já que o
sistema apresenta retorno após alguns anos de implementação, porque tem uso de energia solar, que
é uma fonte gratuita e ilimitada, e não poluente.
A comparação entre os dois sistemas, a placa plana e os tubos de vácuo, mostra a vantagem
que o coletor de tubos tem, devido a sua grande eficiência e custos quando comparado ao outro
método. Devido aos levantamentos feitos neste trabalho, fica claro que muitas vezes o uso de 1
módulo de tubo pode exercer o trabalho de várias placas, tudo dependerá do tamanho de seus tubos
e de sua área de coleta.
Uma análise completa foi feita da viabilidade econômica do SAS. Através de um estudo de
sistemas e cálculos baseado em um projeto de residência unifamiliar com quatro moradores, foi
possível determinar a economia mensal que o sistema vem com os condutores sendo considerados
com apenas 70% de utilização, e os outros 30% de uma auxiliar fonte de energia. Uma economia
anual total de R $ 853,35 foi obtida.
A partir do cálculo da TIR, obteve-se um resultado satisfatório com a implantação do sistema
de aquecimento tubo a vácuo, pois o valor da taxa interna de retorno alcançada foi maior que a
TMA. Calculando o payback foi possível identificar que o valor de retorno do investimento foi de 5
anos, 7 meses e 3 dias, ou seja, o SAS é rentável para este estudo de caso.
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