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1. RESUMO 

 Este trabalho tem por objetivo analisar o investimento de implantação de um 

aquecedor solar residencial, de baixo custo, construído com matérias recicláveis. A finalidade 

desta análise de viabilidade econômica consiste em auxiliar as pessoas com menor poder 

aquisitivo na decisão de realizar ou não tal investimento, no intuito de minimizar os custos 

com energia elétrica. O artigo discute diferentes formas de captação de energia solar, compara 

seus custos e utiliza o método Payback para estimar o retorno do investimento. Conclui-se 

que o investimento é viável tendo em vista que o investimento pode ser recuperado em dez 

meses e que a vida útil do equipamento é de cerca de seis anos.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 O Brasil apesar de ser um dos poucos países que recebe insolação
1
 superior a três mil 

horas por ano (ANEEL, 2008), insiste em negar seu potencial energético e utiliza 

minimamente a energia solar sob alegação do alto custo de captação deste tipo de energia, 

portanto inviável economicamente se comparada com as tradicionais.  

 A principal fonte de energia do Brasil é a hidrelétrica, que consiste na utilização do 

movimento das águas para gerar pressão e girar turbinas, que se assemelham a ventiladores. A 

movimentação das turbinas gera uma energia cinética ativando os geradores, onde será 

produzida e armazenada, posteriormente distribuída por uma rede elétrica. Um esquema do 

funcionamento de uma usina hidrelétrica é apresentado na Figura 1. 

                                                           
1
 Número de horas de brilho do sol 
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Figura 1: Como Funciona Uma Hidrelétrica. Fonte: GRASEL (2014) 

 

 Além dos impactos ambientais que esse tipo de energia pode trazer, como por 

exemplo, prejudicar a fauna e flora do local onde a hidrelétrica foi instalada, outro problema 

que vem sendo enfrentado por esse tipo de produção de energia é escassez de água nos rios 

(BORGES, 2015), consequência de baixos índices de chuvas que tem se observado nos 

últimos anos. 

 Diante desse cenário o custo da produção de energia elétrica acaba sendo afetado, 

encarecendo o preço ao consumidor e trazendo a possibilidade de um futuro racionamento da 

energia. Por motivos como esses, muitas pessoas estão buscando alternativas para continuar 

tendo acesso à energia elétrica sem precisar pagar preços exorbitantes por ela. Umas das 

alternativas que vem chamando a atenção das pessoas é a energia solar, que é o 

aproveitamento da luz do sol para geração de energia.  Portanto, esse trabalho apresenta 

maneiras para utilizar a energia solar e estuda os seus custos. 

 

3. OBJETIVOS 

 O objetivo desta pesquisa consiste em apresentar alternativas para utilização da 

energia solar, verificar o custo da implantação de um sistema de captação de energia solar 

convencional e de um sistema feito com materiais recicláveis, avaliando os aspectos físicos e 

econômicos dos sistemas apresentados. Outro objetivo é conscientizar e viabilizar a utilização 

da energia solar por meio de matérias recicláveis para elaboração do aquecedor solar. 
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4. METODOLOGIA 

 Para realização desse trabalho utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica sobre o 

tema, obtendo informações teóricas em sites especializados, livros e artigos científicos sobre o 

assunto. Cálculos foram realizados para a transformação de quilowatt em quilowatts-hora para 

obter o consumo de energia de um chuveiro elétrico. Para estimar o tempo de retorno do 

investimento foi utilizado o método Payback. 

 

5. DESENVOLVMENTO 

5.1 Formas de Capitação de Energia Solar: 

 A energia solar é considerada totalmente limpa e seus sistemas captação da energia do 

sol são muito eficientes, principalmente no Brasil, onde temos uma enorme incidência solar. 

Porém para ser utilizada a energia solar deve ser primeiramente transformada e, para isto, há 

duas maneiras principais de realizar essa transformação: os painéis fotovoltaicos e os 

aquecedores solares.  

 Os painéis fotovoltaicos são responsáveis pela transformação da energia solar em 

energia elétrica. Eles são formados por células solares, ou células fotovoltaicas, que têm a 

propriedade de absorver energia solar e permitir que a energia elétrica circule entre duas 

camadas com cargas opostas, como demonstra a Figura 2.  

 

Figura 2: Sistema Fotovoltaico. Fonte: GOMES (2015) 
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 Em geral, estes sistemas são complexos e ainda seus custos são elevados, como pode-

se observar na Tabela 1: 

N° de Pessoas por Residência Sistema Recomendável Custos 

Residência pequena (até 2 pessoas) Sistema de 1.5Kwp De R$ 11.000 a R$ 18.000 

Residência pequena (até 3 pessoas) Sistema de 2 Kwp De R$ 15.000 a R$ 24.000 

Residência média (até 4 pessoas) Sistema de 3 Kwp De R$ 24.000 a R$ 35.000 

Residência grande (de 4 a 5 pessoas) Sistema de 4 Kwp De R$ 31.000 a R$ 45.000 

Residência grande (acima 5 pessoas) Sistema de 4 Kwp De R$ 40.000 a R$ 55.000 

Mansões (acima 5 pessoas) Sistemas de até 10 Kwp De R$ 70.000 a R$ 100.000 

Tabela 1: Custos de um sistema de captação de energia solar Fonte: SOLAR (2016) 

 A segunda forma de transformarmos a energia solar é com o uso de aquecedores 

solares, que transformam esta energia em água quente para chuveiros, torneira, piscinas, etc. 

Com uma conta simples observa-se a economia, como demonstra a Tabela 2. Supondo que 

uma família de 4 pessoas tome um banho por dia de, em média, 10 minutos cada, que seu 

chuveiro tenha uma potência de 3600W, e levando em consideração a tarifa média de R$0,50 

segundo ANEEL (2008),  pode-se calcular custo desta família em um mês: 

Tempo de banho (dia) 10 minutos x 4 40 minutos por dia 

Tempo de banho (mês) 40 minutos x 30 1200 minutos por mês 

Consumo (Potência x tempo) 3,6 x 20 h= 72  KW/H 

Valor Pago (Valor (kWh) x Consumo) R$0,50 x 72 KW/H= 36,00 Reais 

Tabela 2: Cálculo do consumo de um chuveiro elétrico. Fonte: RIBEIRO (2015) 

 O sistema de aquecedor solar é muito eficiente e a sua tecnologia é bastante simples. 

Basicamente é composto por dois elementos: os coletores solares ou placas de captação, e o 

reservatório de agua quente, ou boiler. Os coletores são formados por uma placa de vidro que 

isola do ambiente externo, com aletas de cobre ou alumínio pintadas com tintas especiais, na 

cor escura, para que absorvam o máximo da radiação. Ao absorver a radiação, estas aletas 

deixam o calor passar para tubos em forma de serpentina, geralmente feitos de cobre.  

 Dentro desses tubos existe água, que é aquecida antes de ser levada para o reservatório 

de água quente. Estes reservatórios são cilindros construídos com alumínio, inox ou 

polipropileno, com isolantes térmicos para que mantenham pelo maior tempo possível a água 
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aquecida. Estas placas coletoras podem ser dispostas sobre telhados e lajes e a quantidade de 

placas instaladas varia conforme o tamanho do reservatório. Os reservatórios devem ser 

instalados o mais próximo possível das placas coletoras para evitar perda de eficiência, de 

preferência devem estar sob o telhado, para evitar a perda de calor para a atmosfera, e em 

nível um pouco elevado. Dessa forma, consegue-se o efeito chamado de termo sifão, ou seja, 

conforme a água dos coletores vai esquentando, ela torna-se menos densa e vai sendo 

empurrada pela água fria. Assim ela sobe e chega naturalmente ao boiler, sem a necessidade 

de bombeamento.  

 5.2 Custos Do Sistema 

 Os custos para obter um sistema de aquecedor solar varia, como demostra a Tabela 3, 

contudo, o ideal é fazer um estudo antes do investimento, de acordo com as necessidades da 

família. 

Nº Pessoas por 

Residência 

Estimativa da 

quantidade de água 

usada por dia (litros) 

Kit 

Recomendável 

Estimativa de Custos 

Até 2 pessoas 50 litros por banho 

2x ao dia= 200 litros 

Kit de 300 litros Kit: R$ 1610,24 + 

instalação: R$400  

Até 3 pessoas  50 litros por banho 

2x ao dia= 300 litros 

Kit de 400 litros Kit: R$ 2806,29 + 

instalação: R$400 

Até 5 pessoas 50 litros por banho 

2x ao dia= 500 litros 

 Kit de 600 

litros 

Kit: R$ 4428,21 + 

instalação: R$400 

Tabela 3: Custos para um sistema de aquecedor solar. Fonte: SOLAR (2016) 

 A energia solar é uma excelente alternativa, haja vista que é uma fonte considerada 

inesgotável, mas, mesmo sendo um bom investimento, os elevados custos tanto do sistema 

das placas fotovoltaicas quanto do sistema de aquecedor solar, torna a utilização da energia 

solar incessível para muitas pessoas. Entretanto, através de pesquisas observa-se que é 

possível utilizar a luz solar, para reduzir gastos com energia elétrica, utilizando do aquecedor 

solar reciclável, que pode ser instalado a baixos custos.  

 Através do sistema de aquecedor solar reciclável é possível usar a energia limpa, 

economica e sustentável sem ter que dispor de altos valores de custos e investimentos, pois os 

materiais usados são facilmente encontrados no dia a dia. A montagem do sistema pode ser 
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efetuada pelo próprio usuário do equipamento, sendo necessário adquirir apenas, os canos de 

PVC, tinta preta fosca, pregos, cola e fita isolante. O custo para esse investimento, 

considerando uma família com quatro pessoas, fica em torno de R$ 350. Este valor não inclui o 

preço das garrafas PET e embalagens longa vida, pois estas devem ser utilizadas somente pós-

consumo. 

 A temperatura máxima que a água chega nesse sistema é de 55 ºC, já que o PVC, material 

escolhido pelo baixo custo, começaria a amolecer depois disso.  

 O sistema de aquecedor solar de matérias recicláveis foi desenvolvido pelo catarinense José 

Alcino Alano, que conquistou em 2004 o prêmio Super Ecologia oferecida pela revista Super-

Interessante. A finalidade inicial desse projeto foi economizar energia elétrica e beneficiar o meio 

ambiente com uma reciclagem direta sem qualquer processo industrial (ALANO, 2008), hoje em 

dia é utilizado também como meio de conscientização da importância de economizar energia e da 

reciclagem. 

  O tempo de vida útil com funcionamento perfeito do aquecedor é de cerca de seis anos. 

Segundo ALANO (2008), depois de algum tempo, as garrafas começam a ficar opacas. Quando 

isso acontecer pela primeira vez, basta girá-las, já que a parte que fica para baixo não pega sol e, 

portanto, se mantém translúcida. Já as embalagens e canos podem apenas ser repintados. 

 Outros detalhes relacionados a este sistema de aquecimento solar, incluindo um passo 

a passo para a construção do mesmo pode ser encontrado na referência ALANO (2008). 

 

6. RESULTADOS  

 

 Para saber em quanto tempo obtém-se o retorno do investimento em um sistema de 

aquecedor solar feito de materiais recicláveis, será utilizada uma ferramenta de analises de 

investimentos conhecida como Payback. 

 O Payback é um método que mensura o tempo necessário para que sejam recuperados 

os recursos investidos em um projeto (DAMODARAN, 2010). É um dos métodos mais comuns 

utilizados para analisar investimentos e tem como grande vantagem a simplicidade de aplicação 

(LUNELLI, 2016). 
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 Nesse caso utilizou-se essa ferramenta de análise de investimentos para demonstrar quanto 

tempo será necessário para que as entradas de caixa, ou seja, o valor economizado na conta de 

energia se iguale ao valor investido. A escolha deste método se deu por sua simplicidade de 

demonstração e execução, tendo em vista que o foco deste trabalho está em auxiliar na decisão de 

pessoas com baixo poder aquisitivo, podendo, consequentemente, ter um nível de instrução mais 

baixo.  

 A Tabela 4 mostra o Fluxo de Caixa considerando um período de dez meses de utilização 

de um chuveiro elétrico aquecido pelo aquecedor solar reciclável. Os valores utilizados na análise 

são os valores economizados mensalmente com a utilização do aquecedor solar e o investimento 

inicial, que seria o custo de montagem do sistema. 

 

MÊS Entrada/Saída de Caixa ACUMULADO 

0 (R$ 360,00) Capital investido: 

1 R$ 36,00 R$ 36,00 

2 R$ 36,00 R$ 72,00 

3 R$ 36,00 R$ 108,00 

4 R$ 36,00 R$ 144,00 

5 R$ 36,00 R$ 180,00 

6 R$ 36,00 R$ 216,00 

7 R$ 36,00 R$ 252,00 

8 R$ 36,00 R$ 288,00 

9 R$ 36,00 R$ 324,00 

10 R$ 36,00 R$ 360,00 

Tabela 4: Fonte: do autor 

 Pode-se observar pela Tabela 4, que o capital investido será recuperado após dez meses de 

utilização do aquecedor solar feito de matérias recicláveis.  

 Vê-se, portanto, que o investimento no aquecedor solar reciclável é mais viável que as 

placas industrializadas, pois seu custo é 81,08% menor, conforme observado na Tabela 3, e a 

eficácia também é garantida, já que o principal motivo é reduzir o consumo de energia do chuveiro 

elétrico. O retorno do investimento do aquecedor solar reciclável, levando em consideração as 

condições propostas nesse trabalho, fica em torno de dez meses. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este artigo discutiu a viabilidade econômica em se adquirir um sistema de aquecimento 

solar reciclável vantajoso, sobretudo, para pessoas de baixa renda. Na introdução descreveu-se um 

panorama geral das formas de aquisição de energia solar e a situação privilegiada do Brasil em 

termos de números de horas de insolação, o que é fundamental para este tipo de projeto.  

 No desenvolvimento do trabalho buscou-se demonstrar os custos com os materiais 

necessários para a construção de um aquecedor de baixo custo. Utilizou-se a metodologia do 

Payback para avaliar o tempo de retorno do investimento em um aquecedor solar para uma família 

de quatro pessoas. Pelas analises observou-se que o tempo de retorno desse investimento foi de dez 

meses. 

 Portanto, tendo em vista o custo do material, seu tempo de vida útil e seu baixo custo, 

conforme demonstrado através do payback, concluiu-se que é viável a instalação deste 

equipamento, que contribui não só com a economia das famílias como na sustentabilidade, gerando 

energia limpa e aliviando o sistema de energia elétrica. 
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