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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma análise da viabilidade financeira da utilização de um 

sistema solar para aquecimento de água em um hotel fictício na região Nordeste, empregando 

para isso técnicas de dimensionamento de coletores solares e métodos da Matemática 

Financeira, como Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback. 

Será também apresentada uma análise de sensibilidade para verificar quais são os fatores que 

mais impactam na viabilidade do aquecimento solar, variando também a localidade do 

empreendimento para Curitiba e Belém, será demonstrada a viabilidade de utilização de um 

sistema de aquecimento solar no Brasil, destacando-se a região nordeste como a mais viável 

para tal aplicação da fonte solar em função de seus altos índices de radiação solar global. 

Dentre as cidades analisadas para futura instalação de sistemas de aquecimento solar para 

aquecimento de água na rede hoteleira João Pessoa foi a que se mostrou mais viável. 

Palavras-chaves: energia solar, aquecimento solar de água, rede hoteleira, viabilidade 

econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper presents an analysis of technical and financial feasibility of the use of a 

solar system for water heating in a fictitious hotel located in the Northeast region. Thereunto 

it is used techniques of solar collectors´ sizing and methods of financial mathematics, such as 

Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Payback. It will also be 

presented a sensitivity analysis to verify which are the factors that impact the viability of the 

solar heating. Comparative analysis will be used concerning three cities of distinct regions of 

Brazil: Curitiba, Belém and João Pessoa. The viability of using a solar heating system will be 

demonstrated to the whole Brazil, especially to the northeast region as it is the most viable for 

such an application of solar power because of its high levels of solar radiation. Among the 

cities examined for a future installation of solar heating systems for water heating in the hotel 

chain, João Pessoa was the one that has proved more viable. 

Keywords: solar energy, solar water heating, hotel chain, economic viability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

A poluição está intimamente relacionada à história do homem, por este ser o único ser 

vivo que não pode ter seus dejetos totalmente reciclados pela natureza (OLIVEIRA, 2007). 

Com o crescimento da população mundial e o crescente consumismo a poluição tomou 

proporções assustadoras, de modo que atualmente são priorizadas as pesquisas e os 

investimentos em fontes de energias renováveis, na tentativa de atenuar os efeitos ambientais 

causados pela queima de combustíveis não renováveis como o carvão e o petróleo. 

Nos últimos tempos os países desenvolvidos e em desenvolvimento como Estados 

Unidos, Inglaterra, China, Índia, Austrália e Israel têm discutido bastante sobre o uso de 

fontes de energia renováveis. 

Dentre as energias renováveis a que mais se destaca é a solar, pois esta apresenta um 

enorme potencial, de modo que a energia incidente durante um ano nos continentes é mil 

vezes superior ao consumo mundial durante o mesmo período. Outra grande vantagem desta 

forma de energia é a descentralização, pois a luz solar se encontra presente em todas as 

regiões do planeta, mesmo que de forma irregular, dispensando os elevados custos de 

transmissão. 

A energia solar pode ser empregada de forma ativa e passiva. Na forma ativa 

encontram-se os coletores solares que aquecem fluidos e os painéis fotovoltaicos, na forma 

passiva temos técnicas para o aproveitamento de luz e do calor que recebe o nome de 

arquitetura solar (PERERIRA et al, 2003). 

De acordo com Manea (2009) o aquecimento solar de água é bastante simples, fato 

que ajudou na sua disseminação em alguns países como Israel, Alemanha, Áustria dentre 

outros.  Em alguns países, como o Brasil, a sua utilização tem crescido bastante nos últimos 

anos, embora o país ainda esteja longe de utilizar de forma considerável seu enorme potencial 

solar. 

O aquecimento solar de água, a geração indireta de energia elétrica através do uso de 

concentradores solares e a conversão direta da energia solar em energia elétrica através do uso 

das células fotovoltaicas representam aplicações extremamente viáveis e suas utilizações têm 

crescido exponencialmente em todo o mundo, principalmente nos países mais desenvolvidos. 

O Brasil é um país privilegiado em relação ao potencial solar disponível, e a região 

nordeste apresenta um potencial médio em torno de 700 W/m², chegando a picos em torno de 
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1200 W/m². Esses potenciais colocam a região nordeste como uma região extremamente 

viável para a implantação de quaisquer instalações solares, para suas várias aplicações. 

Segundo o Balanço Energético Nacional (BEN) de 2007, 45 % do consumo de energia 

elétrica no Brasil é direcionado para o setor de edificações, sendo 80,0 % correspondente a 

empresas e residências e 12 % a administração pública, com cifras alcançando 13,8 % do 

Produto Interno Bruto do país (www.mme.gov.br). 

O setor residencial responde por 23 % do consumo nacional de energia e o consumo 

do chuveiro elétrico é o segundo maior em uma residência, correspondendo a 25%, perdendo 

apenas para o refrigerador/freezer que corresponde a 30 %. Sua utilização atinge o horário de 

pico das 18:00 às 19:00 horas, correspondendo a 8,5 % da demanda nacional de energia neste 

horário. 

Estes dados apontam a importância da substituição da fonte elétrica pela fonte solar 

para a obtenção de água quente principalmente para diminuir-se o consumo de energia elétrica 

convencional, aliviando a matriz energética brasileira. 

O uso de coletores solares para o aquecimento de água tem se mostrado viável em 

vários países, resultando assim na diminuição de gastos com energia. Atualmente ocorre o 

crescimento da consciência ambiental da população, que tem procurado utilizar produtos e 

serem clientes de empresas que tenham atitudes ambientalmente responsáveis. 

Deste modo, a indústria hoteleira tem grande potencial para a utilização de sistemas de 

aquecimento solares, pois goza desses dois benefícios, pois uma parcela considerável do 

consumo de energia dos hotéis é para o aquecimento de água utilizada nos banheiros e nos 

restaurantes, além disso, a utilização de tais sistemas serve para fortalecimento da imagem de 

ambientalmente responsável, que pode ajudar a aumentar as receitas.  

Este trabalho apresenta uma análise de viabilidade técnica e financeira da utilização de 

coletores solares para o aquecimento de água em um hotel fictício na região Nordeste, 

empregando para isso técnicas de dimensionamento de coletores solares e métodos da 

Matemática Financeira, como Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e 

Payback, em seguida realizando uma análise de sensibilidade para verificar quais são os 

fatores que mais impactam na viabilidade do aquecimento solar. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Analisar a viabilidade econômica um sistema solar para aquecimento de água de uma 

empresa fictícia do setor hoteleiro, levando em consideração os fatores que mais impactam o 

projeto, identificados numa análise de sensibilidade. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Levantamento dos custos com o sistema no mercado nacional; 

• Elaboração de uma planilha, utilizando a software Microsoft Excel, para 

realização dos cálculos de viabilidade financeira; 

• Construção do Fluxo de Caixa, com cálculo do Valor Presente Líquido, Taxa 

interna de retorno e Payback; 

• Levantamento e análise dos fatores que mais impactam na viabilidade 

econômica do sistema. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. POLUIÇÃO 

 

Antes de falar sobre o surgimento da poluição, faz-se necessário defini-la como sendo 

a introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou energia no ambiente, 

resultando em efeitos danosos à natureza, pondo em risco a saúde humana, os seres vivos e os 

ecossistemas ou interferindo no uso legítimo do meio ambiente (PEIRY, 2004).  

Já Nass (2002) afirma que poluição é uma alteração ecológica, ou seja, uma 

modificação na relação entre os seres vivos, provocada pelo ser humano, que prejudique, 

direta ou indiretamente, nossa vida ou nosso bem-estar, como danos aos recursos naturais 

como água e o solo e impedimentos à atividades econômicas como pesca e agricultura. 

Segundo Oliveira (2007), a história da poluição tem início simultâneo a historia do 

homem, pois este é o único ser vivo que não tem seus dejetos totalmente reciclados pela 

natureza. Quando os homens ainda eram nômades, sobreviviam da caça e da pesca, habitavam 

em cavernas e vestiam-se de peles, os resíduos deixados eram decompostos pela ação do 

tempo, de modo que isto não constituía um problema.  

Porém à medida que a humanidade foi “civilizando-se”, passou a fazer peças e 

utensílios para aumentar o seu conforto, como também a construir habitações. A poluição 

ambiental começou pelo surgimento da agricultura, pois os agricultores primitivos tinham a 

prática da derrubada e queima da vegetação original, tornando terras úteis para agricultura, 

nas planícies da Europa e grandes porções de florestas na Ásia e África, em desertos.  

Quando os seres humanos passaram a estabelecer comunidades permanentes, os 

problemas de poluição começaram a incomodar, de maneira que há diversos relatos ao longo 

da história das civilizações que comprovam isso, como por exemplo: o primeiro registro de 

destinação de resíduos ocorreu em Knossos, capital da ilha de Creta por volta de 3000 A.C.  

Na China em 2000 A.C. já se realizava a compostagem (ZANCHETA, 2009), além 

deles, os nabateus habitantes da Mesopotâmia em 2500 A.C. tinham a mesma prática; em 500 

A.C. os gregos passaram a cobrir seus resíduos com camadas de terra, criando assim os 

primeiros aterros controlados; também há relatos de que os Maias já praticavam a reciclagem 

de materiais inorgânicos, como cacos cerâmicos e fragmentos de pedras oriundas de fachadas 

velhas.  
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Durante a Idade Média, a poluição urbana continuou a ser um problema, caracterizado 

até esta época pelos resíduos gerados pela população, haja vista que os meios de produção se 

encontravam ainda em escala artesanal.  

Segundo Comlurb (2010), em 1354 D.C., um edital publicado em Londres, instituía 

que o recolhimento do lixo ocorreria uma vez por semana, embora a prática predominante da 

população fosse jogá-lo nos rios. Paris também apresentava grandes problemas com relação 

ao lixo, pois seus habitantes o jogavam nas ruas, de modo que a capital da França ficou 

conhecida como a cidade mais suja de toda Europa. 

Mesmo a indústria apresentando uma baixa produção, a substituição da madeira pelo 

carvão trouxe vantagens como a preservação dos recursos florestais, todavia veio 

acompanhado da geração da fumaça e de odores ofensivos. Em 1273, em Londres, foi 

promulgada uma lei restringindo o uso dessa fonte de energia na cidade.   

Acreditava-se que com o decorrer do tempo a sociedade criaria uma maior consciência 

com relação ao descarte de resíduos, porém isto não ocorreu, pois a Revolução Industrial, no 

século XVIII, passou a intensificar o consumo em função da produtividade elevada e de 

baixos custos, aumentando o desperdício e criando maior acúmulo de resíduos 

(RECICLOTECA, 2007).  

Algumas comunidades e países se orgulhavam de viverem sob a fumaça das chaminés, 

tendo essas imagens como um símbolo de prosperidade. 

Na Revolução Industrial o ser humano mudou de vez sua relação com os recursos 

naturais, nesta época houve um grande aumento na produtividade e no acúmulo de capital, em 

contrapartida os recursos passaram a ser utilizados de forma cada vez mais predatória.  

No século XIX, mais precisamente no ano de 1859, o Coronel Edwin Laurentine 

Drake começou a perfurar poços para a exploração de petróleo em Titusville, no estado da 

Pensilvânia nos Estados Unidos, dando início à primeira fase da indústria petrolífera. Na 

década que se seguiu ocorreu uma corrida frenética de pequenos produtores de petróleo. 

A segunda fase da indústria petrolífera iniciou em 1870 com os avanços tecnológicos e 

pela ascensão da Standard Oil Company que monopolizou o mercado americano e expandiu-

se pelo Mundo. Porém em 1911, a Suprema Corte Americana determinou a divisão da 

Standard Oil Company em 33 novas empresas, algumas das quais são as multinacionais 

existentes atualmente, tais como: Standard Oil of New Jersey (atualmente Exxon), Standard 

Oil of New York (atualmente Mobil Oil) e a Standard Oil of California (atualmente a 

Chevron).  
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No século XX o petróleo ultrapassou o carvão como principal fonte de energia, 

levando a sociedade moderna a uma forte dependência desse recurso não renovável, a ponto 

deste produto se tornar estratégico.  

A Primeira Guerra Mundial foi primordial para que isso ocorresse, devido à utilização 

do motor de combustão interna. Esta fase foi marcada pelas disputas das jazidas existentes no 

Oriente Médio, Ásia e América Latina, de um lado os Governos e de outro as grandes 

corporações. 

Os anos posteriores a Segunda Guerra Mundial serviram para demonstrar o caráter 

cada vez mais estratégico do petróleo, porém nesta época ocorre a indignação dos países 

detentores de jazidas com o monopólio exercido pelas “sete irmãs”, alguns autores informam 

que a crise do petróleo foi adversidade salutar, pois serviu para criar consciência (OLIVEIRA, 

2010). 

A utilização de combustíveis fósseis e fonte de energia não-renováveis representam 

uma enorme fonte de poluição, além dos gases emitidos pelos veículos que utilizam esse 

combustível, como por exemplo: CO2, CO, SO2, NOx,  todas as etapas desde a descoberta do 

reservatório, passando pela perfuração do poço, até a produção trazem algum impacto 

ambiental.  

Além disso, muitas operações rotineiras presentes no transporte marítimo são fontes de 

poluição dos oceanos e não apenas os acidentes com embarcações. Além da poluição do ar e 

dos oceanos há também a poluição dos solos por compostos radioativos resultantes dos 

processos em usinas nucleares.  

É importante ressaltar que atualmente o planeta abriga mais de seis bilhões de 

habitantes, que embora tenham grau de instrução, qualidade de vida e poder econômico 

diferentes, vêm diariamente sendo compelidos a adquirir e consumir maior quantidade de 

bens, freqüentemente de utilidade duvidosa, visando sua inclusão social por meio de 

modismos vazios e materialismo infundado, ou seja, as pessoas vem de modo crescente 

cultivando a cultura do desperdiço e do descartável. 

As fontes de energia não-renováveis estão sendo utilizadas a taxas cada vez maiores, 

para satisfazer a necessidade de produção e consumo, todavia o planeta dispõe de estoques 

finitos desses recursos, nos levando a um caminho sem saída, ou melhor, onde a saída está no 

aumento da eficiência energética, a racionalização da utilização da energia e na utilização de 

fontes renováveis de energia. 
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2.2. ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

 

Caracteriza-se como energia renovável aquela energia que é obtida de fontes naturais 

capazes de se regenerar e, portanto virtualmente inesgotáveis, ao contrário dos recursos não-

renováveis que possuem um estoque limitado.  

As energias renováveis são consideradas como energias alternativas ao modelo 

energético tradicional, tanto pela sua disponibilidade garantida no presente e no futuro, como 

também pelo seu menor impacto ambiental. 

O Sol é responsável pela maioria das fontes de energia existentes, direta ou 

indiretamente, é a partir desse astro que se dá a evaporação, responsável pelo ciclo das águas, 

possibilitando o represamento de rios e, por conseguinte a geração de energia através de 

usinas hidroelétricas, esta representa grande parte da energia elétrica gerada no Brasil.  

Como se sabe, os seres vivos necessitam da radiação solar para o seu 

desenvolvimento, de modo que a energia de biomassa também é dependente da energia 

proveniente do Sol, mais especificamente utilizada no processo de fotossíntese. A radiação 

solar também provoca a circulação atmosférica em larga escala, ocasionando os ventos que 

também podem ser aproveitados para gerar energia.  

Até mesmo os combustíveis fósseis, tais como petróleo, gás natural e carvão, foram 

gerados a partir de resíduos de plantas e animais que originalmente necessitaram da radiação 

solar para se desenvolver. 

Como se pode ver existem várias fontes de energia renováveis, nos tópicos seguintes 

detalharemos as principais e por fim nos aprofundaremos na energia solar, que é a de maior 

interesse nesse trabalho. 

 

2.2.1.  Energia hidráulica 

 

A energia hidráulica é a energia que é produzida em barragens construídas ao longo do 

curso dos rios. Essa energia se origina da evaporação da água, pelo calor do Sol, que sobe 

com o vento, formando nuvens que por seguinte estas se precipitam no alto das montanhas na 

forma de chuva, essas chuvas formam os rios que são represados, a água desses rios giram 

turbinas que produzem energia elétrica.  

Esta fonte de energia é de fundamental importância para o Brasil, pois possuímos 

grande quantidade de rios com grandes volumes de água. Segundo o Balanço Energético 
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Nacional (2005), o Brasil tem o terceiro maior potencial hidráulico do mundo, com cerca de 

258.000 MW, porém apenas 28,2% desse total são aproveitados.  

Outro fator importante é que esse tipo de energia é competitiva e a tecnologia para sua 

produção é nacional. No planejamento energético brasileiro estima-se que até 2030 tenhamos 

um acréscimo em torno de 100.000 MW, dos quais 60.000 MW na região Amazônica, 

totalizando um parque hidroelétrico de 170.000 MW. A Figura 2.1 mostra o potencial 

hidráulico nacional por região. 

 

 

Figura 2.1. Potencial Hidráulico Nacional 

Fonte: Balanço Energético Nacional, 2005 

 

Recentemente também vem sendo aproveitada a energia das ondas, esta que é 

ocasionada pelo aquecimento desigual do solo, fazendo com que o ar se desloque de regiões 

de alta pressão para regiões de baixa pressão, gerando correntes de ar, quando estas correntes 

colidem com a água dos oceanos geram as ondas. A Figura 2.2. mostra um gerador de energia 

a partir do movimento das ondas. 
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Figura 2.2. Gerador de energia a partir do movimento das ondas, Peniche – Portugal. 

Fonte: http://www.inovacaotecnologica.com.br, 2010 

 

 

2.2.2.  Energia eólica 

 

A energia eólica é a energia obtida através da ação dos ventos, ou seja, através da 

transformação da energia cinética dos ventos em energia aproveitável. A utilização dessa 

forma de energia é bastante antiga nas navegações a vela e nos moinhos para bombear água 

ou em moagem de grãos.  

Essa fonte de energia é gerada pelo Sol, que aquece a superfície da Terra de modo 

irregular, gerando locais de baixa e alta pressão, gerando assim correntes de ar. A energia 

eólica pode ser considerada como uma das mais promissoras fontes de energia, pois é limpa e 

amplamente distribuída ao redor do planeta. 

De acordo com o relatório do Global Wind Energy Council - GWEC (2010), em 2009 

a capacidade mundial de geração de energia através de fonte eólica foi de aproximadamente 

158 GW, número que representa uma rápida expansão, já quem em 2008 esse valor era de 120 

GW e em 2007 cerca de 59 GW. 

No Brasil há um grande potencial para utilização da energia eólica, de cerca de 143 

GW, os valores para a geração de um megawatthora ainda é acima das demais fontes, porém é 

esperado que estes valores caiam a medida que as peças dos aerogeradores passem a serem 

fabricados no Brasil.  

A capacidade de geração eólica no Brasil, no ano de 2009, ficou em 606 MW, 

representando um acréscimo de 77,7% em relação ao ano anterior, que foi de 341 MW. Este 
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total representa apenas 0,38% do total mundial, porém na América Latina é mais do que a 

metade. 

O World Energy Concil (WEC) estima que em 2020 cerca de 10% da energia gerada 

no Mundo será proveniente de fonte eólica (PORTO, 2007). No ano de 2007, apenas 1% do 

total da energia gerada no Mundo era de fonte eólica. Os Estados Unidos é o país que possui 

maior capacidade instalada, com 35 GW, seguido de Alemanha, com 26 GW e da China com 

25 GW.  

Em alguns países europeus a geração de energia de fonte eólica jê é bem 

representativa, como na Dinamarca, com 23%, Portugal e Espanha com 8%, além da 

Alemanha com 6%. A Figura 2.3 mostra alguns aerogeradores instalados no mar da 

Dinamarca. 

 

Figura 2.3. Aerogeradores em Copenhage na Dinamarca. 

Fonte: http://www.ibametro.ba.gov.br, 2010 

 

 

2.2.3.  Biomassa 

 

O termo biomassa refere-se aos derivados recentes de organismos vivos utilizados 

como combustíveis ou para a sua produção. Na definição de biomassa excluem-se as fontes 

tradicionais de energia, tais como petróleo, gás e carvão vegetal, pois embora sejam derivados 

da vida vegetal ou animal, requerem milhões de anos para que essas transformações 

aconteçam, ou seja, como biomassa considera-se recursos naturais que se renovam em curto 

prazo. 

Os combustíveis de biomassa geralmente são utilizados no processo de combustão do 

material orgânico, provocando a liberação de dióxido de carbono (CO2), porém esse composto 
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já havia sido previamente utilizado pelas plantas que deram origem ao combustível, 

resultando assim num balanço nulo de dióxido de carbono (CO2). 

Ao longo da história da humanidade a biomassa teve sua primeira utilização através da 

combustão da madeira que era usado para gerar calor e luz. A grande explosão na utilização 

da biomassa se deu na Revolução Industrial, com a utilização da lenha na siderurgia.  

No século XIX a lenha continuou a ter grande importância, principalmente nos países 

tropicais, porém essa exploração descontrolada provocou o desmatamento de grandes áreas 

verdes. 

Na década de 1970 com a crise do petróleo os produtos de biomassa ganharam grande 

importância, no Brasil pôde-se ver o surgimento do programa Proálcool, com a fabricação de 

motores movido a álcool proveniente da cana de açúcar.  

Atualmente no Brasil as usinas não geram apenas combustíveis de biomassa, mas 

também geram energia elétrica através da combustão do bagaço da cana de açúcar. 

 

 

2.2.4.  Energia solar 

 

Energia solar é a denominação dada a toda forma de captação de energia luminosa 

proveniente do Sol, e sua posterior transformação em uma forma utilizável de energia. O 

planeta Terra recebe ao longo de um ano cerca de 1,74 x 1011 GWh, tendo em vista que o 

consumo energético anual atinge a marca de 1,5 x 108 GWh, conclui-se que a energia solar 

incidente nos continentes é mil vezes o consumo de energia da humanidade. 

Essa forma de energia apresenta como grande vantagem a descentralização, já que a 

luz solar está presente em todas as regiões da Terra, dispensando assim os custos elevados 

com a transmissão de energia. De acordo com um estudo publicado em 2007, pelo Conselho 

Mundial de Energia, estima-se que em 2100, 70% da energia será de origem solar. 

 Embora a utilização da energia solar tenha ganhado importância nos últimos 

anos, devido a questões de aquecimento global, efeito estufa e outras questões ambientais, seu 

uso não é recente, tendo-se notícia de sua utilização no ano 212 a.C. quando o sábio 

Arquimedes incendiara a esquadra de Marcelus utilizando a energia proveniente do Sol; a 

secagem de frutos por radiação direta era utilizada pelo homem desde longas datas.  

Os egípcios já conheciam o efeito estufa, conseguindo processar materiais com alto 

ponto de fusão; Heron de Alexandria construiu dispositivos solares para bombeamento de 
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água; no ano de 1560, o cirurgião francês Ambroise Paré construiu um alambique solar; em 

1615 o engenheiro francês Salomon de Caus construiu uma caldeira solar. 

 No ano de 2004, a capacidade instalada mundial era de 2,6 GW, tendo como 

principais países produtores o Japão, com 1,13 GW instalados, seguido da Alemanha com 794 

MW e em terceiros os Estados Unidos com 365 MW, é interessante ressaltar de estes países se 

encontram a latitudes médias ou altas. 

Recentemente grandes projetos têm sido empreendidos em Portugal, que apresenta o 

maior potencial solar da Europa e em Victoria na Austrália. 

 O Brasil, além de possuir enorme potencial de geração de energia solar 

fotovoltaica, também tem regiões onde essa tecnologia se aplicaria perfeitamente, pois a zona 

rural apresenta comunidades isoladas e com baixo consumo, gerando assim altíssimos custos 

de distribuição de energia (PORTO, 2007). A Figura 2.4 mostra o mapa solar do Brasil 

demonstrando o imenso potencial dessa fonte energética disponível em nosso país. 

 

Figura 2.4. Radiação solar diária – média anual típica (Wh/m².dia). 

Fonte: Atlas de irradiação solar no Brasil, 1998 
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A radiação solar pode ser utilizada diretamente como fonte de energia térmica, para 

aquecer ambientes e fluidos e para a geração de potência mecânica ou elétrica, além destas 

utilizações, a radiação também pode ser diretamente convertida em energia elétrica, por meio 

de efeitos sobre determinados materiais fotovoltaicos.  

Através da utilização de técnicas sofisticadas de arquitetura e construção pode-se 

aproveitar a iluminação natural e o calor para utilização em ambientes, este conjunto de 

técnicas de utilização passiva da radiação recebe o nome de arquitetura solar. A Figura 2.5 

apresenta as diversas aplicações da radiação solar. 

 

Figura 2.5.  Aplicações da energia solar. 

Fonte: Pereira et al., 2003 

  

 A geração direta de energia solar em energia elétrica ocorre pelo efeito da 

radiação eletromagnética sobre determinados materiais semicondutores. No termoelétrico se 

caracteriza pelo surgimento de uma diferença de potencial, provocada pela junção de dois 

metais, em condições determinadas. Nos painéis fotovoltaicos os fótons contidos na luz solar 

são convertidos em energia elétrica por meio de células solares, mostradas na Figura 2.6. 
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Figura 2.6. Painel fotovoltaico. 

Fonte: Castro, 2004 

 

O aproveitamento térmico da energia solar se dá através do uso de coletores solares e 

de concentradores. Os coletores solares são mais usados para aplicações residenciais e 

comerciais para o aquecimento de água utilizada na higiene pessoal e lavagem de utensílios e 

ambientes. Estes coletores podem ser dos seguintes tipos: 

• Coletor solar plano fechado – é usado para aquecer fluido até uma temperatura 

de 60°C. Este tipo de coletor é formado de uma caixa externa, isolamento térmico, tubos para 

escoamento do fluido no interior do coletor, placa adequada para absorção da energia solar, 

cobertura transparente e um sistema de vedação (BAPTISTA, 2006). A Figura 2.7 mostra um 

coletor solar plano fechado. 
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Figura 2.7. Coletor solar plano fechado. 

Fonte: http://es.solarheatersupplier.com, 2010. 

 

• Coletor solar plano aberto – é utilizado para o aquecimento de piscinas e opera 

a baixa temperatura, entre 28°C e 30°C. Não tem cobertura transparente, nem isolamento 

térmico, o corpo do coletor é feito na maioria das vezes de polipropileno, material 

termoplástico ou borrachas especiais. Este ainda é um mercado pouco explorado no Brasil, 

porém apresentam enorme potencial de crescimento (PEREIRA ET AL, 2003). A Figura 2.8 

mostra um coletor solar plano aberto. 

 

Figura 2.8. Coletor solar plano aberto. 

Fonte: Heliotek, 2010 
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• Coletores solares de tubos a vácuo – é o coletor solar que visando diminuir as 

perdas térmicas utiliza-se do vácuo (10-4 mmHg) em seu interior e em conseqüência disso 

aumentar a temperatura final do fluido. É composto por uma série de tubos, cada um com um 

absorvedor, o que faz com que a radiação solar incida perpendicularmente em sua superfície 

ao longo de quase todas as horas de sol. Encontra utilização em pré-aquecimento industrial, 

refrigeração solar e geração de energia térmica para aquecimento de água (ENVIRO-

FRIENDLY, 2005).  A Figura 2.9 mostra um coletor solar de tubos evacuados.   

 

Figura 2.9. Coletor solar com tubos evacuados. 

Fonte: Enviro-Friendly, 2005 

 

 Já os concentradores se destinam a aplicações onde se requerem maiores 

temperaturas, como por exemplo: a secagem de grãos ou a produção de vapor. Eles 

apresentam basicamente três formatos: cilindro-parabólico, de torres centrais e os discos 

parabólicos.  

Estes sistemas funcionam concentrando os raios solares para gerar eletricidade, através 

de superfícies que refletem os raios solares até 10.000 vezes para aquecer o receptor, que 

contem um fluido trocador de calor, em seguida o fluido aquecido passa por diversos 

trocadores de calor, gerando vapor superaquecido que será usado para gerar eletricidade em 

uma turbina ou máquina térmica.  

O controle mecânico do sistema permite que os coletores se movam lentamente de 

forma a manter a radiação centralizada no receptor.  Como estas tecnologias envolvem um 

intermediário térmico que podem armazenar calor, fazendo com que a planta possa operar em 

períodos em que a energia solar não está disponível, melhorando também a viabilidade 

econômica do projeto (BAPTISTA, 2006). A Figura 2.10 mostra alguns concentradores 

solares em uso no mundo. 
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Figura 2.10. Concentradores solares: 1 – concentrador disco-parabólico, 2 – 

concentrador cilindro parabólico, 3 – concentrador de torre central 

Fonte: Google (adaptado), 2010 

  

 

 

2.3. O AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA 

 

Manea (2009) explica que o aquecimento solar da água é bastante simples, começando 

no coletor solar ou aquecedor que é o equipamento responsável por aquecer a água através da 

energia solar irradiada sobre o mesmo, esta captação é realizada por placas metálicas, que 

geralmente recebem uma pintura escura para aumentar a absorção. Tubos feitos de cobre 

conduzem a água ao longo do processo. Em seguida o reservatório irá acumular a água 

aquecida pelos coletores, com a menor perda térmica possível, por isso geralmente é fabricado 

com duas camadas de aço inoxidável, preenchidas com material de baixa condutividade 

térmica, habitualmente lã de vidro.  O reservatório de água fria é ligado ao reservatório de 

água aquecida para fazer a reposição quando a água aquecida for utilizada. 

O primeiro experimento utilizando energia solar no setor residencial nos Estados 

Unidos se deu quando Clarence Kemp patenteou o aquecedor solar de água em 1891.  

1 

2 3 
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Em torno de 1897, 30% das residências de Pasadena no estado americano da 

Califórnia possuíam aquecedor solar de água, embora a produção de água quente em larga 

escala tenha ocorrido apenas em 1939 na Flórida. Desde 1950 a técnica de aquecimento solar 

já era difundida em muitos países como: Israel, Japão, África do Sul e Austrália. 

Até a década de 70 o aquecimento de água era tido como a forma mais praticada de 

aplicação da energia solar, havendo linhas industriais em países como: França, Rússia, Israel, 

Austrália e Japão. Este último detendo as tecnologias mais avançadas. 

Em Israel há uma lei, desde 1980, que exige que em toda nova construção seja 

instalado um sistema de aquecimento solar de água, de modo que 80% da população de Israel 

têm um sistema em seus domicílios. 

Na Europa o mercado de aquecedores solares vem crescendo fortemente em países 

como Alemanha, Grécia e Áustria. No ano de 2003, foi lançado em Portugal um programa 

solar térmico, chamado de Água Quente Solar para Portugal – AQSpP, que visa aliar 

conforto, economia e uma maior qualidade ambiental, para isso este programa visa instalar 

cerca de 150.000 m² de coletores solares por ano (AQSpP, 2010). 

No estado da Flórida, em 1994, foi lançado um projeto social para habitações de baixa 

renda, objetivando a redução do consume de eletricidade dessas famílias. Este projeto trocou 

800 boilers elétricos convencionais por sistemas de aquecimento solar de água, a um preço de 

US$ 1500 por unidade. A economia alcançada foi em torno de 50% da conta de energia. A 

Figura 2.11 mostra um coletor solar de um programa social desenvolvido nos Estados Unidos.  

 

Figura 2.11. Coletor solar do programa social desenvolvido na Flórida. 

Fonte: REW, 2000 
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Num estudo realizado em 2003 pela Agência Internacional de Energia (IEA) foram 

considerados os principais países usuários da tecnologia de aquecimento solar de água, 

totalizando 35 países, que estão indicados na Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Países participantes do estudo realizado pela Agência Internacional de 

Energia (IEA). 

Fonte: Weiss et al, 2005 

 

De acordo com o estudo, a capacidade instalada desses países chegava a 92,7 GWth1, 

correspondendo a 132 milhões de metros quadrados. Deste total, cerca de 69,5 GWth 

correspondiam a coletores planos fechados e de tubos a vácuo,  22 GWth correspondiam a 

coletores planos abertos, que são utilizados principalmente em piscinas e 1,2 GWth 

correspondiam a coletores de ar, que são utilizados na agricultura para secagem de produtos e 

aquecimento de ambientes(WEISS et al, 2005). 

A utilização do aquecimento solar varia bastante de um  país para outro, no Canadá e 

nos Estados Unidos os coletores mais utilizados são os planos abertos, para o aquecimento de 

piscinas. Já na Europa, Japão e China predomina a tecnologia para aquecimento de ambientes 

e de água. Segundo o mesmo estudo, no Brasil 100% da capacidade instalada é de coletores 

planos fechados, como pode ser visto na Tabela 2.1. 

 

 

 

                                                 
1 A unidade GWth refere-se a Watt térmico e não elétrico, produzida especialmente por máquinas térmicas. 
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Tabela 2.1. Capacidade instalada em MW dos países participantes do estudo da Agência 

Internacional de Energia (IEA) Fonte: Weiss et al (adaptado), 2005. 

Coletor de água 
País 

Abertos Fechados Tubos a vácuo 
TOTAL 

Austrália 1936,90 1010,80  2947,70 

Áustria 416,40 1446,30 22,60 1885,20 

Bélgica 17,70 25,40 2,00 45,10 

Brasil  1563,10  1563,10 

Canadá 396,20 52,70 0,70 495,20 

China 420,00 4760,00 30800,00 35980,00 

Dinamarca 15,30 206,20 0,40 221,90 

França 78,10 462,30  540,40 

Alemanha 500,50 2991,80 473,90 3994,20 

Grécia  2273,60  2273,60 

Índia  560,00  560,00 

Israel  3304,00  3304,00 

Itália 8,40 255,50 16,10 280,00 

Japão  8654,60 223,20 8877,80 

México 279,70 110,10  389,70 

Holanda 122,90 187,30 2,20 315,80 

Noruega 0,90 6,60 0,10 295,50 

Polônia 0,80 45,60 3,00 53,00 

Portugal 0,70 180,80 0,40 181,80 

África do Sul 98,40 106,50  204,80 

Espanha 4,30 398,40 12,10 414,80 

Suécia 29,20 160,50 3,70 193,40 

Suíça 146,60 204,70 16,60 949,00 

Turquia  6650,00  6650,00 

Reino Unido 69,30 123,90 18,70 211,90 

Estados Unidos 17492,50 1082,00 386,80 19120,50 

TOTAL 22056,90 37506,50 31988,00 92736,90 
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2.3.1. O aquecimento solar no Brasil 

 

No Brasil embora haja um enorme potencial, até 1975 pouco havia sido feito no 

sentido da utilização racional desse recurso. A primeira tentativa de pesquisa sobre o assunto 

surgiu em 1958, quando um grupo pequeno de pesquisadores do Instituto Nacional de 

Tecnologia (INT) deu início a estudos sobre o tema, este mesmo grupo de estudiosos 

desenvolveram uma caldeira solar utilizando superfícies seletivas, além de um projeto de um 

refrigerador solar.  

Neste mesmo ano, por falta de estímulo as pesquisas foram abandonadas. Em 1959, 

um grupo do Departamento de Materiais do Centro Técnico da Aeronáutica iniciou a 

instalação de um forno solar de alta temperatura. 

No início da década de 70, pesquisadores de Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) iniciou pesquisas de caráter básico com energia solar, desenvolvendo estudos de 

aquecedores solares para geração de calor, vapor e secagem, tornando-se assim referência 

nacional sobre o assunto. 

No ano de 1972, alguns professores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

iniciaram pesquisas na área solar, voltadas principalmente para aquecedores, secadores e 

destiladores. Foram conseguidos financiamentos para a instalação de uma rede solarimétrica 

piloto no estado da Paraíba, projeto abrangendo várias linhas, que no ano seguinte ocasionou 

a criação do Laboratório de Energia Solar (LES).  

Em 1974, foi elaborado o Programa de Pesquisas e Desenvolvimentos em Energia 

Solar (PPDES) que um de seus objetivos era pesquisar e desenvolver as tecnologias 

internacionais já existentes, adaptando os materiais empregados, a fabricação, além de 

procurar aperfeiçoar o modo de utilização.  

No ano de 1999 foi criado o programa Eletrobrás Solar, através de uma iniciativa da 

Green Solar e com o financiamento da Eletrobrás/Procel. Esse projeto instalou e monitorou 

100 aquecedores solares em residências na cidade de Contagem, no estado de Minas Gerais, 

obtendo uma redução média entre 30% e 40%.  

Na mesma década foi criado o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), 

coordenado pelo INMETRO, este programa estabeleceu uma forma clara para comparação e 

avaliação entre os coletores solares comercializados no Brasil, acirrando a competição entre 

as indústrias produtoras de coletores solares. 

Segundo Baptista (2006), a evolução do mercado brasileiro de coletores solares pode 

ser dividida em três fases distintas. Até o ano de 1994 o mercado de aquecimento solar ainda 
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era pouco representativo e registrou pequenas taxas de crescimento, algo em torno de 5,6% ao 

ano. Entre os anos de 1994 e 2000, devido a criação do Green Solar e a implantação do 

Programa Brasileiro de Etiquetagem, a indústria brasileira passou a desenvolver melhores 

produtos e serviços de maior qualidade, ganhando assim a confiança do consumidor, gerando 

durante esse período um crescimento de 30,54% ao ano.  

O ano de 2001 foi um ano bastante atípico, pois foi marcado pela crise energética 

brasileira, onde a população se viu obrigada pelo Governo a reduzir seu consumo de energia 

elétrica, fazendo com que o mercado de aquecedores solares crescesse a 80% com relação ao 

ano anterior, no ano seguinte o mercado apresentou uma retração com relação ao ano da crise 

energética. De 2002 a 2004, o mercado apresentou uma taxa de crescimento de 33% ao ano. O 

gráfico da Figura 2.13 mostra a evolução do mercado brasileiro de coletores solares. 

 

 

Figura 2.13. Evolução do mercado brasileiro de coletores solares. 

Fonte: Baptista, 2006. 

No ano de 2009 a produção brasileira cresceu 18,9% e apresentou o maior  volume de 

produção de 798 mil m² já registrado (DASOL, 2010).  
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2.3.2. Os coletores alternativos no mundo 

O principal objetivo do estudo de coletores alternativos é a redução do custo de 

fabricação, buscando a socialização do seu uso em sistemas de aquecimento de água 

doméstico e industrial. 

Com este objetivo, vários trabalhos foram desenvolvidos, demonstrando que os 

coletores solares plásticos de baixo custo têm sido estudados desde os anos 70. 

Os aquecedores solares domésticos de água (SDHW - solar domestic hot water) são 

largamente utilizados atualmente para a produção de energia térmica solar a baixas 

temperaturas. Estes tipos de coletores têm sido objeto de numerosos estudos e pesquisas desde 

1950.  

A seguir far-se-á uma breve discussão sobre a história deste tipo de coletor, a nível 

mundial e local, mostrando os resultados alcançados por várias de suas gerações e as análises 

que conduziram ao desenvolvimento do presente trabalho. 

Willier e Hottel, em 1958 e Bliss, em 1959, estudaram pela primeira vez o desempenho 

térmico de coletores com tubos paralelos e suas conclusões serviram de base para muitas 

pesquisas posteriores. 

O uso de um polímero absorvedor foi estudado por Van Niekerk et al., em 1996, com o 

objetivo de avaliar o desempenho de coletores com tubos paralelos na África do Sul. A 

variação geométrica de parâmetros tais como o diâmetro dos tubos, o espaçamento entre tubos 

e as dimensões da caixa foram estudadas para a otimização do desempenho dos mesmos.  

Em 2002 foi proposto um estudo de um novo material para a caixa do coletor, que se 

caracteriza por ter baixa condutividade térmica, maior resistência à corrosão, baixo peso e 

menor custo; Neste trabalho utilizou-se uma nova metodologia de cálculo onde a capacidade 

calorífica de vários componentes é levada em conta, permitindo uma simulação dinâmica do 

comportamento do sistema 

 

2.3.2.1. Os coletores solares alternativos no Brasil 

 

O CIETEC/SP (Centro Incubador de Empresas Tecnológicas) em 1999 desenvolveu 

o chamado “Aquecedor Solar de Baixo Custo” – ASBC. Este coletor não possui cobertura. 

Este sistema para uma família de quatro pessoas é formado três placas coletoras de 0,91 m2 de 

PVC interligadas e pintadas de preto e por um reservatório de volume igual a 170 litros. Cada 

placa coletora é composta por um perfil modular de forro de PVC, com tubos de PVC 
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acoplados as suas extremidades. Funciona em regime de termo-sifão. Os resultados obtidos 

nos testes foram satisfatórios em comparação com outros coletores alternativos.    

Javier (2008) determinou a eficiência de dois coletores, um convencional e outro 

com materiais alternativos abundantes na sua região. Avaliou-se o desempenho utilizando um 

simulador solar e depois em condições reais de operação. Demonstrou que o coletor com 

materiais alternativos funciona tão bem quanto um coletor construído com materiais 

convencionais. 

Silva A, et al (2008) desenvolveu uma ferramenta para simulação numérica de 

sistemas de aquecimento de água utilizando energia solar, baseado nos modelos apresentados 

na literatura. O modelo de simulação apresentado no seu trabalho permite calcular a radiação 

solar total incidente no coletor, levando em consideração as características da cobertura, a 

simulação do desempenho do coletor, e prediz o perfil de temperatura do tanque de 

acumulação de água quente, considerando perfil de carga térmica a ser suprida, e a 

temperatura estratificada. 

Neto et al (2008) apresentou análises técnicas e econômicas, para dois coletores 

solares não convencionais de plástico e quatro coletores convencionais. Os dados desses 

coletores foram obtidos de seus fabricantes e utilizados nas análises técnicas e econômicas. 

Foi fabricado um coletor não convencional para testes no laboratório. Um dos coletores de 

plástico apresentou índices econômicos compatíveis com um coletor convencional. Foram 

relacionadas neste trabalho três variáveis: a produção mensal especifica de energia, a 

durabilidade e o custo inicial dos coletores. 

Krenzinger (2008), Pozzebon (2008) apresentaram um software de simulação de 

aquecimento de água, Termosim, suas interfaces gráficas e discussões sobre os modelos 

matemáticos aplicados nos seus componentes, apresentando-o como ferramenta importante 

nas analises de comportamento térmico dos sistemas de aquecimento de água por energia 

solar. Os modelos matemáticos do coletor solar e balanço térmico do tanque foram validados 

com o confronto dos resultados experimentais de Siqueira (2003).  

Ferreira et al (2008) analisou a viabilidade técnica da redução do uso de energia 

elétrica pela substituição dos chuveiros elétricos por aquecedores solares. Demonstrou as 

viabilidades técnica, econômica e ambiental da substituição dos chuveiros elétricos pelos 

sistemas aquecedores / reservatórios 

Molero (2008) apresentou um modelo matemático multidimensional e transitório 

para coletores solares planos. Usando o método dos elementos finitos foi possível prever o 

comportamento de diferentes configurações: coletores de tubo paralelo, de serpentina ou de 
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placas paralelas, juntamente com outras possibilidades não usuais como o uso de fluidos 

absorbentes com placa superior semitransparente. O modelo foi validado com os resultados 

experimentais de um coletor solar comercial de tubos paralelos onde se obteve uma grande 

similaridade entre a curva de rendimento real e a simulada. 

A SuperGreen (2008), desenvolveu um aquecedor solar a vácuo para banho 

residencial cujo sistema inovador proporciona por dia em média cinco banhos quentes e 

confortáveis. O sistema aquece a água a temperaturas de até 90 graus Celsius. Um diferencial 

dos aquecedores solares a vácuo em relação aos convencionais, é que a eficiência do 

equipamento é de 90%, ou seja, ele absorve cerca de 90% da energia solar incidente 

 

2.3.2.2. Os coletores solares alternativos no LES/UFRN 

 

 Aquino (1993) estudou um sistema de aquecimento solar alternativo constituído por 

três coletores com tubos absorvedores de cobre colocados no interior de carcaças de lâmpadas 

fluorescentes. Os coletores de 0,4 m² foram ligados em série e funcionavam em regime de 

fluxo contínuo com apenas uma passagem do fluido no interior dos coletores. 

Junior (1995) estudou um coletor solar alternativo composto por 26 unidades de 

aquecimento com tubos absorvedores de cobre de ¾” amassados para a obtenção de uma 

maior área de captação e troca térmica. O sistema de aquecimento composto pelo coletor e 

tanque de armazenamento funcionava em regime de circulação forçada e foi testado para 

cinco níveis de vazão. 

Souza (2004) estudou comparativamente dois tipos de coletores, um alternativo e 

outro plano convencional, demonstrando a competitividade do coletor alternativo com grade 

absorvedora constituído por múltiplos tubos de PVC em relação ao coletor plano 

convencional com tubos de cobre. 

Souza (2005) estudou um coletor alternativo constituído por apenas três elementos: 

caixa, grade absorvedora e vidro. A caixa foi confeccionada em material compósito e a grade 

absorvedora era composta de múltiplos tubos de PVC ligados em paralelo, utilizando uma 

configuração que permitia a diminuição do espaço entre os tubos. Os resultados obtidos para o 

rendimento térmico e o baixo custo dos materiais mostraram a viabilidade do coletor. 

Souza (2006) estudou um sistema de aquecimento alternativo de baixo custo 

composto por um coletor solar e um reservatório térmico alternativo. O coletor tinha grade 

absorvedora de PVC e o reservatório foi confeccionado a partir de um tambor de polietileno 
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de 200 litros, utilizado para armazenamento de água e/ou lixo, revestido por material 

compósito a base de gesso, EPS triturado e água. Os resultados obtidos foram satisfatórios.  

Souza (2007) estudou um sistema de aquecimento alternativo constituído por um 

coletor com grade absorvedora de tubos de PVC ligados em paralelo através de tês de PVC de 

mesmo diâmetro e um reservatório térmico alternativo construído a partir de um tambor de 

polietileno revestido por um cilindro confeccionado em fibra de vidro. Demonstrou-se a 

viabilidade térmica e de materiais do sistema estudado.  

Costa (2007) apresentou estudo sobre um sistema de aquecimento solar de água para 

aplicações residenciais constituído por um coletor solar alternativo e um reservatório térmico. 

O coletor foi composto por apenas três elementos: caixa armazenadora construída em material 

compósito a base de gesso cimento e EPS triturado, tubulação  absorvedora de PVC de ¾” 

ligados em paralelo através de conexões em Tê de mesmo material e vidro de cobertura. O 

reservatório térmico também alternativo foi construído a partir de um tambor de polietileno de 

200 litros utilizado para armazenamento de água ou lixo, foi recoberto por um cilindro 

confeccionado em fibra de vidro. O sistema funcionava em regime de termosifão. Foram 

demonstradas as viabilidades térmica e econômica dos sistema proposto. 

Reis (2009) estudou um coletor a ser utilizado em um sistema para aquecimento de 

água destinada ao banho, cuja principal característica é seu baixo custo. O coletor era formado 

por cinco placas de forro de PVC de 10 mm de espessura, com área de 1,40 m². As placas de 

um lado foram revestidas com chapas de alumínio provenientes de latinha de refrigerantes e 

cervejas abertas, com o intuito de aumentar a temperatura da placa absorvedora. O sistema 

funcionou em regime de termo-sifão.  O reservatório térmico do sistema de aquecimento foi 

construído a partir de um reservatório de polietileno para armazenamento de água, com 

volume de 150 e 200 litros. Foram demonstradas as viabilidades térmica, econômica e de 

materiais do coletor proposto. 

Abreu (2009) estudou um coletor solar de um sistema para aquecimento de água 

destinada ao banho, cujas principais características são o baixo custo e fáceis processos de 

fabricação e montagem. A superfície absorvedora do coletor era formada por uma chapa de 

alumínio com oito aletas onde se alojam tubos de PVC. A área de captação da radiação solar 

global corresponde a 1,3 m². O sistema absorvedor funcionou em regime de termo-sifão e o 

conjunto absorvedor do coletor foi testado para duas configurações: com os tubos voltados 

para cima, expostos diretamente à incidência dos raios solares e voltados para baixo, trocando 
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calor com a chapa por condução. Determinou-se que a configuração mais eficiente era com os 

tubos voltados para cima.  

Lopo (2010) apresentou um estudo sobre um coletor solar de um sistema de 

aquecimento de água para banho de baixo custo e fáceis processos de fabricação e montagem. 

O sistema funcionava em regime de termosifão. A superfície absorvedora do coletor é 

formada por doze tubos de PVC de 25 mm de diâmetro externo ligados em paralelo através de 

conexões em T do mesmo material. Os tubos absorvedores foram recobertos por aletas 

confeccionadas com latas de alumino recicladas. Foram estudadas oito configurações entre 

placa absorvedora, isolante térmico de placas de EPS e reservatórios térmicos de 150 e 200 

litros. Determinou-se a configuração mais eficiente para o fim proposto.  

Sodré (2010) testou um sistema para aquecimento de água para obtenção de fins 

residenciais com a superfície absorvedora do coletor formada por uma placa de policarbonato. 

A placa de policarbonato tinha 06 mm de espessura e área de 1,575 m2. A placa foi ligada 

pelas extremidades em paralelo a tubos de PVC de Ø 32 mm. O sistema funcionou em regime 

de termo-sifão e foi testado para duas configurações: placa absorvedora com e sem isolamento 

de EPS de 30 mm. de espessura na superfície inferior para minimizar as perdas térmicas pela 

parte de baixo. Ambas as configurações mostraram-se viáveis para o fim proposto, porém a 

com isolamento mostrou-se mais eficiente. 

Félix (2010) estudou a utilização da energia solar para desinfecção de água, além de 

ser acessível para comunidades menos favorecidas pelo seu baixo custo, tem a vantagem de 

utilizar materiais descartáveis como garrafas de politereftalato de etileno (PET). Apresentou 

um estudo que sobre a utilização de um coletor solar alternativo de baixo custo, fabricado 

com tubos de PVC e garrafas PETS para promover a desinfecção de água contaminada por 

coliformes fecais. A planta piloto mostrou-se viável para promover a desinfecção de água 

através do uso da energia solar. A água, após o tratamento, encontrava-se de acordo com os 

limites estabelecidos pela legislação brasileira para água tratada, mantendo um desempenho 

favorável na desinfecção e índices aceitáveis do recrescimento bacteriano. 

Gonçalves (2010) estudou a viabilidade técnica e econômica de um sistema de 

aquecimento solar constituído por dois coletores espirais com serpentina absorvedora de tubos 

flexíveis de polietileno com extensão de 100 metros. O sistema funcionou em regime de fluxo 

forçado para uma vazão de 100 litros/hora. Utilizou um coletor com cobertura de vidro e 

outro sem cobertura e demonstrou que o com cobertura foi mais eficiente para o fim proposto, 

aquecimento solar para piscinas. 
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Silva (2011) estudou um coletor solar a ser utilizado em um sistema para aquecimento 

de água destinada ao banho, cujas principais características eram o baixo custo e fáceis 

processos de fabricação e montagem. O sistema funcionava em regime de convecção natural 

ou termossifão. A superfície absorvedora do coletor era formada por vinte e sete tubos de 

PVC de 25 mm de diâmetro externo ligados em série-paralelo através de conexões em T do 

mesmo material. Foram estudadas algumas configurações entre placa absorvedora, isolante 

térmico de placas de EPS e reservatório térmico de 150 litros. Determinou-se a viabilidade de 

funcionamento em termossifão do coletor com grade absorvedora mista, e qual das 

configurações era a mais eficiente para o fim proposto.  

 As Figuras 2.14 e 2.15 mostram alguns desses coletores desenvolvidos e 

estudados no âmbito de LES/UFRN. 

. 

Figura 2.14. Coletores testados no LES/UFRN. 
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Figura 2.15. Outros coletores testados no LES/UFRN. 
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2.4. A INDÚSTRIA HOTELEIRA 

 

A história da indústria hoteleira no Brasil tem início no século XVIII, com o 

surgimento das primeiras hospedarias nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo. Já no 

século XIX, com a vinda da família real para o Brasil e a abertura dos portos, vários edifícios 

foram transformados em estabelecimentos hoteleiros. No século seguinte foi no Rio de 

Janeiro o primeiro edifício para abrigar um estabelecimento hoteleiro, que se chamou Hotel 

Avenida e possuía 220 apartamentos. No ano de 1922 foi inaugurado o Copacabana Palace, 

com 223 apartamentos. 

Na década de 30 o setor sofreu bastante devido a crise de 1929, na década seguinte 

foram criados os hotéis-cassinos, porém estes tiveram vida curta, haja vista que o jogo foi 

proibido em 1946. No final da década de 1950 o setor teve um incremento de hóspedes devido 

o desenvolvimento da aviação civil. 

No ano de 1966 foi criado a EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo e uma 

série de incentivos fiscais para a implantação de hotéis, iniciando assim um período de grande 

desenvolvimento, que se estendeu até a década de 70, principalmente nos hotéis de luxo. 

O final da década de 80 foi marcada pela entrada no mercado de operadoras 

internacionais, interessadas em diversificar seus mercados e oferecer serviços em escala 

mundial. Este período também foi marcada pelo surgimento dos primeiros flat services . 

No ano de 1994, com o final do processo inflacionário e o início de um novo ciclo de 

crescimento econômico, a demanda hoteleira começou um processo de expansão. O número 

de viagens domésticas e o fluxo de turistas estrangeiros tiveram um aumento, devido aos 

investimentos de empresas nacionais e estrangeiras no país, além de crescimento de renda da 

população. 

Espera-se que para o futuro que a indústria hoteleira sofra uma expansão e um 

deslocamento para o Nordeste brasileiro, com grandes investimentos em resorts; uma grande 

concentração de hotéis instalados nas cidades do Sul e Sudeste, principalmente de categoria 

econômica, visando o público que viaja a negócio, pois este público foca o custo como 

diferencial competitivo. 

Os números a respeito de estabelecimentos de hospedagem não apresentam um 

consenso, pois várias entidades apresentam números bastante distintos. Para o IBGE (2005) 

no ano de 2003 havia 22.563 empresas que trabalhavam com serviço de alojamento, dentre 

hotéis, pousadas e hospedarias. Estes estabelecimentos estavam distribuídos da seguinte 
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maneira: 4,8% na região Norte, 22% Nordeste, 33% Sudeste, 27,4% Sul e 12,8% Centro-

Oeste.  

O Guia Quatro Rodas (Editora Abril, 2006) apresentava apenas 5.583 

estabelecimentos hoteleiros, é importante ressaltar que este número representa apenas os 

estabelecimentos que atendem os parâmetros mínimos estabelecidos na pesquisa, o Guia 

Quatro Rodas apresentava a seguinte distribuição: 3% Norte, 22,8% Nordeste, 48,2% Sudeste, 

19,4% Sul e 6,6% Centro-Oeste.  

Já outro estudo realizado no ano de 2007, por um site especializado da área hoteleira 

apresentou que o Brasil tem 9.276 estabelecimentos hoteleiros, destes 903 controlados por 

redes nacionais e internacionais e 8.373 dirigidos por seus próprios proprietários 

(HOTELONLINE, 2008). 

O setor hoteleiro é caracteriza pelo grande consumo de eletricidade, pois um de seus 

principais objetivos é o conforto do cliente (BAPTISTA, 2006). Este setor mais os 

restaurantes são responsáveis por aproximadamente 13,4% do consumo de energia elétrica da 

classe comercial, sabendo que esta classe representa 14,2% do consumo total de energia, 

podemos concluir que os hotéis e restaurantes são responsáveis por 1,9% do consumo total de 

energia elétrica no Brasil. 

Numa pesquisa realizada pelo Sebrae-RJ em mais de 600 estabelecimentos, se 

constatou que em cerca de 60% das unidades, o custo de energia elétrica representava entre 

6% e 20% do custo operacional. Ainda segundo esta pesquisa a energia elétrica era utilizada 

principalmente em: refrigeração de alimentos, na iluminação, no condicionamento ambiental 

e no aquecimento de água.  

Vale-se ressaltar que a energia solar era utilizada apenas em 8% dos estabelecimentos, 

os chuveiros elétricos se faziam presentes em 60% dos estabelecimentos, sendo mais 

amplamente utilizados em hotéis e pousadas de pequeno porte. Nos hotéis de grande e médio 

porte geralmente havia boilers elétricos, gás ou vapor e aquecedores de passagem elétricos, 

gás ou vapor. 

Outra pesquisa publicada na revista Otimização Energética – Setor Hotéis (CEMIG, 

1996), que contou com 668 estabelecimentos do setor hoteleiro no estado de Minas Gerais, 

destes 23,68% sendo hotéis de pequeno porte; 28,47 hotéis de médio porte e o restante de 

hotéis de grande porte apresentaram o seguinte perfil no consumo de energia elétrica. A 

Figura 2.16 mostra o perfil de consumo de energia elétrica em hotéis em Minas Gerais 
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Figura 2.16. Perfil de consumo de energia elétrica em hotéis em Minas Gerais. 

Fonte: CEMIG, 1996. 

 

Os hotéis têm como característica consumir grandes quantidades de água quente para o 

atendimento dos seus clientes em atividades tais como: banheiros, cozinhas, lavanderias, 

piscinas, sauna e restaurantes. De acordo com Instituto de Hospitalidade apud Baptista (2006), 

o aquecimento de água corresponde a um dos maiores custos operacionais, chegando a 

representar 5 a 15% do faturamento e mais de 20% do consumo total de energia elétrica. A 

Tabela 2.2, retirada da Norma Brasileira Regulamentadora 7198 do ano de 1982, apresenta a 

consumo diário de água quente de algumas edificações. 

 

Tabela 2.2. Consumo diário de água quente de algumas edificações Fonte: NBR 7198/82. 

.  

 

 A Tabela 2.3 apresenta o resultado de uma pesquisa elaborada pela empresa Soletrol – 

Aquecedores Solares de Água Ltda no ano de 2002, esta pesquisa é mais atual, porém seus 
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valores divergem em apenas 7 litros diários da NBR 7198/82, pois para os números abaixo 

foram considerados dois hóspedes por apartamento.  

 

Tabela 2.3. Consumo diário de água quente em hotéis - Fonte: Soletrol – 2002. 

Ponto Litros diários de água quente por hóspede 

Chuveiro 45 

Lavatório 20 

Total 65 

 

O aquecimento solar tem um enorme potencial de crescimento no Brasil, pois além 

dos altos índices solarimétricos, também coincide o período de maior ocupação, resultando 

numa maior demanda de energia, com o período de maiores índices solares, o verão. Além 

disso, o setor hoteleiro visa cada vez mais fidelizar seus clientes e para isso um fator que cada 

vez ganha mais importância é a imagem de empreendimento ambientalmente correto, que 

utiliza fontes de energia alternativas e limpas e promove economia de água e energia. 

 

2.4.1. A estrutura tarifária 

 

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) as tarifas aplicadas as 

empresas dependem da sua classificação, que pode ser: 

• Consumidor do Grupo B – neste grupo estão presentes os consumidores 

ligados a uma tensão inferior a 2.300 V, de modo que a cobrança da energia será efetuada 

sobre a energia consumida, em kWh. Grande parte dos estabelecimentos de hotelaria se 

encontra nesse grupo. 

• Consumidor do Grupo A - é neste grupo que está os consumidores ligados a 

uma tensão superior a 2.300 V, nesse grupo a remuneração é efetuada com base na 

composição da parcela de demanda, em kW, e no consumo kWh. 
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2.5. ENGENHARIA ECONÔMICA 

 

A engenharia econômica é a tradução do termo engineering economy, que surgiu no 

ano de 1877, no livro The Economic Theory of Railway Location de A. M. Wellington, que 

sintetizava a análise econômica de ferrovias. Os fatores econômicos são estratégicos para a 

maioria dos projetos em engenharia, de modo que, a responsabilidade de se verificar a 

viabilidade técnica e econômica dos projetos é intrínseca. 

Dentre os objetivos dessa área podemos citar: reconhecer e definir alternativas, 

necessidade de considerar conseqüências das decisões tomadas no projeto, necessidade de 

critérios de decisão e necessidade de análise sistêmica do projeto. 

A importância da engenharia econômica se mostra quando se necessita decidir entre 

duas propostas tecnicamente corretas, seus fundamentos se baseiam na matemática financeira 

que se preocupa com o valor do dinheiro no tempo. 

Como este trabalho visa a comparação dos gastos para o aquecimento de água com 

energia elétrica convencional e com o sistema de coletores solares, efetuamos tal comparação 

com os métodos do Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e o 

Payback. Tais métodos serão a seguir descritos para maior facilidade dos resultados. 

 

2.5.1. Valor presente líquido (VPL) 

 

De acordo com Ortegosa (2006) este método é considerado um método exato, pois 

consiste em trazer para o tempo presente, após uma definição prévia da taxa mínima de 

atratividade (TMA), os valores obtidos num dado fluxo de caixa. Ou seja, o VPL determina a 

viabilidade de um projeto pela diferença entre os benefícios e os custos, logo se o valor do 

VPL for positivo (>0), levando-se em consideração uma taxa mínima de atratividade (TMA) 

que representa a que taxa o investidor capitalizaria de seu dinheiro sem risco, o projeto será 

desejável. Alternativas com VPL negativos indicam que os valores referentes as entradas são 

menores do que as saídas de capital. 

Por conseqüência, quando duas alternativas são avaliadas pela mesma taxa mínima de 

atratividade (TMA) a que apresentar maior VPL será a melhor opção. 

 O VPL é dado pela seguinte equação: 

niFCVPL −+×∑= )1(                  (2.1) 

Onde: 
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FC – representa o fluxo de caixa, em unidades monetárias; 

i – significa a taxa de juros empregada em um determinado período, em %; 

n – o número de períodos pode ser dias, semanas, meses ou anos, desde esteja em 

compatibilidade com a taxa de juros empregada. 

 

2.5.2. Taxa interna de retorno (TIR) 

 

Este método também é considerado exato assim como o Valor Presente Líquido. A 

Taxa interna de Retorno (TIR) é conseguida através da análise do fluxo de caixa, sendo esta a 

taxa que torna nulo o valor do VPL do projeto analisado, ou seja, ela representa a taxa de 

juros em que as receitas e as despesas do fluxo de caixa se igualam (CASAROTTO, 2000).

  

Na análise econômica de projetos, após o cálculo da TIR, esta deve ser comparada a 

taxa mínima de atratividade (TMA), caso a TIR seja maior do que a TMA o projeto deve ser 

aceito, pois dará uma rentabilidade acima da mínima exigida. Conclui-se que quanto maior for 

a taxa interna de retorno melhor será o projeto, pois este trará um maior retorno sobre o 

capital. 

Na prática, administradores financeiros e executivos preferem a TIR ao VPL, pois 

aquela é mais fácil de ser analisada quando comparada com a TIR de outro projeto. Todavia, 

deve-se tomar bastante cuidado, pois o TIR apresenta alguns problemas, quando temos um 

fluxo de caixa com diferentes escalas de investimentos ou com diferenças na distribuição dos 

fluxos, além disso, quando se tem projetos com fluxos não convencionais, esses casos podem 

levar a valores distorcidos da TIR. 

 A taxa interna de retorno (TIR) é dada por: 

0)1( =+×∑= −niFCTIR                                                                  (2.2) 

Onde: 

FC – representa o fluxo de caixa, em unidades monetárias; 

i – significa a taxa de juros empregada em um determinado período, em %; 

n – o número de períodos pode ser dias, semanas, meses ou anos, desde esteja em 

compatibilidade com a taxa de juros empregada. 
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2.5.3. Método do payback 

 

Este método difere dos acima citados, pois este não é considerado exato. O objetivo do 

payback é demonstrar em quanto tempo tem-se o retorno do investimento, ou seja, em quanto 

tempo o capital investido inicialmente será recuperado. 

Para os investidores que levam em consideração apenas o tempo mínimo possível na 

recuperação do capital, este é um ótimo método. Entretanto, o payback deve ser utilizado 

juntamente com os métodos do valor presente liquido e taxa interna de retorno no processo de 

tomada de decisão, pois o método não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, 

nem os juros envolvidos, fatores que são de fundamental importância para o processo 

decisório. O payback é dado pela equação 3.3. 

 

FC

toInicialInvestimen
Payback

∑
=                                                                 (2.3) 

Onde: 

Investimento Inicial – representa o capital investido inicialmente; 

FC – é o fluxo de caixa do projeto, em unidades monetárias 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo de caso do hotel fictício teve como localidade a cidade de João Pessoa, 

capital do Estado da Paraíba, onde reside o autor desse trabalho. Ressalte-se que tal cidade já 

dispõe em sua rede hoteleira de massiva utilização de sistemas de aquecimento solar de água. 

 

3.1. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA 

 

Optou-se por utilizar no estudo aqui apresentado um hotel fictício que seria construído 

no município de João Pessoa, no estado da Paraíba, pois no caso de um empreendimento 

fictício pode-se padronizar dados utilizados no calculo de consumo de água quente, energia 

necessária para aquecimento e cálculo da viabilidade econômica, tornando mais simples o 

desenvolvimento de um modelo matemático único no qual se pode alterar apenas as variáveis 

de nosso interesse, com a finalidade de verificar-se quais são os fatores que mais impactam na 

viabilidade de um sistema de aquecimento solar de água. 

A região também foi escolhida porque o Nordeste é a região que apresenta o maior 

potencial para energia solar em nosso país, tornando bastante provável a viabilidade técnica e 

econômica do aquecimento solar de água. 

Além dos fatores apresentados acima, também foi escolhida um município localizado 

no Nordeste, porque atualmente esta região apresenta a maior taxa de crescimento econômico 

do Brasil, de tal modo que é esperado que cresça bastante o número de hotéis nesta região. 

 Outro fator que também pesou foi à perspectiva da realização da Copa do Mundo de 

futebol em 2014, que embora não atinja diretamente o município em questão, indiretamente o 

fará, sendo que parte dos clientes neste período, principalmente os vindos da Europa, 

valorizam a utilização de recursos renováveis, podendo a utilização deste equipamento ser um 

fator de diferenciação do hotel em questão. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DO HOTEL 

 

São apresentadas, a seguir, as características que foram utilizadas como premissas no 

nosso estudo de caso: 

• Localização: Município de João Pessoa, no estado da Paraíba, localizado na 

região Nordeste do Brasil. 
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• Tipos de energias utilizadas para o aquecimento de água: Energia solar com 

boiler elétrico, ou seja, com auxílio de energia elétrica (energia de backup), em comparação 

com energia elétrica isoladamente. 

• Tarifa de energia elétrica: Tarifa A4 verde, praticada pela Energisa – 

Companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica no estado da Paraíba. 

• Locais que utilizam água aquecida: restaurante e banheiros 

• Quantidade de quartos: 200  

• Número de ocupantes por quarto: 2 

• Taxa de ocupação anual média: 60% 

 

 

3.3. ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

A viabilidade econômica do sistema de aquecimento solar utiliza apenas métodos 

matemáticos para sua determinação. Todavia é interessante ressaltar que a utilização do 

sistema de aquecimento solar pode evitar alguns riscos à imagem do hotel causados pela falta 

de energia elétrica ou aliviar os impactos causados por um racionamento de energia elétrica, 

como o já ocorrido no Brasil em anos anteriores. 

Em todos os cálculos feitos neste trabalho foram utilizados o programa Microsoft 

Excel versões 2003 e 2007. 

A seguir são descritos os passos e premissas adotadas para a análise econômica: 

 

3.3.1. CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA QUENTE 

 

Consumo de água nos banhos 

Número de quartos no hotel: 200 (A) 

Número de hóspedes por quarto: 2 (B) 

Taxa de ocupação média no ano: 0,6 que corresponde a uma ocupação de 60% dos 

quartos (C) 

Número diário de banhos por hóspede: 2 (D) 

Vazão do chuveiro: 5 litros por minuto (E)  

Tempo médio de banho: 6 minutos (F) 

 



49 
 

O consumo de água nos banhos (Cbanhos) pode ser calculado pela equação 3.1, 

mostrada abaixo. 

 

FEDCBACbanhos .....=
                            (3.1)

   

Consumo de água no restaurante 

Consumo de água quente por refeição: 12 litros por refeição (G) (ABNT NBR 

7198/82) 

Número de refeições: 1 (H) 

 

O consumo de água no restaurante (Crest) pode ser calculado pela equação 3.2, 

mostrada abaixo. 

 

HGCBACrest ....=                                                                                               (3.2)
 

 

O consumo total de água aquecida pode ser calculado pela equação 3.3 apresentada a 

seguir. 

 

restbanhoságuaquente CCC +=
       (3.3) 

 

3.3.2. INVESTIMENTO NO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR 

 

De acordo com a empresa Helioek, pode-se utilizar a seguinte relação para o cálculo 

do investimento necessário no sistema de aquecimento, no ano de 2011, R$ 5,70 de 

investimento pela capacidade do sistema em litros, de tal forma que o investimento pode ser 

calculado pela equação 3.4. 

águaquenteCRtoInvestimen .70,5$=         (3.4)
 

 

3.3.3. ENERGIA NECESSÁRIA PARA AQUECIMENTO 

 

Para calcular a energia necessária para aquecer a quantidade de água calculada acima 

utiliza-se  a equação 3.5. 
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∆Τ=∆Τ= ..V.  .. pp ccmQ ρ
       (3.5)

 

 

Onde: 

Q – quantidade de energia, em Kcal/dia 

ρ – densidade da água a 25°C, em Kg/litro 

V – volume de água, em litros/dia 

Cp – calor específico da casa, em Kcal/Kg°C 

∆T – diferença entre a temperatura do reservatório, padronizada como 45°C e a 

temperatura medial anual em °C, conseguida  através do software RETScreen 

Para obter-se o valor encontrado na unidade desejada (KWh/mês) multiplica-se por 30 

para o cálculo de consumo por mês e dividimos por 860 para transformar em KWh/mês. 

 

3.3.4. DADOS DO COLETOR SOLAR 

 

Neste estudo serão utilizados os dados do modelo MK6VS comercializado pela 

Heliotek, que anualmente é avaliado pelo INMETRO, pois participa do Programa Brasileiro 

de Etiquetagem, que especifica sua eficiência energética, produção de energia, dentre outros 

dados que são necessários para o projeto de coletores solares.  

Com base no relatório do INMETRO serão usados os seguintes dados que serão 

empregados nos cálculos: 

FR(δα) = 0,738 

FRUL = 5,256 W/m²°C 

Área do coletor = 1,65 m² 

Vida Útil = 20 anos 

Onde: 

FR(δα) – é o produto do fator de remoção, transmissividade do vidro e absortividade 

da tinta utilizada no coletor, esta unidade é admissional 

FRUL - é o produto do fator de remoção e coeficiente global de perdas térmicas do 

coletor solar, em W/m²°C. Este valor foi retirado do ensaio do INMETRO 

O coletor tem caixa externa em alumínio, cobertura de vidro plano transparente com 

espessura (3mm), placa absorvedora de cobre ( 0,2 milímetros), tubulação em cobre                 

(12,5mm), isolamento com lã de vidro e vedação com borracha de silicone. 
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3.3.5. FRAÇÃO SOLAR 

 

A fração solar (f) de um determinado período é o quociente entre a contribuição do 

sistema solar de aquecimento (Qsolar) e a demanda de energia para esse dado período (Qtotal), e 

pode ser calculado pela equação 3.6. 

 

total

solar
solar Q

Q
f =

         (3.6) 

 

 

Na prática para se calcular o valor da fração solar se utiliza a fórmula empírica 

apresentada por Klein apud Pereira (2003), na qual a fração solar é dada por: 

 0,0215Y³  0,0018X²  0,245Y² - 0,065X -1,029Y ++=solarf  

Os valores de X e Y são variáveis empíricas e  representam: 

 

total

mêstR

Q

).N.H)(.F( ecA
Y

δα
=        (3.7)

 

 

Q
)T).T-.(TU.F(

total

mêsambrefLR ∆
= cA

X
       (3.8)

 

Onde: 

Ac – é a área total de coletores, em m² 

FRUL – foi descrito na página anterior 

Tref – é a temperatura de referência, que é considerada constante e igual a 100°C 

Tamb – é a temperatura média em questão do local, em °C 

∆tmês – é a duração do mês em segundos 

Qtotal – é a demanda total de energia necessária para aquecer o volume de água em 

questão, expresso em KWh/mês 

FR(δα)θ – foi descrito na página anterior 

Ht – é a radiação solar diária média mensal incidente no coletor solar por unidade de 

área, expresso em KWh/mês*dia 

Nmês – representa o número de dias no mês 
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A temperatura ambiente média e radiação solar média foram retiradas do software 

RETScreen, este foi elaborado pelo governo do Canadá e é distribuído livremente na internet, 

com a finalidade de difundir a utilização da energia solar ao redor do mundo.  

 

3.3.6. NÚMERO DE COLETORES 

 

Para o cálculo do número de coletores utiliza-se a relação de 125,24 litros por metro 

quadrado (Baptista, 2006). Portanto chega-se à  quantidade de coletores da seguinte maneira: 

Consumo total de água aquecida = (Caguaquente)  

Área do coletor = 1,65 m² 

Relação = 125,24 litros/m² 

Área total de coletores = Caguaquente litros/m² / 125,24  m² 

Número de coletores = (Caguaquente / 125,24) / 1,65 coletores = (J) 

Como só se pode ter um número exato, foi preferível aproximar o valor de (J) para o 

próximo número inteiro de coletores (K), totalizando uma área real de (K)*1,65  m² 

 

3.3.7. ENERGIA DE BACKUP 

 

A energia de backup representa a energia elétrica que será gasta pelo sistema de 

aquecimento solar, quando este não for suficiente para garantir a temperatura no reservatório. 

Esta energia foi calculada da seguinte maneira: 

)f-1.( solartotalback QE =  

 

3.3.8. GASTOS COM ENERGIA 

 

Para calcularmos os gastos com energia utilizamos as tarifas praticadas em janeiro de 

2011 pela Energisa, empresa que detém os direitos de distribuição de energia no estado da 

Paraíba. A tarifa que segundo a pesquisa bibliográfica revelou como sendo a mais utilizada 

por este tipo de empreendimento é a A4 Verde, que possui os seguintes valores: 

Para consumo em horário de pico – 1,66286 R$/Kw 

Para consumo fora do horário de pico – 0,15927 R$/Kw 
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Nos cálculos a tarifa foi utilizada uma média ponderada com quatro horas de consumo 

no horário de pico e 20 horas fora do horário de pico, de modo que chegamos a uma 

determinada tarifa para o primeiro ano de projeto. 

A tarifa foi corrigida anualmente pela previsão de inflação brasileira do ano de 2010 

de 5,9% ao ano (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2011).  

Com as tarifas calculou-se o consumo do sistema de aquecimento elétrico, como sendo 

a quantidade de energia total. Já no sistema de aquecimento solar o custo com energia elétrica 

se refere apenas a parcela da energia de backup. O fluxograma da Figura 3.1 apresenta de 

maneira sistemática as etapas seguidas. 

 

 

 

Figura 3.1. Etapas para o cálculo dos custos com o sistema de aquecimento solar. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Os resultados foram obtidos com base nas premissas anteriormente citadas, seguindo-

se a mesma ordem para facilitar o entendimento.  

 

4.1. CÁLCULO DO CONSUMO TOTAL DE ÁGUA 

 

Dia

Litros
FEDCBACbanhos 400.1410.7.2.6,0.2.200..... ===  

Dia

Litros
HGCBACrest 880.21.12.6,0.2.200.... ===  

Dia

Litros
CCC restbanhoságuaquente 280.17880.2400.14 =+=+=  

 

4.2. CÁLCULO DO INVESTIMENTO NO SISTEMA DE AQUECIME NTO SOLAR 

 

Com base no consumo total de água calculou-se o custo do investimento no sistema de 

aquecimento solar de água, utilizando-se a relação apresentada pela empresa Heliotek: 

00,496.98$280.17.70,5.70,5$ RCRtoInvestimen águaquente ===
== 

Considerando a cotação do dólar de R$ 1,595, referente ao dia 15 de agosto de 2011, 

teremos: 

98,752.61$595,1/00,496.98$ UtoInvestimen U ==  

4.3. CÁLCULO DA ENERGIA NECESSÁRIA PARA AQUECER A Á GUA 

 

mês

KWh

dia

kcal
cQ p 443.10376.299)267,27-45.(1.280.17.1..V. ===∆Τ= ρ  

 

4.4. CÁLCULO DO NÚMERO DE COLETORES 

 

Para se estimar o número de coletores necessário para  aquecer o volume de água de 

17.280 litros/dia, utilizou-se a relação apresentada por Baptista (2006), de 125,24 litros/m². 

Portanto: 

²97,137
24,125

280.17
mAcoletores ==  

Número de coletores = Área necessária de col. / Área do coletor = 137,97 / 1,65 = 

83,62 coletores 
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=== 62,83
65,1

97,137

coletor

coletores
coletores A

A
N  

²6,13865,1.84 mA
coletoresT ==  

 

4.5. CÁLCULO DA FRAÇÃO SOLAR 

 

Para se calcular a fração solar, ou seja, a energia solar que se obterá sobre a 

demandada, utilizou-se a equação de Klein: 

 

 0,0215Y³  0,0018X²  0,245Y² - 0,065X -1,029Y ++=solarf
 

Onde os valores de X e Y são dados pelas equações abaixo: 

total

mêstR

Q

).N.H)(.F( ecA
Y

δα
=  

Q
)T).T-.(TU.F(

total

mêsambrefLR ∆
= cA

X
 

As Tabelas 4.1 a 4.4 apresentam os dados não constantes utilizados para o 

procedimento de cálculo dos parâmetros X e Y, necessários ao dimensionamento pretendido e 

os gráfico das Figuras 4.1. a 4.3 mostram o comportamento assumido por tais parâmetros. 

 

Tabela 4.1. Temperatura ambiente média mensal em João Pessoa (Fonte: RETSreen). 

LOCAL Temperatura ambiente média (°C) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez João 

Pessoa 
28,6 28,7 28,3 27,5 26,9 26,1 25,5 26,2 27,5 28,7 29,1 29,0 
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Figura 4.1. Comportamento da temperatura média ambiente na cidade de João Pessoa – Pb. 

 

 

Tabela 4.2. Radiação solar média Ht (Fonte: RETScreen). 

LOCAL Radiação solar média - Ht (KWh/m²*dia) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez João 

Pessoa 5,36 5,72 5,5 5,03 5,06 4,28 4,56 5,39 5,69 6,42 6,61 6,33 

 

 

 

Figura 4.2. Comportamento da radiação solar global média na cidade de João Pessoa – Pb. 
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Tabela 4.3. Duração do mês em dias e segundos. 

Duração dos meses em segundos 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Segundos por 

mês * 106 
2,68 2,42 2,68 2,59 2,68 2,59 2,68 2,68 2,59 2,68 2,59 2,68 

 

Com os dados anteriormente apresentados foram calculadas as frações solares, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 4.4. O comportamento assumido pela fração solar pode 

ser visualizado no gráfico da Figura 4.1, que expressa a fração solar ao longo do ano no 

município de João Pessoa, ou seja, quanto da energia conseguirá ser suprida pelo sistema de 

aquecimento solar. 

 

Tabela 4.4. Cálculo da fração solar. 

MÊS X Y fsolar 

JANEIRO 12,9095770 1,5749467 0,557760 

FEVEREIRO 12,8914963 1,6807267 0,600655 

MARÇO 12,9638189 1,6160833 0,573684 

ABRIL 13,1084640 1,4779817 0,512319 

MAIO 13,2169478 1,4867967 0,514325 

JUNHO 13,3615930 1,2576067 0,402209 

JULHO 13,4700768 1,3398800 0,441653 

AGOSTO 13,3435123 1,5837617 0,553727 

SETEMBRO 13,1084640 1,6719117 0,593278 

OUTUBRO 12,8914963 1,8864100 0,674796 

NOVEMBRO 12,8191738 1,9422383 0,694426 

DEZEMBRO 12,8372544 1,8599650 0,666885 

MÉDIA    0,565476 
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Figura 4.3. Comportamento da fração solar em João Pessoa (Fonte: Elaboração própria). 

 

4.6. CÁLCULO DA ENERGIA DE BACKUP 

 

Esta energia representa a quantidade de energia elétrica que será necessária para que o 

sistema de aquecimento solar consiga atingir a temperatura de operação, a fim de facilitar os 

cálculos foi utilizada a média, logo: 

mêsKWhQE solartotalback /597.9)565476,0-1.(443.10)f-1.( ===  

 

4.7. CÁLCULO DOS GASTOS COM ENERGIA 

 

Como o objetivo do presente trabalho é fazer uma comparação entre o aquecimento de 

água utilizando energia solar e a energia elétrica, fizeram-se os cálculos para os dois métodos. 

No cálculo do consumo de energia elétrica convencional, foi utilizada a tarifa 

resultante da média ponderada entre o horário de pico e fora deste, pelo consumo de energia. 

Já para o cálculo com sistema de aquecimento solar utilizou-se apenas a energia de backup, 

todavia com a mesma tarifa praticada. 

40,4280$40986833,0.443.10 RCusto alconvencion ==  

93,1859$40986833,0.538.4 RCusto arsistemasol ==
 

 

Os dados de custos são apresentados na Tabela 4.5 e no gráfico da figura 4.4, seguir. 
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Tabela 4.5. Custos com energia de backup e energia elétrica mensal  

MÊS  f Ebckp R$ bckp R$ Elétrica 

Jan 0,5577602 4618,46 1892,96 4280,40 

Fev 0,6006548 4170,50 1709,36 4280,40 

Mar 0,5736844 4452,16 1824,80 4280,40 

Abr 0,5123187 5093,03 2087,47 4280,40 

Mai 0,5143250 5072,07 2078,88 4280,40 

Jun 0,4022093 6242,94 2558,78 4280,40 

Jul 0,4416530 5831,01 2389,95 4280,40 

Ago 0,5537273 4660,58 1910,22 4280,40 

Set 0,5932783 4247,54 1740,93 4280,40 

Out 0,6747956 3396,22 1392,00 4280,40 

Nov 0,6944259 3191,22 1307,98 4280,40 

Dez 0,6668851 3478,83 1425,86 4280,40 
DD

 

 

Figura 4.4. Custo mensal com energia de backup e energia elétrica ( Fonte:Elaboração 

própria). 

 

4.8. CÁLCULO DOS CUSTOS AO LONGO DO PROJETO 

 

Foi utilizada uma vida útil de 20 anos para o sistema de aquecimento solar, com uma 

taxa de juros correspondente a inflação do ano de 2010 que foi de 5,9% ao ano, que serviu 

para corrigir tanto a tarifa praticada, como o fluxo de caixa de forma geral. Desse modo foi 

calculado com o auxílio do software Microsoft Excel os custos mensais nos 20 anos que se 

encontram no anexo A. A Tabela 4.6 apresenta o resumo dos 20 anos considerados. 
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Tabela 4.6. Custos ao longo do projeto (Fonte: Elaboração própria). 

ANO Custo Solar Custo Elétrico Elétrico – Solar 

Ano 1 R$ 22.319,20 R$ 51.364,78 R$ 29.045,57 

Ano 2 R$ 23.636,04 R$ 54.395,30 R$ 30.759,26 

Ano 3 R$ 25.030,56 R$ 57.604,62 R$ 32.574,06 

Ano 4 R$ 26.507,37 R$ 61.003,29 R$ 34.495,93 

Ano 5 R$ 28.071,30 R$ 64.602,49 R$ 36.531,19 

Ano 6 R$ 29.727,51 R$ 68.414,03 R$ 38.686,53 

Ano 7 R$ 31.481,43 R$ 72.450,46 R$ 40.969,03 

Ano 8 R$ 33.338,84 R$ 76.725,04 R$ 43.386,20 

Ano 9 R$ 35.305,83 R$ 81.251,82 R$ 45.945,99 

Ano 10 R$ 37.388,87 R$ 86.045,67 R$ 48.656,80 

Ano 11 R$ 39.594,81 R$ 91.122,37 R$ 51.527,55 

Ano 12 R$ 41.930,91 R$ 96.498,59 R$ 54.567,68 

Ano 13 R$ 44.404,83 R$ 102.192,00 R$ 57.787,17 

Ano 14 R$ 47.024,72 R$ 108.221,33 R$ 61.196,62 

Ano 15 R$ 49.799,17 R$ 114.606,39 R$ 64.807,22 

Ano 16 R$ 52.737,33 R$ 121.368,17 R$ 68.630,84 

Ano 17 R$ 55.848,83 R$ 128.528,89 R$ 72.680,06 

Ano 18 R$ 59.143,91 R$ 136.112,09 R$ 76.968,19 

Ano 19 R$ 62.633,40 R$ 144.142,71 R$ 81.509,31 

Ano 20 R$ 66.328,77 R$ 152.647,13 R$ 86.318,36 

 

 

 

O gráfico da Figura 4.5 representa a crescente economia entre os dois sistemas de 

aquecimento de água. 
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Figura 4.5. Custo do aquecimento solar x Custo elétrico. 

 

Em anexo encontram-se os fluxos de caixa calculados mensalmente ao longo dos 20 

anos de duração do projeto. 

 

4.9. CÁLCULO DO VPL, TIR E PAYBACK 

 

O valor presente líquido (VPL) é feito com base nos dispêndios e receitas ao longo da 

vida do projeto, levando-se sempre em consideração uma determinada taxa de juros. A taxa 

interna de retorno (TIR) é a taxa de juros com que o investimento foi remunerado ao longo do 

projeto. O Payback representa o tempo que o investimento será recuperado, sem levar em 

consideração os juros.  

Para o cálculo dos indicadores levou-se em consideração o valor do investimento no 

sistema de aquecimento solar de água, a diferença entre o custo do aquecimento solar e o 

custo do aquecimento convencional e a taxa de juros, que foi considerada igual a inflação 

brasileira do ano de 2010. Os valores dos indicadores encontrados estão apresentados na 

Tabela 4.7. 
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Tabela 4.7. Fluxo de caixa do projeto. 

Ano Dispêndios 
Receitas  

(Custo da Eelétrica - Custo Ebackup)  

1 -R$ 98.496,00 R$ 29.045,57 

2  R$ 30.759,26 

3  R$ 32.574,06 

4  R$ 34.495,93 

5  R$ 36.531,19 

6  R$ 38.686,53 

7  R$ 40.969,03 

8  R$ 43.386,20 

9  R$ 45.945,99 

10  R$ 48.656,80 

11  R$ 51.527,55 

12  R$ 54.567,68 

13  R$ 57.787,17 

14  R$ 61.196,62 

15  R$ 64.807,22 

16  R$ 68.630,84 

17  R$ 72.680,06 

18  R$ 76.968,19 

19  R$ 81.509,31 

20  R$ 86.318,36 

VPL R$ 424.977,48 

TIR 35%  

Payback 4 anos 

 

 

4.10. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE   

 

A análise de sensibilidade tem como objetivo medir a importância de uma determinada 

variável no fluxo de caixa de um projeto. Para isso esse método avalia o impacto de uma 

variável isolada, deixando-se as demais variáveis constantes (análise ceteris paribus), 
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possibilitando assim verificar a magnitude da influência de uma determinada variável sobre os 

indicadores econômicos, tornando-se assim uma informação bastante útil ao projeto. 

Neste trabalho foi realizada uma análise de sensibilidade variando-se as seguintes 

variáveis isoladas: número de quartos, taxa de juros empregada e as cidades onde seriam 

instalados os hotéis. Para cada uma dessas variáveis foi calculado o VPL, a TIR e o Payback. 

 

4.10.1. NÚMERO DE QUARTOS 

 

 Na hipótese original o hotel fictício possuía 200 quartos. Na análise de 

sensibilidade foram feitas simulações com 100 quartos e 300 quartos e foram obtidos os 

resultados apresentados na Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8. Indicadores para a variável número de quartos. 

 Indicadores 

Número de 

quartos 

VPL 

(R$) 

TIR 

(%) 

Payback 

 (anos) 

100 R$ 212.488,74 35% 4 

200 R$ 424.977,48 35% 4 

300 R$ 637.466,23 35% 4 

 

 

4.10.2. TAXA DE JUROS 

 

Inicialmente foi utilizada uma taxa de juros de 5,9% ao ano, esta taxa foi conseguida 

junto ao Banco Central do Brasil, e representa a inflação do ano de 2010 na economia 

brasileira. Esse fator é importante, pois ele irá remunerar ao longo da vida útil os fluxos de 

caixa, tanto de maneira positiva como negativa. 

Na análise de sensibilidade utilizou-se uma tendência pessimista de uma correção de 

10% de juros ao ano e uma visão conservadora com uma taxa de juros de 1% de inflação no 

ano, obtendo-se os valores apresentados na Tabela 4.9. 
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Tabela 4.9. Indicadores para a variável taxa de juros. 

 Indicadores 

Taxa de juro 

anual 

(%) 

VPL 

(R$) 

TIR 

(%) 

Payback 

 (anos) 

1% R$ 249.715,29 30% 4 

5,90% R$ 424.977,48 35% 4 

10% R$ 668.026,88 39% 4 

 

  

4.10.3. CIDADE 

 

O principal fator para a escolha do hotel fictício no município de João Pessoa foi o 

enorme potencial solar que a região Nordeste do Brasil apresenta. Desse modo utilizou-se 

uma comparação com duas cidades localizadas em regiões distintas, Belém da região Norte e 

Curitiba da região Sul do Brasil. Os dados referentes às três cidades em análise encontram-se 

apresentados na Tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10. Indicadores calculados para as três cidades em análise. 

 Indicadores 

Cidade 
VPL 

(R$) 

TIR 

(%) 

Payback 

 (anos) 

Belém R$ 374.735,52 32% 4 

João Pessoa R$ 424.977,48 35% 4 

Curitiba R$ 130.665,24 17% 7 
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5. CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Com base nos objetivos definidos e nos resultados obtidos são apresentadas as 

conclusões e sugestões para a efetivação da continuidade para o trabalho desenvolvido. 

 

I. O projeto de utilização de coletores solares para o aquecimento de água de um hotel 

fictício é economicamente viável, pois considerada todas as premissas, este apresentou 

um valor presente líquido positivo (VPL) de R$ 424.977,48, com uma taxa interna de 

retorno (TIR) de 35% e o Payback,ou seja, o tempo para se ter o retorno sobre o 

investimento se deu em apenas 4 anos após a instalação, quando o projeto tem uma 

duração de 20 anos; 

II.  A variação do número de quartos no hotel não afetou a taxa interna de retorno (TIR), 

nem o Payback, todavia o valor presente líquido (VPL) apresentou uma variação de R$ 

2.124,89 por quarto, ou seja, se acrescentar-se um quarto o valor presente líquido 

aumentará R$ 2.124,89; 

III.  O valor presente liquido e a taxa interna de retorno foi impactada pela modificação da 

taxa de juros, de maneira que, quanto maior for a taxa de juros empregada melhores 

serão os indicadores econômicos, trazendo maior retorno para o Hotel. Apenas o 

Payback não foi impactado pela variação da taxa de juros; 

IV.  Na análise de sensibilidade realizada o fator que mais impactou nos indicadores 

econômicos foi a alteração do local de instalação do hotel, todos os indicadores tiveram 

variação e quando comparado com a cidade de Curitiba, na região Sul, tem-se a maior 

variação. Este resultado ratifica a região Nordeste como tendo um enorme potencial para 

a energia solar; 

V. Dentre as cidades avaliadas a que se mostrou mais viável foi João Pessoa que apresenta 

excelentes condições solarimétricas, similares as encontradas para todas as cidades do 

nordeste brasileiro; 

VI.  Embora os resultados para a cidade de Curitiba tenham sido abaixo das demais 

localidades (João Pessoa e Belém), vale-se ressaltar que mesmo nesta cidade o projeto 

se revelou economicamente viável, conforme os indicadores demonstraram. 
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5.2. SUGESTÕES 

 

Sugere-se que a metodologia aqui desenvolvida seja aplicada a um caso real com a 

finalidade de confirmar e/ou ajustar as etapas, de modo que possa ser desenvolvido um 

modelo a ser aplicado para várias cidades de características climáticas distintas.  
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ANEXO A  

 Planilha com os custos ao longo de todo o projeto: 

Ano 1 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,409868333 R$ 1.859,93 R$ 4.280,40 R$ 2.420,46   

Fev 0,409868333 R$ 1.859,93 R$ 4.280,40 R$ 2.420,46   

Mar 0,409868333 R$ 1.859,93 R$ 4.280,40 R$ 2.420,46   

Abr 0,409868333 R$ 1.859,93 R$ 4.280,40 R$ 2.420,46   

Mai 0,409868333 R$ 1.859,93 R$ 4.280,40 R$ 2.420,46   

Jun 0,409868333 R$ 1.859,93 R$ 4.280,40 R$ 2.420,46   

Jul 0,409868333 R$ 1.859,93 R$ 4.280,40 R$ 2.420,46   

Ago 0,409868333 R$ 1.859,93 R$ 4.280,40 R$ 2.420,46   

Set 0,409868333 R$ 1.859,93 R$ 4.280,40 R$ 2.420,46   

Out 0,409868333 R$ 1.859,93 R$ 4.280,40 R$ 2.420,46   

Nov 0,409868333 R$ 1.859,93 R$ 4.280,40 R$ 2.420,46   

Dez 0,409868333 R$ 1.859,93 R$ 4.280,40 R$ 2.420,46 R$ 29.045,57 

Ano 2 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,434050565 R$ 1.969,67 R$ 4.532,94 R$ 2.563,27   

Fev   R$ 1.969,67 R$ 4.532,94 R$ 2.563,27   

Mar   R$ 1.969,67 R$ 4.532,94 R$ 2.563,27   

Abr   R$ 1.969,67 R$ 4.532,94 R$ 2.563,27   

Mai   R$ 1.969,67 R$ 4.532,94 R$ 2.563,27   

Jun   R$ 1.969,67 R$ 4.532,94 R$ 2.563,27   

Jul   R$ 1.969,67 R$ 4.532,94 R$ 2.563,27   

Ago   R$ 1.969,67 R$ 4.532,94 R$ 2.563,27   

Set   R$ 1.969,67 R$ 4.532,94 R$ 2.563,27   

Out   R$ 1.969,67 R$ 4.532,94 R$ 2.563,27   

Nov   R$ 1.969,67 R$ 4.532,94 R$ 2.563,27   

Dez   R$ 1.969,67 R$ 4.532,94 R$ 2.563,27 R$ 30.759,26 

Ano 3 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,459659548 R$ 2.085,88 R$ 4.800,39 R$ 2.714,50   

Fev   R$ 2.085,88 R$ 4.800,39 R$ 2.714,50   

Mar   R$ 2.085,88 R$ 4.800,39 R$ 2.714,50   

Abr   R$ 2.085,88 R$ 4.800,39 R$ 2.714,50   

Mai   R$ 2.085,88 R$ 4.800,39 R$ 2.714,50   
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Jun   R$ 2.085,88 R$ 4.800,39 R$ 2.714,50   

Jul   R$ 2.085,88 R$ 4.800,39 R$ 2.714,50   

Ago   R$ 2.085,88 R$ 4.800,39 R$ 2.714,50   

Set   R$ 2.085,88 R$ 4.800,39 R$ 2.714,50   

Out   R$ 2.085,88 R$ 4.800,39 R$ 2.714,50   

Nov   R$ 2.085,88 R$ 4.800,39 R$ 2.714,50   

Dez   R$ 2.085,88 R$ 4.800,39 R$ 2.714,50 R$ 32.574,06 

Ano 4 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,486779462 R$ 2.208,95 R$ 5.083,61 R$ 2.874,66   

Fev   R$ 2.208,95 R$ 5.083,61 R$ 2.874,66   

Mar   R$ 2.208,95 R$ 5.083,61 R$ 2.874,66   

Abr   R$ 2.208,95 R$ 5.083,61 R$ 2.874,66   

Mai   R$ 2.208,95 R$ 5.083,61 R$ 2.874,66   

Jun   R$ 2.208,95 R$ 5.083,61 R$ 2.874,66   

Jul   R$ 2.208,95 R$ 5.083,61 R$ 2.874,66   

Ago   R$ 2.208,95 R$ 5.083,61 R$ 2.874,66   

Set   R$ 2.208,95 R$ 5.083,61 R$ 2.874,66   

Out   R$ 2.208,95 R$ 5.083,61 R$ 2.874,66   

Nov   R$ 2.208,95 R$ 5.083,61 R$ 2.874,66   

Dez   R$ 2.208,95 R$ 5.083,61 R$ 2.874,66 R$ 34.495,93 

Ano 5 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,51549945 R$ 2.339,28 R$ 5.383,54 R$ 3.044,27   

Fev   R$ 2.339,28 R$ 5.383,54 R$ 3.044,27   

Mar   R$ 2.339,28 R$ 5.383,54 R$ 3.044,27   

Abr   R$ 2.339,28 R$ 5.383,54 R$ 3.044,27   

Mai   R$ 2.339,28 R$ 5.383,54 R$ 3.044,27   

Jun   R$ 2.339,28 R$ 5.383,54 R$ 3.044,27   

Jul   R$ 2.339,28 R$ 5.383,54 R$ 3.044,27   

Ago   R$ 2.339,28 R$ 5.383,54 R$ 3.044,27   

Set   R$ 2.339,28 R$ 5.383,54 R$ 3.044,27   

Out   R$ 2.339,28 R$ 5.383,54 R$ 3.044,27   

Nov   R$ 2.339,28 R$ 5.383,54 R$ 3.044,27   

Dez   R$ 2.339,28 R$ 5.383,54 R$ 3.044,27 R$ 36.531,19 

Ano 6 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,545913917 R$ 2.477,29 R$ 5.701,17 R$ 3.223,88   

Fev   R$ 2.477,29 R$ 5.701,17 R$ 3.223,88   

Mar   R$ 2.477,29 R$ 5.701,17 R$ 3.223,88   

Abr   R$ 2.477,29 R$ 5.701,17 R$ 3.223,88   

Mai   R$ 2.477,29 R$ 5.701,17 R$ 3.223,88   
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Jun   R$ 2.477,29 R$ 5.701,17 R$ 3.223,88   

Jul   R$ 2.477,29 R$ 5.701,17 R$ 3.223,88   

Ago   R$ 2.477,29 R$ 5.701,17 R$ 3.223,88   

Set   R$ 2.477,29 R$ 5.701,17 R$ 3.223,88   

Out   R$ 2.477,29 R$ 5.701,17 R$ 3.223,88   

Nov   R$ 2.477,29 R$ 5.701,17 R$ 3.223,88   

Dez   R$ 2.477,29 R$ 5.701,17 R$ 3.223,88 R$ 38.686,53 

Ano 7 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,578122839 R$ 2.623,45 R$ 6.037,54 R$ 3.414,09   

Fev   R$ 2.623,45 R$ 6.037,54 R$ 3.414,09   

Mar   R$ 2.623,45 R$ 6.037,54 R$ 3.414,09   

Abr   R$ 2.623,45 R$ 6.037,54 R$ 3.414,09   

Mai   R$ 2.623,45 R$ 6.037,54 R$ 3.414,09   

Jun   R$ 2.623,45 R$ 6.037,54 R$ 3.414,09   

Jul   R$ 2.623,45 R$ 6.037,54 R$ 3.414,09   

Ago   R$ 2.623,45 R$ 6.037,54 R$ 3.414,09   

Set   R$ 2.623,45 R$ 6.037,54 R$ 3.414,09   

Out   R$ 2.623,45 R$ 6.037,54 R$ 3.414,09   

Nov   R$ 2.623,45 R$ 6.037,54 R$ 3.414,09   

Dez   R$ 2.623,45 R$ 6.037,54 R$ 3.414,09 R$ 40.969,03 

Ano 8 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,612232086 R$ 2.778,24 R$ 6.393,75 R$ 3.615,52   

Fev   R$ 2.778,24 R$ 6.393,75 R$ 3.615,52   

Mar   R$ 2.778,24 R$ 6.393,75 R$ 3.615,52   

Abr   R$ 2.778,24 R$ 6.393,75 R$ 3.615,52   

Mai   R$ 2.778,24 R$ 6.393,75 R$ 3.615,52   

Jun   R$ 2.778,24 R$ 6.393,75 R$ 3.615,52   

Jul   R$ 2.778,24 R$ 6.393,75 R$ 3.615,52   

Ago   R$ 2.778,24 R$ 6.393,75 R$ 3.615,52   

Set   R$ 2.778,24 R$ 6.393,75 R$ 3.615,52   

Out   R$ 2.778,24 R$ 6.393,75 R$ 3.615,52   

Nov   R$ 2.778,24 R$ 6.393,75 R$ 3.615,52   

Dez   R$ 2.778,24 R$ 6.393,75 R$ 3.615,52 R$ 43.386,20 

Ano 9 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,648353779 R$ 2.942,15 R$ 6.770,98 R$ 3.828,83   

Fev   R$ 2.942,15 R$ 6.770,98 R$ 3.828,83   

Mar   R$ 2.942,15 R$ 6.770,98 R$ 3.828,83   

Abr   R$ 2.942,15 R$ 6.770,98 R$ 3.828,83   

Mai   R$ 2.942,15 R$ 6.770,98 R$ 3.828,83   
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Jun   R$ 2.942,15 R$ 6.770,98 R$ 3.828,83   

Jul   R$ 2.942,15 R$ 6.770,98 R$ 3.828,83   

Ago   R$ 2.942,15 R$ 6.770,98 R$ 3.828,83   

Set   R$ 2.942,15 R$ 6.770,98 R$ 3.828,83   

Out   R$ 2.942,15 R$ 6.770,98 R$ 3.828,83   

Nov   R$ 2.942,15 R$ 6.770,98 R$ 3.828,83   

Dez   R$ 2.942,15 R$ 6.770,98 R$ 3.828,83 R$ 45.945,99 

Ano 10 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,686606652 R$ 3.115,74 R$ 7.170,47 R$ 4.054,73   

Fev   R$ 3.115,74 R$ 7.170,47 R$ 4.054,73   

Mar   R$ 3.115,74 R$ 7.170,47 R$ 4.054,73   

Abr   R$ 3.115,74 R$ 7.170,47 R$ 4.054,73   

Mai   R$ 3.115,74 R$ 7.170,47 R$ 4.054,73   

Jun   R$ 3.115,74 R$ 7.170,47 R$ 4.054,73   

Jul   R$ 3.115,74 R$ 7.170,47 R$ 4.054,73   

Ago   R$ 3.115,74 R$ 7.170,47 R$ 4.054,73   

Set   R$ 3.115,74 R$ 7.170,47 R$ 4.054,73   

Out   R$ 3.115,74 R$ 7.170,47 R$ 4.054,73   

Nov   R$ 3.115,74 R$ 7.170,47 R$ 4.054,73   

Dez   R$ 3.115,74 R$ 7.170,47 R$ 4.054,73 R$ 48.656,80 

Ano 11 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,727116445 R$ 3.299,57 R$ 7.593,53 R$ 4.293,96   

Fev   R$ 3.299,57 R$ 7.593,53 R$ 4.293,96   

Mar   R$ 3.299,57 R$ 7.593,53 R$ 4.293,96   

Abr   R$ 3.299,57 R$ 7.593,53 R$ 4.293,96   

Mai   R$ 3.299,57 R$ 7.593,53 R$ 4.293,96   

Jun   R$ 3.299,57 R$ 7.593,53 R$ 4.293,96   

Jul   R$ 3.299,57 R$ 7.593,53 R$ 4.293,96   

Ago   R$ 3.299,57 R$ 7.593,53 R$ 4.293,96   

Set   R$ 3.299,57 R$ 7.593,53 R$ 4.293,96   

Out   R$ 3.299,57 R$ 7.593,53 R$ 4.293,96   

Nov   R$ 3.299,57 R$ 7.593,53 R$ 4.293,96   

Dez   R$ 3.299,57 R$ 7.593,53 R$ 4.293,96 R$ 51.527,55 

Ano 12 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,770016315 R$ 3.494,24 R$ 8.041,55 R$ 4.547,31   

Fev   R$ 3.494,24 R$ 8.041,55 R$ 4.547,31   

Mar   R$ 3.494,24 R$ 8.041,55 R$ 4.547,31   

Abr   R$ 3.494,24 R$ 8.041,55 R$ 4.547,31   

Mai   R$ 3.494,24 R$ 8.041,55 R$ 4.547,31   
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Jun   R$ 3.494,24 R$ 8.041,55 R$ 4.547,31   

Jul   R$ 3.494,24 R$ 8.041,55 R$ 4.547,31   

Ago   R$ 3.494,24 R$ 8.041,55 R$ 4.547,31   

Set   R$ 3.494,24 R$ 8.041,55 R$ 4.547,31   

Out   R$ 3.494,24 R$ 8.041,55 R$ 4.547,31   

Nov   R$ 3.494,24 R$ 8.041,55 R$ 4.547,31   

Dez   R$ 3.494,24 R$ 8.041,55 R$ 4.547,31 R$ 54.567,68 

Ano 13 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,815447277 R$ 3.700,40 R$ 8.516,00 R$ 4.815,60   

Fev   R$ 3.700,40 R$ 8.516,00 R$ 4.815,60   

Mar   R$ 3.700,40 R$ 8.516,00 R$ 4.815,60   

Abr   R$ 3.700,40 R$ 8.516,00 R$ 4.815,60   

Mai   R$ 3.700,40 R$ 8.516,00 R$ 4.815,60   

Jun   R$ 3.700,40 R$ 8.516,00 R$ 4.815,60   

Jul   R$ 3.700,40 R$ 8.516,00 R$ 4.815,60   

Ago   R$ 3.700,40 R$ 8.516,00 R$ 4.815,60   

Set   R$ 3.700,40 R$ 8.516,00 R$ 4.815,60   

Out   R$ 3.700,40 R$ 8.516,00 R$ 4.815,60   

Nov   R$ 3.700,40 R$ 8.516,00 R$ 4.815,60   

Dez   R$ 3.700,40 R$ 8.516,00 R$ 4.815,60 R$ 57.787,17 

Ano 14 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,863558667 R$ 3.918,73 R$ 9.018,44 R$ 5.099,72   

Fev   R$ 3.918,73 R$ 9.018,44 R$ 5.099,72   

Mar   R$ 3.918,73 R$ 9.018,44 R$ 5.099,72   

Abr   R$ 3.918,73 R$ 9.018,44 R$ 5.099,72   

Mai   R$ 3.918,73 R$ 9.018,44 R$ 5.099,72   

Jun   R$ 3.918,73 R$ 9.018,44 R$ 5.099,72   

Jul   R$ 3.918,73 R$ 9.018,44 R$ 5.099,72   

Ago   R$ 3.918,73 R$ 9.018,44 R$ 5.099,72   

Set   R$ 3.918,73 R$ 9.018,44 R$ 5.099,72   

Out   R$ 3.918,73 R$ 9.018,44 R$ 5.099,72   

Nov   R$ 3.918,73 R$ 9.018,44 R$ 5.099,72   

Dez   R$ 3.918,73 R$ 9.018,44 R$ 5.099,72 R$ 61.196,62 

Ano 15 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,914508628 R$ 4.149,93 R$ 9.550,53 R$ 5.400,60   

Fev   R$ 4.149,93 R$ 9.550,53 R$ 5.400,60   

Mar   R$ 4.149,93 R$ 9.550,53 R$ 5.400,60   

Abr   R$ 4.149,93 R$ 9.550,53 R$ 5.400,60   

Mai   R$ 4.149,93 R$ 9.550,53 R$ 5.400,60   



76 
 

Jun   R$ 4.149,93 R$ 9.550,53 R$ 5.400,60   

Jul   R$ 4.149,93 R$ 9.550,53 R$ 5.400,60   

Ago   R$ 4.149,93 R$ 9.550,53 R$ 5.400,60   

Set   R$ 4.149,93 R$ 9.550,53 R$ 5.400,60   

Out   R$ 4.149,93 R$ 9.550,53 R$ 5.400,60   

Nov   R$ 4.149,93 R$ 9.550,53 R$ 5.400,60   

Dez   R$ 4.149,93 R$ 9.550,53 R$ 5.400,60 R$ 64.807,22 

Ano 16 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 0,968464637 R$ 4.394,78 R$ 10.114,01 R$ 5.719,24   

Fev   R$ 4.394,78 R$ 10.114,01 R$ 5.719,24   

Mar   R$ 4.394,78 R$ 10.114,01 R$ 5.719,24   

Abr   R$ 4.394,78 R$ 10.114,01 R$ 5.719,24   

Mai   R$ 4.394,78 R$ 10.114,01 R$ 5.719,24   

Jun   R$ 4.394,78 R$ 10.114,01 R$ 5.719,24   

Jul   R$ 4.394,78 R$ 10.114,01 R$ 5.719,24   

Ago   R$ 4.394,78 R$ 10.114,01 R$ 5.719,24   

Set   R$ 4.394,78 R$ 10.114,01 R$ 5.719,24   

Out   R$ 4.394,78 R$ 10.114,01 R$ 5.719,24   

Nov   R$ 4.394,78 R$ 10.114,01 R$ 5.719,24   

Dez   R$ 4.394,78 R$ 10.114,01 R$ 5.719,24 R$ 68.630,84 

Ano 17 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 1,025604051 R$ 4.654,07 R$ 10.710,74 R$ 6.056,67   

Fev   R$ 4.654,07 R$ 10.710,74 R$ 6.056,67   

Mar   R$ 4.654,07 R$ 10.710,74 R$ 6.056,67   

Abr   R$ 4.654,07 R$ 10.710,74 R$ 6.056,67   

Mai   R$ 4.654,07 R$ 10.710,74 R$ 6.056,67   

Jun   R$ 4.654,07 R$ 10.710,74 R$ 6.056,67   

Jul   R$ 4.654,07 R$ 10.710,74 R$ 6.056,67   

Ago   R$ 4.654,07 R$ 10.710,74 R$ 6.056,67   

Set   R$ 4.654,07 R$ 10.710,74 R$ 6.056,67   

Out   R$ 4.654,07 R$ 10.710,74 R$ 6.056,67   

Nov   R$ 4.654,07 R$ 10.710,74 R$ 6.056,67   

Dez   R$ 4.654,07 R$ 10.710,74 R$ 6.056,67 R$ 72.680,06 

Ano 18 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 1,08611469 R$ 4.928,66 R$ 11.342,67 R$ 6.414,02   

Fev   R$ 4.928,66 R$ 11.342,67 R$ 6.414,02   

Mar   R$ 4.928,66 R$ 11.342,67 R$ 6.414,02   

Abr   R$ 4.928,66 R$ 11.342,67 R$ 6.414,02   

Mai   R$ 4.928,66 R$ 11.342,67 R$ 6.414,02   
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Jun   R$ 4.928,66 R$ 11.342,67 R$ 6.414,02   

Jul   R$ 4.928,66 R$ 11.342,67 R$ 6.414,02   

Ago   R$ 4.928,66 R$ 11.342,67 R$ 6.414,02   

Set   R$ 4.928,66 R$ 11.342,67 R$ 6.414,02   

Out   R$ 4.928,66 R$ 11.342,67 R$ 6.414,02   

Nov   R$ 4.928,66 R$ 11.342,67 R$ 6.414,02   

Dez   R$ 4.928,66 R$ 11.342,67 R$ 6.414,02 R$ 76.968,19 

Ano 19 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 1,150195456 R$ 5.219,45 R$ 12.011,89 R$ 6.792,44   

Fev   R$ 5.219,45 R$ 12.011,89 R$ 6.792,44   

Mar   R$ 5.219,45 R$ 12.011,89 R$ 6.792,44   

Abr   R$ 5.219,45 R$ 12.011,89 R$ 6.792,44   

Mai   R$ 5.219,45 R$ 12.011,89 R$ 6.792,44   

Jun   R$ 5.219,45 R$ 12.011,89 R$ 6.792,44   

Jul   R$ 5.219,45 R$ 12.011,89 R$ 6.792,44   

Ago   R$ 5.219,45 R$ 12.011,89 R$ 6.792,44   

Set   R$ 5.219,45 R$ 12.011,89 R$ 6.792,44   

Out   R$ 5.219,45 R$ 12.011,89 R$ 6.792,44   

Nov   R$ 5.219,45 R$ 12.011,89 R$ 6.792,44   

Dez   R$ 5.219,45 R$ 12.011,89 R$ 6.792,44 R$ 81.509,31 

Ano 20 Tarifa Custo Solar Custo Elétrico 

Economia 

(Elétrico - 

Solar) Economia Anual 

Jan 1,218056988 R$ 5.527,40 R$ 12.720,59 R$ 7.193,20   

Fev   R$ 5.527,40 R$ 12.720,59 R$ 7.193,20   

Mar   R$ 5.527,40 R$ 12.720,59 R$ 7.193,20   

Abr   R$ 5.527,40 R$ 12.720,59 R$ 7.193,20   

Mai   R$ 5.527,40 R$ 12.720,59 R$ 7.193,20   

Jun   R$ 5.527,40 R$ 12.720,59 R$ 7.193,20   

Jul   R$ 5.527,40 R$ 12.720,59 R$ 7.193,20   

Ago   R$ 5.527,40 R$ 12.720,59 R$ 7.193,20   

Set   R$ 5.527,40 R$ 12.720,59 R$ 7.193,20   

Out   R$ 5.527,40 R$ 12.720,59 R$ 7.193,20   

Nov   R$ 5.527,40 R$ 12.720,59 R$ 7.193,20   

Dez   R$ 5.527,40 R$ 12.720,59 R$ 7.193,20 R$ 86.318,36 

 

 


