
 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

FELIPE DIOGO TEIXEIRA 

 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA 

SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA NO PROGRAMA 

MINHA CASA, MINHA VIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016 



 

 

 

 

FELIPE DIOGO TEIXEIRA 

 

 

 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA 

SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR DE ÁGUA NO PROGRAMA 

MINHA CASA, MINHA VIDA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento de Tecnologia, Área 
de Concentração Geração e Transferência de 
Tecnologia, do Instituto de Tecnologia para o 
Desenvolvimento, em parceria com o Instituto de 
Engenharia do Paraná, como parte das exigências 
para a obtenção do título de Mestre em 
Desenvolvimento de Tecnologia. 

 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo M. Trindade 
 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016 

 

  



 

 

 

 

  

T266p          Teixeira, Felipe Diogo. 
Proposta de alteração do termo referência para sistema de 

aquecimento solar de água no programa Minha Casa, Minha 
Vida / Felipe Diogo Teixeira. – Curitiba, 2016. 

135 f. il. ; 30 cm. 
 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Marques Trindade. 
Dissertação (Mestrado) – Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento, Institutos Lactec – Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento de Tecnologia, 2016. 

Inclui Referências bibliográficas. 
 
1. Aquecimento solar. 2. Água – Aquecimento solar. 3. 

Habitação popular. 4. Programa Minha Casa, Minha Vida. I. 
Trindade, Eduardo Marques. II. Instituto de Tecnologia para o 
Desenvolvimento, Institutos Lactec – Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento de Tecnologia. III. Título. 

CDD 697.78 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho... 

 

A minha esposa Kelly, e às minhas filhas Clara e Cristal, pelo tempo que deixamos 

de estar juntos e por todo apoio. Nas palavras da Clara: “hoje o pai vai ficar em casa 

para terminar o compromisso...” 

 

Aos meus pais, Roberto e Lúcia, a eles todos os créditos. 

 

E àqueles que acreditam no futuro da humanidade de forma harmônica. 

  



 

AGRADECIMENTOS 

Ao Pai pelo exemplo de harmonia da natureza, que me inspira nos 

momentos de turbulência e para a qual tenho admiração. 

Aos meus pais pela oportunidade da vida, pelo incentivo quanto ao respeito 

pela natureza e pelo incentivo ao estudo. 

À minha esposa pelo apoio incondicional. 

Às minhas filhas pela compreensão quando eu precisava me ausentar para 

o compromisso assumido. 

Ao Professor Dr. Mauricio Pereira Cantão, que me orientou até dezembro de 

2015, e me ajudou a refletir sobre os rumos do trabalho e contribuiu com este início 

de formação como pesquisador. 

Ao Professor Dr. Eduardo Marques Trindade, que aceitou a empreitada de 

me orientar na reta final da minha dissertação. 

Aos colegas e aos gestores, pelo incentivo e compreensão. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode 
começar agora e fazer um novo fim” 

Francisco Cândido Xavier  



 

RESUMO 

A aplicação de Sistemas de Aquecimento Solar de Água (SAS) em habitações de 
interesse social se intensificou nos últimos anos. No Programa Minha Casa, Minha 
Vida (PMCMV), do governo federal, foram contratadas, com recurso do Fundo de 
Arrendamento Residencial, cerca de 300 mil unidades com SAS, de 2010 até 
setembro de 2015. As pesquisas de satisfação realizadas pela Caixa Econômica 
Federal (CAIXA) indicam alto grau de satisfação dos moradores destes 
empreendimentos em relação ao sistema de aquecimento instalado nas suas casas. 
Apesar disso, estas pesquisas, assim como outros estudos, indicam um índice alto 
de falhas do sistema em situações normais e em eventos extremos (frio intenso e 
granizo), o que aponta para a necessidade de melhorias na aplicação da tecnologia 
nas habitações deste programa. Neste contexto, este trabalho se desenvolveu para 
propor alterações às especificações de SAS no PMCMV, considerando aspectos 
técnicos, visando à satisfação do usuário final. Atualmente, estas especificações são 
fornecidas pela CAIXA através do Termo de Referência para Aquecimento Solar 
(TR-SAS). Iniciou-se com a inspeção de unidades prontas e entrevistas com 
moradores de três empreendimentos, depois analisou-se a documentação técnica de 
um destes e entrevistaram-se técnicos da CAIXA. Estas informações também 
subsidiaram, posteriormente, a verificação do desempenho térmico esperado do 
SAS pelo método Carta-F. Os usuários relataram como principais falhas o 
"vazamento" do SAS (58%), "água muito quente na torneira da cozinha ou banheiro, 
quando o chuveiro está em uso" (26%), e a "dificuldade para regular a temperatura" 
(22%). A verificação do desempenho do SAS na condição instalada apontou para o 
superdimensionamento em uma das orientações adotadas, e para a definição de 
ângulos de inclinação mais adequados. Se propõe que a definição dos coletores 
solares seja feita de acordo com dimensionamento que considere uma demanda 
definida, 200L/dia de água quente à 40°C, e os dados do projeto e da localidade, 
devendo a Fração Solar variar de 50% a 100% em todos os meses, e entre 60% e 
90% na média anual. E também que se permita a inserção novos sistemas 
anticongelamento. Ainda foram propostas o reforço da especificação para proteção 
das intempéries de toda tubulação polimérica e isolamento térmico aplicado em área 
externa, e isolamento térmico da rede de distribuição, de CPVC inclusive, com no 
mínimo 10mm de tubo em polietileno expandido. Outras propostas recaem sobre o 
uso de misturador termostático e chuveiro com ajuste eletrônico. As análises 
mostraram que as alterações das especificações do TR-SAS contribuem para a 
implementação de sistemas mais adequados às demandas dos usuários de 
empreendimentos de HIS e tem o potencial de reduzir o consumo energético, os 
gastos para aquecimento de água para banho e as reclamações sobre os SAS. 

 

Palavras-chave: Sistema de Aquecimento Solar de Água. Habitação de interesse 
social. Programa Minha Casa, Minha Vida. 



 

ABSTRACT 

Since 2010 Brazilian government has funded the application of solar water heating 
systems (SWH) in social housing throw the government program called Minha Casa, 
Minha Vida (PMCMV). Until September 2015 about 300 thousand units were 
contracted. The SWH satisfaction surveys carried out by Caixa Econômica Federal 
(CAIXA), a government bank and one of the responsible by PMCMV, indicate a high 
degree of satisfaction. However, these surveys, as well as other studies, shows a 
high level of failures in normal situations and in climate events, as ambient 
temperature below 0°C and hail, which shows the need for improvements on this 
SWH use. In view of that, this work was developed to propose changes to the 
specifications of SWH in PMCMV, considering technical aspects and aiming the end 
user satisfaction. Nowadays, these specifications are provided by CAIXA through a 
document named Termo de Referência para Aquecimento Solar (TR-SAS). To 
identify recurring failures in these facilities the following phases were developed: 
inspection of built units, residents interview of three projects, technical documentation 
study of one project and CAIXA technicians interview. Then, that results also 
subsidized a thermal expected performance of SWH using F-Chart method. Major 
failures reported by users were "leakage" of SWH (58%), "water too hot in the kitchen 
faucet or bathroom when the shower is in use" (26%), and "difficult to regulate the 
temperature" (22%). Verification of SWH's performance in installed conditions 
pointed to oversized system in one of the adopted azimuth angle, and to define the 
most appropriate slope angle. It's proposed the design of SWH project considering a 
definite demand (200L/day of hot water at 40°C), with the monthly Solar Fraction 
range from 50% to 100 %, and from 60% to 90% for annual average. Also to be 
allowed the use of new freeze protection systems. Yet it has been proposed 
enhanced specification for protection from the weather of every polymer pipe and 
thermal insulation applied in outdoor areas, and thermal insulation of the distribution 
network, including CPVC, with at least 10 mm tube in expanded polyethylene. Other 
proposals passed on the use of tempering valve and shower with electronic 
adjustment. The analysis showed that changes in TR-SAS specifications contribute 
to the implementation of better systems suited to the social housing projects users 
demands and has the potential to reduce energy consumption, costs for heating 
water for bathing and complaints about the SWH. 

Keywords: solar water heating system. Social Housing. Minha Casa, Minha 

Vida. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

1.1.1 O aquecimento solar da água 

O Sol é uma fonte perene, silenciosa, gratuita e não poluente de energia, e 

sua energia é responsável por toda a vida no planeta. A energia solar é 

imprescindível para o crescimento de plantas, para o conforto humano em edifícios, 

além de possibilitar a sua transformação em eletricidade ou o seu emprego nas 

diversas aplicações de tecnologia termossolar. Hoje se reconhece que um Sistema 

de Aquecimento Solar de Água (SAS), adequadamente instalado, pode contribuir 

para a economia financeira e com vantagens ambientais. 

A área instalada acumulada de SAS no Brasil em 2014 (11.238.777 m²) 

corresponde a cerca de oito vezes a área acumulada até o ano de 2001 (Figura 1) 

(ABRAVA, 2015b). Observou-se este crescimento na venda de SAS neste período, 

apesar das oscilações na economia brasileira. 
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Figura 1 - Evolução do Mercado de Aquecimento Solar Brasileiro 
Fonte: ABRAVA (2015) 

A participação do segmento de Programas Habitacionais para Habitação de 

Interesse Social (HIS) no total de vendas de aquecedores solares em 2014 foi de 

16% e em 2013 de 19% (Figura 2). O que demonstra a forte participação deste 

segmento na indústria nacional de aquecimento solar. 

 
Figura 2 - Distribuição das vendas de aquecedores solares por segmento em 2013 e 2014 

Fonte: ABRAVA (2015) 

Em termos mundiais, segundo levantamento publicado pela Agência 

Internacional de Energia (MAUTHNER, WEISS e SPÖRK-DÜR, 2015), o Brasil 

ocupava, no final de 2013, o 4º lugar entre as nações com maior capacidade 

instalada para aquecimento de água, considerando-se os aquecedores com 

cobertura transparente. Porém, o Brasil estava na 33º posição considerando-se a 

área instalada per capita. 

A adoção de SAS em moradias no território brasileiro apresenta as seguintes 

vantagens: 

 Contribuição para a redução do consumo de energia elétrica residencial no 

horário de pico. Estima-se que 8,5% de todo o consumo de energia elétrica no 

horário de pico é devido ao chuveiro elétrico, o que correspondia, em 2005, a 

40% da capacidade instalada na Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional (COLLE, 

ABREU e BORGES, 2005); 

 Contribuição para a redução dos gastos das famílias de baixa renda com o 

aquecimento de água. De acordo com Relatório de Sustentabilidade da CAIXA 
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(2013a), a economia para as famílias é “cerca de 30% na conta de energia (em 

média, cerca de R$ 190,00 por ano, conforme a tarifa praticada em cada 

localidade)”; 

 Maior utilização de mão de obra, segundo Mesquita et al. (2013), “a cada 1 

milhão de metros quadrados de SAS produzidos em um ano são gerados 30 mil 

empregos diretos e indiretos”. 

Quanto às vantagens ambientais da tecnologia termossolar, Tsilingiridiris et 

al. (2004 apud COLLE, ABREU e BORGES, 2005) encontraram custos ambientais 

para o aquecimento por sistema elétrico até seis vezes superior ao solar, para uma 

residência familiar na Grécia. 

1.1.2 Fontes de energia para aquecimento de água para banho 

A facilidade de instalação e o baixo custo de aquisição, aliados à falta de 

rede de distribuição de água quente nas edificações, fazem do chuveiro elétrico uma 

escolha frequente para as famílias brasileiras. 

O consumo de energia elétrica no setor residencial no Brasil subiu 31% na 

comparação de 2013 com 2008 e 28% no estado do Paraná, de acordo com o 

Balanço Energético Nacional 2013/2014, passando de uma participação de 22% do 

total de energia elétrica consumida no país para 24% naquele período (EPE, 2014). 

De acordo com o Balanço Energético do Paraná, publicado por COPEL 

(2011), 22,77% da eletricidade consumida no Paraná em 2009 foi utilizada no setor 

residencial. Ainda de acordo com COPEL (2011), neste setor a lenha representou 

34,33% da energia consumida, seguidos pela eletricidade 34,06% e GLP 29,03%. 

Em complementação, a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 

mostra que 95,4% dos domicílios particulares permanentes com água encanada no 

Paraná utilizavam a energia elétrica para aquecer água. Um número muito menor, 

0,5%, utiliza a tecnologia termossolar e apenas 1,1% não tem aquecimento (Tabela 

1). Em contraposição, o percentual de domicílios pesquisados sem aquecimento nas 

regiões Norte, 86,0%, e Nordeste, 74,9%, (IBGE, 2010) se mostra superior, 

entendendo-se que há diferenças culturais quanto ao hábito de se tomar banho 

quente nestas regiões, em comparação ao restante do país, influenciadas pelo 

clima. 
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Tabela 1 - Proporção de domicílios por fonte de aquecimento - período 2008-2009 
Fonte: (IBGE, 2010) - Adaptação do Autor  

Grandes Regiões e  
Unidade da 
Federação 

 Proporção de domicílios particulares permanentes com água 
encanada, por fonte do aquecimento da água (%) 
Energia 
elétrica 

Gás 
Energia 
solar 

Lenha/ 
carvão 

Outra 
forma 

Não tem 

 Brasil 70,9 4,2 0,6 1,2 0,1 24,7 

 Sudeste 92,9 3,4 0,9 1,3 0,1 3,3 

 Sul 95,5 5,5 0,5 0,9 0,1 0,9 

            Paraná 95,4 4,3 0,5 0,8 0,1 1,1 

 Centro-Oeste 86,1 1,0 0,9 0,4 0,2 12,1 

 

Os percentuais da Tabela 1 foram transcritos conforme documento original, 

a soma dos percentuais, para algumas regiões não corresponde a 100%. 

De acordo com a Pesquisa sobre a posse de equipamentos e hábitos de 

uso, no ano base 2005 (ELETROBRAS, 2007), o chuveiro elétrico, no Paraná, 

contribui com 25% do consumo final de energia elétrica no setor residencial, próximo 

à participação de 24% deste equipamento no contexto nacional (Figura 3). 

 
Figura 3 - Participação dos equipamentos no consumo final de energia elétrica no Brasil e 

regiões. 
Fonte: ELETROBRAS (2007) 

 

1.1.3 Programa Minha Casa, Minha Vida 

Conforme Portaria nº 325/2011 do Ministério das Cidades (BRASIL, 2011), o 

PMCMV tem entre seus objetivos promover a melhoria da qualidade de vida das 

famílias beneficiadas, a provisão habitacional adequada às famílias brasileiras, mas 

também a geração de novos postos de trabalho. 

Sua atuação em parceria com os governos estaduais e municipais 

proporciona a redução de taxas e impostos que incidem sobre a aquisição da 
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moradia nova. Recursos do Orçamento Geral da União (OGU), destinados ao Fundo 

de Arrendamento Residencial (FAR), são usados como subsídio complementando o 

valor para aquisição, para que beneficiários com renda entre R$1.600,00 e 

R$4.650,00 possam contratar o financiamento. Esta fonte de recursos também é 

aplicada na contratação de empreendimentos para atender beneficiários com renda 

de até R$1.600,00, os quais se tornam arrendatários dos imóveis recebidos, 

devendo pagar um pequeno valor, a partir de R$50,00, até a alienação do imóvel. E 

é para esta faixa de renda que os empreendimentos compostos de unidades 

unifamiliares têm a obrigatoriedade da instalação de sistemas de aquecimento solar, 

conforme a Portaria do Ministério das Cidades nº 325, de 7 de julho de 2011. 

A instalação de um SAS é incentivada desde a criação do Programa Minha 

Casa, Minha Vida (PMCMV) em 2010. O PMCMV integra diversas ações com 

objetivo de incentivar a produção habitacional para atendimento às famílias com 

baixo poder aquisitivo sob a gestão do Ministério das Cidades. Inicialmente o 

PMCMV permitia a instalação do sistema, mas este não era obrigatório. Os “custos 

relativos à aquisição e instalação de equipamento de energia solar, incluindo os 

serviços de instalações hidráulicas” poderiam ser acrescidos aos custos de produção 

da moradia. Este valor era limitado pelo Ministério das Cidades, Portaria nº 93/2010, 

em R$ 2.500,00 por unidade habitacional, em empreendimentos multifamiliares 

verticais, e a R$ 1.800,00 para cada unidade habitacional, em empreendimentos 

horizontais (BRASIL, 2010, ANEXO I itens 6.2 e 6.2.1). Nesta primeira fase do 

PMCMV foram contratadas 41.449 unidades com o SAS (CAIXA, 2013a). 

Desde 30 de junho de 2012, com a entrada em vigor da Portaria nº 325/2011 

do Ministério das Cidades (BRASIL, 2011), todos os empreendimentos com 

unidades habitacionais térreas unifamiliares contratadas pelo PMCMV, para famílias 

com renda mensal de até três salários mínimos, que tem como fonte principal de 

recursos o FAR, designado PMCMV-FAR, devem instalar um SAS. Até setembro de 

2015 haviam sido contratadas, nesta segunda fase do programa (PMCMV 2), 

254.078 unidades habitacionais com o uso do sistema. 

A CAIXA, com objetivo de estabelecer parâmetros básicos e critérios 

técnicos para a aplicação do SAS nos empreendimentos contratados com a 

instituição financeira no PMCMV-FAR, elaborou o “Termo de Referência - Sistemas 

de Aquecimento Solar de Água - SAS” (CAIXA, 2013b), designado como TR-SAS. 

Este documento regulamenta as responsabilidades dos agentes envolvidos na 
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execução dos SAS (fornecedores, instaladores e construtoras), especifica detalhes 

técnicos, de projeto e de execução, e documentos a serem apresentados nas fases 

de análise, acompanhamento e conclusão de obra. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Apesar da intenção da CAIXA em padronizar a aplicação do SAS no 

PMCMV-FAR, através da elaboração do TR-SAS, esta atuação limita-se aos seus 

contratos, ou seja, não se estendendo às de outras instituições no programa. Ainda, 

o TR-SAS não tem caráter normativo ou vínculo contratual, o que dificulta sua plena 

aplicação. 

Também, é reconhecida pela CAIXA e pelo Ministério das Cidades a 

necessidade da revisão das especificações do TR-SAS. Tendo como base o 

resultado de uma pesquisa de satisfação realizada em maio de 2012, Benevides 

(2014), representando a CAIXA, apresenta alguns desafios quanto ao uso do SAS 

no PMCMV-FAR: a capacitação de instaladores, o aprimoramento dos sistemas para 

suportar eventos climáticos extremos (granizo e temperaturas baixas), e o 

aprimoramento da informação fornecida para o usuário que “não conhece a 

tecnologia e não sabe utilizar o misturador”. Outros aspectos são acrescentados por 

Avesani (2014), que representa o Departamento de Produção Habitacional do 

Ministério das Cidades, quanto aos desafios para a instalação do SAS no PMCMV-

FAR: 

 O desenvolvimento de melhorias na qualidade de projetos e de processos, o que 

resultaria em redução de defeitos e perdas; 

 A introdução progressiva de inovações em materiais; 

 O aumento da vida útil dos sistemas construtivos e equipamentos; 

 A redução do consumo, de água e de energia, e dos custos, de manutenção e 

operação, para os moradores. 

Em 2013, no Paraná, em dias de frio intenso, centenas de equipamentos de 

aquecimento solar de água instalados em empreendimentos do PMCMV-FAR 

sofreram danos, como o rompimento de tubulação e estilhaçamento do vidro de 

cobertura das placas solares. Devido a este fato, dezenas de beneficiários 

promoveram manifestações na cidade de Ponta Grossa, situação noticiada pelos 
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meios de comunicação (GLOBO, 2013a). Ainda foram noticiados os danos ocorridos 

na cidade de Arapongas, sobre a qual uma reportagem da emissora Globo 

apresentou o relato de dois beneficiários que vinham utilizando o sistema até o 

momento dos danos ocorridos, sendo que uma beneficiária nem mesmo utilizava um 

sistema de aquecimento complementar ao solar (GLOBO, 2013b), ou seja, o SAS 

atendia a totalidade da demanda de água quente para banho da família. Entretanto, 

a instalação de chuveiro elétrico nos empreendimentos PMCMV-FAR é obrigatória, 

sendo utilizado como sistema complementar ao SAS, ou seja, quando este não 

atende totalmente a demanda de água quente. 

Neste contexto da necessidade da evolução da aplicação do SAS em 

programas habitacionais de interesse social, em particular no PMCMV, e 

considerando a contribuição do SAS na redução do gasto com energia elétrica pelas 

famílias de baixa renda, se propõe a pesquisa deste trabalho. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Pesquisar e propor alterações, a partir de pesquisa de campo, verificação do 

desempenho térmico e pesquisa referencial, às especificações de SAS no PMCMV-

FAR considerando aspectos técnicos, visando à satisfação do usuário final. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Elaborar relatório dos principais tipos de problemas em SAS observados nos 

empreendimentos, a partir de: inspeções de unidades prontas, entrevista a 

moradores, e entrevista com analistas técnicos da CAIXA; 

 Verificar a documentação de um empreendimento para identificar as 

características de equipamentos, materiais aplicados, e forma de instalação 

(Estudo de Caso); 

 Verificar a Fração Solar (FS) de um SAS de acordo com as condições de 

instalação do Estudo de Caso e avaliar a FS variando a inclinação do coletor; 

 Verificar a FS em diversas orientações conforme as especificações do TR-SAS 

vigente e comparar estes resultados ao mínimo exigido para certificação do 
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Programa Brasileiro de Etiquetagem - Edificações (PBE-Edifica) - FS mínima de 

70%; 

 Propor possíveis soluções técnicas aos problemas observados nos SAS; 

 Apresentar os itens propostos de alteração do TR-SAS. 

1.3.3 Resultados esperados 

Espera-se que esta pesquisa contribua para se obter a instalação de 

sistemas mais seguros, confiáveis e eficientes, e que resulte ao longo do uso em 

economia para os as famílias beneficiárias do PMCMV. Ainda espera-se contribuir 

com a redução da demanda de energia elétrica para aquecimento de água no Brasil, 

em especial, no PMCMV-FAR. 

1.3.4 Delimitação do Trabalho 

O presente trabalho tem como enfoque os empreendimentos do PMCMV 

contratados pela CAIXA. Sendo que as inspeções, a verificação do desempenho 

térmico e entrevistas limitaram-se à região central do estado do Paraná, localização 

do Estudo de Caso. Esta região tem latitude mediana em relação à região onde o 

SAS é obrigatório na terceira fase do PMCMV-FAR; regiões Sudeste, Centro-Oeste 

e Sul. 

 



25 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 FUNDAMENTOS E CONCEITOS DA ENERGIA SOLAR E APLICAÇÃO EM 

AQUECIMENTO DE ÁGUA 

Neste tópico serão tratados os princípios básicos relacionados à energia 

solar com aplicação em SAS para uso doméstico, com foco para sistemas 

projetados com coletores planos, fixos e operados em circulação por termossifão. 

Desta forma abrangem-se os sistemas utilizados no PMCMV. 

2.1.1 Geometria solar 

A irradiação solar incidente sobre plano do coletor, ao longo de um dia e ao 

longo do ano, depende da orientação deste em relação ao norte geográfico 

(meridiano local) e da inclinação do coletor, ângulo em relação ao plano horizontal, 

tendo em vista que o Sol desenvolve um movimento aparente quando observado da 

superfície da Terra que varia ao longo do ano e em função da localidade, 

principalmente da latitude e nebulosidade típica, mas também em função da altitude 

local. A Figura 4 ilustra o movimento do Sol em diferentes datas do ano para a 

latitude 23,53° Sul. 
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Figura 4 - Movimento relativo do Sol 

Fonte: COMGÁS (2011) 

 

A nebulosidade impacta nas medições de irradiação realizadas nas estações 

meteorológicas. E estes resultados serão tratados posteriormente no cálculo da 

irradiação média sobre um plano inclinado, o qual é obtido a partir a irradiação 

medida sobre o plano horizontal. 

Os ângulos de interesse, que descrevem a posição do coletor (superfície 

inclinada) e do Sol são apresentados na Figura 5. 
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Figura 5 - (a) Ângulo de zênite, inclinação, ângulo de azimute solar, e ângulo de azimute da 
superfície (orientação) para uma superfície inclinada (b) Vista de planta do ângulo de azimute 

solar 
Fonte: Adaptado de Duffie e Beckman (2006) 

Os ângulos β e γ representam a posição do plano inclinado do coletor 

(Figura 5), os quais são descritos a seguir: 

 β - Inclinação, ângulo entre o plano da superfície em questão e a horizontal; 0° ≤ 

β ≤ 180° (β> 90° significa que a superfície está voltada para baixo). 

 γ - Ângulo de azimute da superfície ou orientação, desvio da projeção em um 

plano horizontal da normal à superfície do meridiano local, com zero ao sul, a 

leste negativo, e a oeste positivo. Para o hemisfério sul o meio-dia local ocorre 

com este ângulo igual a 180° (que é igual a -180°); -180° ≤ γ ≤ 180°. 

 φ - Latitude, localização angular ao norte ou ao sul do equador, sendo positivo ao 

norte; −90° ≤ φ ≤ 90°. 

Também se pode definir o ângulo de incidência θ: 

 θ - Ângulo de incidência, o ângulo entre o feixe de radiação sobre uma superfície 

e a normal à referida superfície. 

Ângulos são definidos que descrevem a posição do sol no céu: 

 ω- Ângulo horário, deslocamento angular do sol para leste ou oeste do meridiano 

local devido à rotação da Terra sobre seu eixo a 15° por hora. Sendo negativo na 

manhã, positivo à tarde. 

 θz- Ângulo de zênite, o ângulo entre a vertical e a linha para o sol, isto é, o ângulo 

de incidência do feixe de radiação sobre uma superfície horizontal. 

 αs-  Ângulo de altitude solar, o ângulo entre a horizontal e a linha para o sol, ou 

seja, o complemento do ângulo de zênite. 

 γs-  Ângulo de azimute solar, o deslocamento angular a partir do sul da projeção 

do feixe de radiação no plano horizontal. Deslocamentos para Leste do Sul são 

negativos e para oeste do Sul são positivos. 

 δ - Declinação, posição angular do Sol ao meio-dia solar, ou seja, quando o Sol 

está no meridiano local, em relação ao plano do equador, sendo positivo ao 

norte; −23,45° ≤ δ ≤ 23,45°. 
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2.1.2 Constante Solar 

A distância entre o Sol e a Terra varia ao longo do ano, em torno de ±1,7%, 

e isto resulta na variação do fluxo radiante (irradiância) extraterrestre, ou seja, logo 

acima da atmosfera terrestre, na faixa de ±3,3%, sendo que o valor da Constante 

Solar (GSC), irradiância média extraterrestre pode ser adotada como 1367 W/m². 

(DUFFIE e BECKMAN, 2006) 

2.1.3 Irradiação diária média mensal sobre o plano inclinado 

A irradiação corresponde à energia incidente em uma unidade de área, em 

um intervalo de tempo, sendo a unidade no Sistema Internacional (SI) é Joule por 

metro quadrado (J/m²), porém a unidade usual é kWh/m². Esta última será utilizada 

nesta dissertação. A irradiação total (IT) é resultante da soma das suas 

componentes: direta (IB), difusa (ID) e refletida do entorno (albedo) (IR). 

Os dados meteorológicos disponíveis para irradiação solar são, em quase a 

totalidade, referentes à irradiação total sobre o plano horizontal, sendo poucas as 

estações que medem irradiação direta e irradiação sobre um plano inclinado. Desta 

forma é necessário adotar um método que permita, a partir de dados da irradiação 

total sobre o plano horizontal, o cálculo da irradiação sobre um plano inclinado, no 

caso desta dissertação sobre o plano do coletor solar. 

A seguir são apresentados os conceitos relacionados ao cálculo da 

irradiação global média mensal sobre o plano inclinado. 

2.1.3.1 Modelos de irradiação sobre o plano inclinado 

As representações matemáticas, modelos, que representam a irradiação 

total incidente sobre um plano inclinado consideram a composição de três 

componentes principais: a irradiação direta, a irradiação refletida do entorno “visto” 

pelo plano (albedo) e a irradiação difusa. 

Os modelos diferenciam-se principalmente pela forma de cálculo da radiação 

difusa, a qual pode ser composta, num modelo anisotrópico mais completo como de 

Perez et al. (1987), por três partes. A primeira é a radiação distribuída de forma 

isotrópica de toda a abóboda celeste. A segunda provém da radiação circunsolar, 
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radiação difusa que vem da região ao redor do disco solar. E a terceira, o brilho 

horizontal, é a radiação solar recebida quando o Sol está próximo ao horizonte, 

quando o feixe luminoso atravessa uma extensão maior da atmosfera e a radiação 

difusa se torna mais intensa (SCOLAR; MARTINS; ESCOBEDO, 2003). A Figura 6 

representa estes componentes do modelo de céu anisotrópico. 

 
Figura 6 - Radiação direta, difusa e refletida do solo sobre uma superfície inclinada 

Fonte: Adaptado de Duffie e Beckman (2006) 

Há um modelo bastante simples que considera que a radiação direta é 

predominante, quando isto importa, e toda a radiação (inclusive a difusa) é tratada 

como direta. Outro modelo, sugerido por Hottel e Woertz (1942, apud DUFFIE e 

BECKMAN, 2006), considera uma componente direta da radiação e outra 

componente é a combinação da radiação difusa e da radiação refletida do solo, a 

qual é tratada como isotrópica.  

2.1.3.2 Irradiação sobre o plano inclinado: modelo isotrópico difuso 

Uma evolução do modelo de Hottel e Woertz (1942, apud DUFFIE e 

BECKMAN, 2006), o modelo isotrópico difuso, derivado de Liu e Jordan (1963 apud 

DUFFIE e BECKMAN, 2006), considera a radiação direta, e são consideradas 

isotrópicas a radiação difusa e a radiação refletida do solo, porém consideradas 

separadamente. 
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O modelo isotrópico difuso é de fácil entendimento e aplicação, porém é 

conservador, ou seja, tende a subestimar a irradiação total calculada (DUFFIE e 

BECKMAN, 2006). Devido a estas características este modelo foi adotado no 

desenvolvimento desta dissertação. 

2.1.3.3 Dias médios 

Para avaliação da irradiação média mensal é necessário definir dias médios, 

os quais correspondem ao dia do mês que mais se assemelha com a média diária 

mensal de irradiação (DUFFIE e BECKMAN, 2006, pág. 14). 

A Tabela 2 apresenta os dias médios recomendados conforme Klein (1977, 

apud DUFFIE e BECKMAN, 2006). Estes não são recomendados para latitudes 

superiores a 66,5°. Desta forma este conceito pode ser aplicado a todo território 

brasileiro, visto que as latitudes no Brasil variam, em valores arredondados, de 5° 

norte a 31° sul. 

Tabela 2 - Dias médios por mês recomendados para latitudes até 66,5° 
Fonte: dias médios conforme KLEIN (1977, apud DUFFIE e BECKMAN, 2006) e declinação (δ) 

calculada 

Mês Data n δ (°) 

1 17 17 -20,9 

2 16 47 -13,0 

3 16 75 -2,4 

4 15 105 9,4 

5 15 135 18,8 

6 11 162 23,1 

7 17 198 21,2 

8 16 228 13,5 

9 15 258 2,2 

10 15 288 -9,6 

11 14 318 -18,9 

12 10 344 -23,0 

 

2.1.4 Conceitos de sistemas de aquecimento solar de água (SAS) 

A energia solar pode ser utilizada de diversas formas no contexto 

residencial. Além da geração de energia elétrica a partir do efeito fotovoltaico e para 

o aquecimento de ambientes, o uso da radiação solar para aquecimento de água é 
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uma importante aplicação. 

Os SAS para uso sanitário apresentam-se de diversas formas, sendo 

classificados conforme a norma NBR 15.569 (ABNT, 2008) pelos atributos: arranjo, 

circulação, regime, armazenamento, alimentação, e alívio de pressão (Tabela 3). 

Pode-se acrescentar ainda que os SAS se diferenciam pela faixa de pressão 

de trabalho do reservatório e coletores, e pelo tipo de sistema utilizado para prevenir 

contra os efeitos do congelamento do fluido de trabalho. Sendo que o fluido de 

trabalho é a água ou qualquer outro meio utilizado para o transporte de energia em 

um SAS entre o coletor e reservatório. 

Tabela 3 - Classificação do SAS 

Fonte: NBR 15.569 (ABNT, 2008) 

 

Quanto ao arranjo entende-se a forma de integração do SAS com o sistema 

auxiliar, também chamado de “sistema de apoio”. 

Quando o sistema é forçado depende-se de uma motobomba para 

circulação do fluido de trabalho, a qual é acionada quando a diferença de 

temperatura medida entre dois sensores dispostos um na saída do reservatório e 

outro na saída do coletor apresentam um diferencial mínimo ajustado. 

A circulação natural ou por termossifão utiliza somente a mudança de 

densidade do fluido de trabalho, devido ao aquecimento no coletor, para obter a 

circulação entre coletor e o reservatório de água quente. A principal vantagem da 

instalação em termossifão é a simplicidade de operação e de manutenção, devido 

ao fato do funcionamento não depender de outro equipamento, como no caso da 

circulação forçada. A Figura 7 demonstra a forma de instalação por termossifão com 

RT sob o telhado e a Figura 8 demonstra um SAS em circuito indireto (com trocador 
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de calor no interior do RT) e circulação forçada. 

 
Figura 7 - SAS em termossifão 

Fonte: Matajs (2015) 

 

 
Figura 8 - Circuito indireto e circulação forçada  

Fonte: COMGÁS (2011) 

 

Para que circulação natural funcione é recomendada a altura de no mínimo 

0,15m entre o fundo do reservatório de água fria (caixa d’água) e topo do 

reservatório de água quente (boiler), que a altura entre o fundo do boiler e o topo do 

coletor esteja entre 0,20m e 4,00m, e que a distância horizontal entre estes dois 

últimos seja menor que 10 vezes a distância vertical entre eles. A Figura 9 mostra 

estas distâncias de forma esquemática. 
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Figura 9 - Distâncias recomendadas para um sistema em termossifão 

Fonte: ABRAVA (2008) 

Quanto ao regime, chama-se de acumulação aquele que apresenta 

reservatório de água quente e sistema de passagem aquele em que a água a ser 

aquecida passa diretamente desde coletores solares até o uso. 

Quando o regime é de acumulação, a disposição do coletor define o tipo de 

armazenamento: 

 Convencional: sistema em que o dispositivo de armazenamento está separado 

do coletor está localizado a certa distância deste. 

 Acoplado: sistema em que o dispositivo de armazenamento termina com o 

coletor e está montado sobre uma estrutura de suporte comum. 

 Integrado: sistema em que as funções de coleta e armazenamento de energia 

solar são realizadas dentro do mesmo dispositivo. 

O sistema se diz de alimentação exclusiva quando a alimentação de água 

fria abastece somente o SAS e não exclusiva quando abastece também outros 

pontos de consumo. 

O alívio de pressão por respiro é realizado por comunicação direta entre o 

reservatório e atmosfera, e pode ser realizado por conjunto de válvulas, dispositivos 

mecânicos com tal finalidade (ABNT, 2008). 

Destaca-se que respiro (suspiro) é o dispositivo que liga o reservatório de 

água quente ao ambiente externo, permitindo à equalização natural das pressões 
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positivas e negativas do SAS, saída de ar e vapor, este é representado na Figura 9. 

E sifão é o trecho da tubulação em forma de "U" que tem a função de 

dificultar o fluxo indesejado devido à convecção natural, o qual pode ocorrer, por 

exemplo, entre o reservatório térmico e a caixa de quebra de pressão. 

As principais partes do coletor solar são: o absorvedor, cobertura 

transparente, materiais isolantes e caixa do coletor (Figura 10). O absorvedor 

(aletas) recebe a energia radiante incidente, conforme a sua característica óptica 

absorve uma parte da radiação e reflete outra parte, e a transfere na forma de calor 

para um fluido. 

O absorvedor contém linhas de conexão, tubos horizontais superiores e 

inferiores, os quais são ligados por tubos que ficam em contato com a placa 

absorvedora. Este conjunto de tubos é responsável pelo fluxo do fluido de 

transferência de calor (fluido de trabalho), e usualmente é denominado como 

“serpentina” ou “flauta”. 

 
Figura 10 - Coletor solar 

Fonte: Matajs (2015) 

 

A Figura 11 e Figura 12 mostram dois exemplos de instalações 

demonstrativas de SAS com armazenamento convencional, circulação por 

termossifão, e alívio de pressão por respiro. No primeiro plano da Figura 11 o 

reservatório está instalado sob o telhado. Na Figura 12 é apresentada outra forma 

de instalação, que dispõe o reservatório sobre o telhado. Nesta última imagem 

também é possível observar uma pequena caixa d’água em posição superior ao 

reservatório de água quente, esta solução, que permite a alimentação exclusiva do 

SAS, é de uso obrigatório no PMCMV. 
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Figura 11 - Instalação de aquecimento solar demonstrativa instalada na sede da fábrica 

Hidroconfort Industrial Ltda. (janeiro de 2016) 
 

 
Figura 12 - Instalação de aquecimento solar demonstrativa instalada na sede da fábrica 

Hidroconfort Industrial Ltda. (janeiro de 2016)-reservatório sobre o telhado 

Ainda, é importante definir “energia útil” e Fração Solar (FS). O primeiro 

termo diz respeito à energia térmica aproveitada efetivamente para o incremento de 

temperatura do fluido de trabalho. E entende-se por FS a “parcela de energia 

requerida para aquecimento da água que é suprida pela energia solar, em média 

anual ou média mensal” (ABNT, 2008). 

A água, diferente da maioria dos elementos da natureza, apresenta dilatação 
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anômala, sendo que a densidade máxima se apresenta aproximadamente a 4°C, 

expandindo-se tanto com o aumento como com a redução da temperatura. 

Este processo pode levar ao rompimento da tubulação do absorvedor 

(Figura 13), devido ao esforço mecânico causado pela expansão da água, caso o 

SAS não esteja preparado para esta situação. 

 
Figura 13 - Tubo de coletor com dano devido ao congelamento 

Fonte: Autor 

Este fato foi observado em diversos empreendimentos do PMCMV conforme 

pesquisa a ser apresentada no tópico 5.1.3. 

Dentre as 322 estações meteorológicas brasileiras apresentadas em 

Normais Climatológicas do Brasil (INMET, 2016), cujas observações se deram no 

período de 1961 a 1990, foi registrada temperatura mínima absoluta igual ou inferior 

a 0°C em 89 estações (28%), e inferior a 2°C em 133 estações (41%), estando a 

distribuição conforme os estados de acordo com a Tabela 4. Nos estados do Paraná, 

Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal observou temperatura 

mínima absoluta inferior a 2°C em todas as estações meteorológicas. 
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Tabela 4 - Estados com registro de Temperatura Mínima absoluta igual ou inferior a 0°C e 
inferior a 2°C - período de 1961 a 1990. 

Fonte: Elaborado a partir do banco de dados do INMET (2016) 

 

Temperatura mínima 
absoluta menor ou igual a 

0°C 
Temperatura mínima 
absoluta menor a 2°C 

Estado Total 
Frequência 

absoluta 
Frequência 
relativa (%) 

Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa (%) 

PR 17 17 100% 17 100% 

RS 29 27 93% 29 100% 

MS 8 6 75% 8 100% 

DF 1 0 0% 1 100% 

SC 14 10 71% 13 93% 

SP 31 12 39% 28 90% 

MG 47 14 30% 25 53% 

MT 6 1 17% 3 50% 

GO 11 1 9% 4 36% 

RJ 31 1 3% 5 16% 

Total 
geral 195 89 46% 133 68% 

 

Estes dados demonstram a importância de se prevenir os danos por 

congelamento aos coletores solares nestes estados listados, como também nas 

demais localidades onde se tenha observado temperaturas próximas à temperatura 

de congelamento. 

No estado do Paraná (PR) mesmo em cidades conhecidas como de clima 

quente ou litorâneas, como Maringá e Paranaguá, já foi observada temperatura 

inferior a 0°C. A Tabela 5 apresenta a menor temperatura mínima absoluta 

registrada no período de 1961 a 1990 e o ano de ocorrência, em algumas das 

estações meteorológicas do estado do Paraná, conforme INMET (2016). 
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Tabela 5 - Temperatura Mínima Absoluta em estações meteorológicas do estado do Paraná 
Fonte: Elaborado a partir do banco de dados do INMET (2016) 

Nome da estação 
meteorológica 

Ano Temperatura 
(°C) 

Paranaguá 1971 -0,1 

Maringá 1984 -0,2 

Londrina 1967 -2,8 

Foz do Iguaçu 1975 -4,2 

Guaíra 1963 -5,3 

Curitiba 1972 -5,4 

Ponta Grossa 1967 -5,7 

Palmas 1963 -8,9 

Guarapuava 1975 -10,0 

 

A norma brasileira que trata do projeto e instalação de SAS em circuito 

direto, NBR 15.569 (ABNT, 2008), prescreve a proteção do SAS quando houver 

condições locais de congelamento. São citadas, como exemplo, as seguintes 

opções: 

 Drenagem: sistema que prevê a drenagem do fluido de trabalho; 

 Recirculação: sistema que promove a circulação forçada do fluido de trabalho; 

 Aquecimento: sistema que prevê o aquecimento através de resistência de baixo 

consumo para produzir calor no coletor e tubulação; 

 Materiais tolerantes ao congelamento: materiais que podem ser submetidos a 

ciclos de congelamento e degelo enquanto preenchidos com água. 

Além dos métodos citados acima, Duffie e Beckman (2006) apresentam, 

para se prevenir os danos por congelamento ao SAS, à utilização do ar como fluído 

de troca de trabalho, que tem as seguintes vantagens: 

 Não depender de fluído tóxico; 

 O vazamento do fluído de trabalho não é uma situação é crítica; 

 Não há riscos quanto à ebulição do fluído. 

Para informações complementares consultar o Apêndice B , que trata de 

uma pesquisa de sistemas anticongelamento disponíveis no mercado brasileiro, e o 

Apêndice C trata de uma visita técnica realizada a uma empresa que fabrica 

coletores solares resistentes ao congelamento em inox. 
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Quanto aos coletores tolerantes ao congelamento, as normas NBR 15.747-1 

(ABNT, 2009a) e NBR 15.747-2 (ABNT, 2009b), que tratam dos coletores solares 

para sistemas de aquecimento solar, especificam que este tipo de coletor deve 

suportar, sem falha grave, a ciclos de congelamento e degelo. Segundo a NBR 

15.747-1 (ABNT, 2009a) é considerada falha grave nestes testes: o vazamento no 

absorvedor, deformações de tal forma que se estabeleçam contatos permanentes 

entre o absorvedor e a cobertura, ou o acúmulo de umidade dentro do coletor. 

Os ensaios para coletores projetados para serem resistentes ao 

congelamento quando estão cheios de água são realizados em, no mínimo, três 

ciclos de congelamento e degelo. Em cada ciclo em câmara fria a temperatura do 

absorvedor, com água a pressão de trabalho, deve ser mantida na temperatura 

negativa de (-20±2) °C por no mínimo 30 min e superar a 10°C na fase de 

descongelamento, sendo que esta fase deve durar, também, ao menos 30min. 

Já os ensaios para coletores projetados para serem resistentes ao 

congelamento depois de serem drenados, como descrito para os coletores 

resistentes quando cheios de água, não são necessários se na câmara fria após 

5min do início do processo de drenagem aproximadamente 95% da capacidade de 

água do coletor tiver sido drenada. Caso contrário os três ciclos de congelamento e 

de descongelamento devem ser realizados. Entende-se que estes coletores 

agregam na sua fabricação algum mecanismo de drenagem para proteção contra o 

congelamento. 

2.1.5 Métodos para dimensionamento de SAS 

Segundo Pereira (2014b) os métodos de dimensionamento atualmente 

utilizados no Brasil podem ser divididos em três categorias: método de acordo com a 

norma NBR 15.569 (ABNT, 2008), com o uso de softwares estáticos e com o uso de 

softwares dinâmicos. 

2.1.5.1 Dimensionamento de acordo com a norma NBR 15.569/2008 

O método de dimensionamento de acordo com a NBR 15.569 (ABNT, 2008) 

é aplicável a sistemas residenciais de pequeno porte e em circuito direto. Este 

objetiva determinar a área coletora necessária para que FS seja igual a 70%. 
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2.1.5.2 Dimensionamento com o uso de softwares estáticos 

Os softwares para dimensionamento de SAS classificados como estáticos 

baseiam-se no princípio da FS, e utilizam-se do método Carta-F, do método de 

usabilidade sem armazenamento ou outro método. Este tipo de software realiza a 

avaliação sobre o período mensal e/ou anual e são aplicados comumente na tomada 

de decisão para aquisição do sistema, ou seja, numa análise de investimento, sendo 

exemplos os programas Dimensol, RETScreen e F-chart (PEREIRA, 2014b). O 

programa DIMENSOL foi desenvolvido no Brasil com incentivo da ELETROBRÁS e 

o programa RETScreen tem origem canadense, ambos são de uso gratuito. 

O programa RETScreen 4 aplicado na análise de projetos e tomada de 

decisões no nível de planejamento, que cobre uma gama grande de aplicações na 

área de energia, incluindo a energia termossolar. Este programa é desenvolvido 

para execução através de planilhas eletrônicas no programa Microsoft Office Excel e 

é disponível de forma gratuita aos usuários. 

2.1.5.3 Dimensionamento de instalações de aquecimento solar - Método de cálculo 

Carta-F 

Os métodos “atalho” para previsão de desempenho de SAS como a Carta-F 

(em inglês f-chart), diferente das simulações, não fornecem informação da dinâmica 

do processo. Porém a Carta-F é utilizada por exigir recursos reduzidos, devido ao 

menor número de horas de profissional para dimensionamento e por dispensar um 

software específico (Duffie e Beckman, 2006). 

Este método de cálculo, o qual é citado na NBR 15.569 (ABNT, 2008), 

Anexo B, baseia-se na correlação de resultados de um número grande de 

simulações detalhadas de sistemas por circulação forçada, cujo ganho mínimo de 

temperatura é de 20°C. As equações resultantes relacionam variáveis adimensionais 

de fácil obtenção, o que torna este método de rápido resultado. Desta forma ele 

apresenta boas estimativas para sistemas residenciais ou para estudos preliminares. 

Inicialmente desenvolvido por Klein et al. (1976, 1977 apud Duffie e 

Beckman, 2006) e Beckman et al. (1977 apud Duffie e Beckman, 2006), a Carta-F 

fornece a fração mensal (f) de energia fornecida pelo sistema de aquecimento solar 

em relação à demanda de aquecimento. O cálculo é realizado com uma equação 



41 

obtida empiricamente baseada em duas variáveis adimensionais, a primeira é a 

razão das perdas térmicas com a demanda aquecimento (X), e a segunda é a razão 

da radiação solar absorvida com a demanda de aquecimento (Y). 

A FS média anual é fornecida pela média ponderada da FS mensal, tendo 

como pesos as demandas de energia para aquecimento dos referidos meses. 

A Carta-F foi desenvolvida com a aplicação de ensaios em equipamentos 

reais, cuja faixa de parâmetros de projeto (características do coletor e da inclinação 

de instalação) é apresentada na Tabela 6. 

Tabela 6 - Faixas de parâmetros de projeto utilizadas no desenvolvimento do método Carta-F 
para sistemas com líquidos e ar 

Fonte: Klein et al. (1976, 1977 apud Duffie e Beckman, 2006) 

 

2.1.5.4 Dimensionamento com o uso de softwares dinâmicos 

Os softwares dinâmicos apresentam maior complexidade na inserção dos 

dados e maior variedade de aplicações, realizam os cálculos em regime transiente, 

podendo chegar a calcular os seus resultados para intervalos de até 1min. Estes 

softwares são mais utilizados nas fases de projeto e comissionamento de sistemas 

de aquecimento solar, em especial para aplicações industriais. (PEREIRA, 2014) 

São exemplos de softwares dinâmicos os seguintes: Polysun, T-Sol, 

TRNSYS e TRANSOL. 

2.2 AMOSTRAGEM ESTATÍSTICA 

A Amostragem de Conveniência é o tipo de amostragem que se justifica pela 

falta de recursos adequados para aplicação de pesquisa mais ampla e detalhada. 

Este tipo de amostragem, embora não permita fazer inferências, pode ser importante 

para levantar hipóteses e formular modelos (CORRÊA DA ROSA, 2009). 
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2.3 MATERIAIS 

2.3.1 PVC 

O PVC tem diversas aplicações na sociedade atual deste vestuário e 

aplicações na área médica até o seu uso mais comum, mundialmente, em 

instalações hidrossanitárias de edificações e de infraestrutura urbana. 

O PVC apresenta degradação com perda de propriedades durante seu 

processamento e uso final, quando expostos ao calor, agentes oxidantes ou ainda 

ao intemperismo (radiação ultravioleta e infravermelho). Aplicam-se vários tipos de 

aditivos, tais como estabilizantes térmicos, antioxidantes e estabilizantes ao 

ultravioleta conforme a aplicação do material (RODOLFO; NUNES; ORMANJI, 

2006). 

Algumas aplicações como calhas e fechamentos externos para edificações 

sujeitam o material ao intemperismo, e a matéria prima destes produtos recebem 

aditivos que inibem a ação da radiação UV. Por outro lado, as aplicações para áreas 

protegidas do intemperismo, como tubulações fabricadas para serem embutidas, não 

costumam receber a proteção contra UV. 

A NBR 5.648 (ABNT, 2010) estabelece que os tubos e conexões de PVC-U 

(PVC rígido) com junta soldável, componentes de instalações hidráulicas para 

condução água fria, devem resistir a 5,0 kgf/cm² (75m.c.a.) de pressão estática 

máxima e a sobrepressão de 2,5 kgf/cm² (37,5m.c.a.), a temperatura de 20°C. 

Devendo a temperatura da água a ser conduzida limitar-se a 45°C. 

A NBR 5.626 (ABNT, 1998) recomenda que a pressão de serviço (Ps) 

máxima a que pode ser submetido o componente de PVC rígido, quando a água a 

ser conduzida tem temperatura maior que 20°C, deve ter o seu valor reduzido em 

relação à pressão nominal (Pn) do componente com a multiplicação de um 

coeficiente de segurança (CS) dado pelo gráfico da Figura 14. Por exemplo, o CS é 

próximo de 0,60 quando a temperatura da água conduzida na instalação hidráulica é 

de 45°C. Ou seja, redução de 40% de Ps. 
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Figura 14 - Coeficiente de segurança para pressão de serviço em função da temperatura da 
água 

Fonte: NBR 5.626 (ABNT, 1998) 

Além dos cuidados quanto à pressão suportável pelos componentes em 

função da temperatura, a NBR 5.626 (ABNT, 1998) alerta: 

 Quanto a necessidade de cuidados especiais em instalações hidráulicas com o 

uso de PVC rígido em regiões ou ambientes onde a temperatura possa atingir 

valores próximos ou abaixo de 0°C; 

 Que a tubulação de PVC apresenta degradação quando exposto aos raios UV. 

2.3.2 CPVC 

O CPVC, policloreto de vinila clorado, é uma resina termoplástica produzida 

pela pós-cloração de resina de PVC, usualmente com o uso gás cloro. Neste 

processo o cloro substitui parte dos átomos de hidrogênio presentes nas cadeias do 

PVC (RODOLFO; NUNES; ORMANJI, 2006). 

As resinas de CPVC apresentam características que o habilitam para o uso 

em instalações prediais de água quente, tendo em vista que a temperatura sugerida 

para o consumo residencial está entre 39 a 40°C, conforme NBR 15.569 (ABNT, 

2008), e a temperatura máxima de serviço em uso contínuo para uma resina típica, 
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deste material, é 90°C. A Tabela 7 apresenta um comparativo entre os valores 

típicos de propriedades de PVC e CPVC. 

Tabela 7 - Comparativo de propriedades de resinas de PVC versus resinas de CPVC 
Fonte: Rodolfo; Nunes; Ormanji (2006) 

Propriedade PVC CPVC CPVC 

 homopolímero (típico) (máximo teor 
de cloro teórico) 

Teor de cloro (%)  56,80   63 - 68   73,2  

Densidade (g/cm3)  1,40   1,52 - 1,59   1,70  

Temperatura de 
transição vítrea, Tg (ºC) 

80 - 84   99 - 123  175  

Temperatura máxima de 
serviço em uso contínuo (ºC) 

 65   90  -  

Temperatura máxima de 
serviço em uso intermitente (ºC) 

 80  110  -  

 

A fabricante de tubos em CPVC, Tigre S.A., estabelece a temperatura 

máxima de trabalho em 80°C para as tubulações que fabrica neste material, porém 

informa que o produto pode suportar picos de temperatura de até 98°C. Ainda 

informa que a pressão de serviço, do seu produto em CPVC, conduzindo água a 

80ºC é 6,0 kgf/cm² (60 m.c.a.) e 24,0 kgf/cm² (240 m.c.a.) conduzindo água a 20ºC 

(TIGRE, 2010), o que é mais de três vezes a pressão nominal para os tubos de PVC 

para água fria. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA 

3.1 TR-SAS 

O TR-SAS, como já apresentado na introdução, orienta a aplicação do SAS 

no PMCMV. E quanto ao projeto que deve ser apresentado para CAIXA e 

executado, o TR-SAS especifica: 

 Funcionamento por termossifão, ou seja, sem sistema de circulação por 

bombeamento. 

 Reservatório térmico com volume mínimo de 200L, sem resistência elétrica, do 

tipo de baixa pressão, preferencialmente do tipo horizontal e instalado sob o 

telhado 

 Uso de caixa redutora de pressão, com volume mínimo de 10L, com registro tipo 

boia que resulte em vazão de no mínimo 6,0L/min. 

 Utilização de chuveiro elétrico como sistema de apoio. 

 Reservatório a menos de dois metros do coletor ou reservatório externo. 

 Sistema anticongelamento mecânico, nas regiões indicadas no TR-SAS. 

 Isolamento de toda a tubulação com tubo de polietileno expandido de 10 mm de 

espessura, ou equivalente em resistência térmica. 

Deve ser instalada rede de água quente com misturador embutido, sendo 

que se espera que o chuveiro seja acionado apenas quando a temperatura da água 

aquecida pelo sistema não for suficiente. 

O coletor solar deve ser classificado como categoria “banho”, e quanto à 

eficiência, deve ter classificação A ou B no Programa Brasileiro de Etiquetagem, 

conforme tabela divulgada pelo INMETRO. 

São dadas outras orientações, por exemplo: “evitar sombreamento do 

coletor solar, assim como todo equipamento deverá estar livre de sombra dos 

demais obstáculos da edificação e entorno”. 

A orientação dos coletores é limitada entre +90º ou -90º em relação ao Norte 

Geográfico (NG), exceto para localidades com latitude de até 10º Sul, onde não 

existe restrição quanto à orientação do coletor. Para os demais locais de instalação 

o coletor ou conjunto de coletores devem apresentar, na soma dos valores de 
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produção média mensal de energia (PME), expressa na Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia (ENCE), no mínimo os valores apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8 - Produção média mensal mínima conforme o desvio do Norte Geográfico 

Desvio do Norte 0 a 30º 31 a 65º 66 a 90º 

PME (kWh/mês) 
para as Regiões 
Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste 

150 165 180 

PME (kWh/mês) 
Norte e Nordeste 

120 120 120 

 

O TR-SAS determina o uso de “sistema anticongelamento mecânico” 

sempre que for identificada a necessidade e obrigatoriamente “nas zonas 

bioclimáticas 1 e 2, e nas zonas bioclimáticas 3 cuja temperatura mínima no inverno 

seja igual ou inferior a 2°C”. Sendo apresentado em anexo ao TR-SAS uma relação 

de 337 municípios com as respectivas zonas bioclimáticas conforme NBR 15220-3 

(ABNT, 2005). O TR-SAS ainda orienta que se identifique a cidade mais próxima 

com condições climáticas parecidas, caso a cidade de instalação do SAS não esteja 

nesta lista (CAIXA, 2013b). 

Entende-se, na prática de análises da CAIXA, que a “válvula mecânica 

anticongelamento” é o único dispositivo que atende a esta especificação, e desta 

forma nenhum dispositivo com acionamento elétrico poderia ser instalado, o que se 

pode observar nas visitas realizadas aos empreendimentos contratos pela CAIXA. 

Entretanto, há situações relatadas de empreendimentos que, por solicitação do 

construtor, foi permitido uso de outro sistema, coletores solares resistentes ao 

congelamento e válvulas anticongelamento elétricas. Como “sistema 

anticongelamento mecânico” poderia se entender também os coletores com área de 

expansão em câmara de ar, com tubo de borracha, ou resistente ao congelamento 

em inox. 

3.2 PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE 

3.2.1 PBE Solar 

A Portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO) nº 395/2008 institui a etiquetagem voluntária de SAS, no âmbito do 
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Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, e ainda aprova o Regulamento de 

Avaliação da Conformidade de Sistemas e Equipamentos para Aquecimento Solar 

de Água, designado como RTAC-2008. 

A Portaria INMETRO nº 301/2012, aprova os novos Requisitos de Avaliação 

da Conformidade para Equipamentos de Aquecimento Solar de Água. Os quais são 

revisados pela Portaria INMETRO nº 347/2012, e posteriormente aprovado pela 

Portaria INMETRO nº 352/2012, de 06/07/2012. Esta última portaria também institui 

a certificação compulsória para Equipamentos de Aquecimento Solar de Água, a 

qual deverá ser realizada por Organismo de Certificação de Produto - OCP, 

acreditado pelo Inmetro. 

Os prazos inicialmente apresentados para adequação mercado a 

compulsoriedade da certificação de equipamentos de aquecimento solar pela 

Portaria INMETRO nº 352/2012, foram revisados pela Portaria INMETRO 358/2014, 

de 01/08/2014, resumidos conforme seguem, de acordo com 

INOVASOL/ABRAVA/GIZ (2015): 

 Após 10/09/2015: Fabricação e importação somente de produtos certificados e 

registrados no INMETRO. 

 Após 10/03/2016: Comercialização por fabricantes e importadores somente de 

produtos certificados e registrados no INMETRO. 

 Após 10/03/2017: Comercialização, no mercado nacional, somente de produtos 

certificados e registrados no INMETRO. 

Atualmente a página do INMETRO (2015a), a qual divulga as tabelas de 

consumo/ eficiência energética de sistemas e equipamentos para aquecimento solar 

de água (PBE Solar - coletores e reservatórios), já apresenta as tabelas dos 

equipamentos registrados de acordo com as Portarias 352/2012. Em 01/02/2015 

havia quatro Organismos de Certificação de Produtos (OCP) cadastrados no 

INMETRO (2015b). O OCP é responsável por coletar as amostras de equipamentos 

e encaminhar para os laboratórios acreditados pelo INMETRO. 

A Tabela de Eficiência dos coletores solares para banho, edição de fevereiro 

de 2015 (INMETRO, 2015a) apresenta 298 modelos de coletores, sendo que 205 

estão classificados coma “A”, e 68 como “B”. A classificação dos coletores de uso 

para banho de acordo com o PBE-Solar possui a distribuição nas classes de “A” a 
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“E”, de acordo com a Produção Mensal de Energia Específica (Pme), expressa em 

kWh/m²/mês (Tabela 9). 

Tabela 9 - Classificação INMETRO -  PBE-Solar - Coletores Solares para Banho - Edição 02/15 
Fonte: INMETRO (2015a) 

Classes 
Faixa do Pme 
(kWh/m²/mês) 

Equipamentos por classe 

TOTAL % 

A Pme > 77,0 205 68,8 

B 77,0 >= Pme > 71,0 68 22,8 

C 71,0 >= Pme > 61,0 24 8,1 

D 61,0 >= Pme > 51,0 0 0,0 

E 51,0 >= Pme > 41,0 1 0,3 

 

Atualmente, a etiquetagem é opcional, porém o TR-SAS exige equipamentos 

etiquetados e com classificação “A” ou “B” no PBE-Solar. 

Os equipamentos, sob os novos critérios, passam por ensaios mais 

exigentes, e as empresas estão se adaptando a esta obrigatoriedade. 

A seguir são apresentadas algumas características na Certificação 

voluntária, ainda vigente de acordo com a Portaria INMETRO nº 395/2008, a qual 

rege sobre o ensaio e a classificação quanto à eficiência dos coletores instalados até 

o momento sob o regime do TR-SAS. Em seguida discorre-se sobre as principais 

alterações ocorridas com a alteração normativa INMETRO acerca da Certificação e 

o Registro compulsórios de equipamentos para aquecimento solar de água, 

conforme Portaria INMETRO nº 301/2012 e Portaria INMETRO 352/2012. 

O RTAC-2008 fornece as diretrizes para o ensaio e a etiquetagem de 

coletores solares abertos e fechados, com área de 1,00m² a 2,50m² e sistemas 

acoplados e reservatórios térmicos com volumes padronizados (entre 100 e 1000 

litros). 

A extensão da etiquetagem, que reduz custos e prazos de Etiquetagem de 

equipamentos semelhantes a outros fabricados pelo mesmo fornecedor, considera 

que os coletores etiquetados no PBE/INMETRO (coletores BASE) são a referência 

para a criação de outros modelos de coletores (EXTENSÃO). O conjunto dos 

coletores base e certificados pela extensão é denominado como Família de 

Coletores. 

Por exemplo, pode-se obter a etiquetagem por extensão de coletores com 

maior largura, altura, “rebatidos” (inversão entre as dimensões largura e altura), 
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modificação do diâmetro da calha coletora, e modificação do material da caixa 

externa. Apenas este último tipo de extensão de etiquetagem exige a realização de 

novos ensaios. Em todos os casos, as demais especificações técnicas não podem 

ser alteradas. A Tabela 10 apresenta um resumo dos tipos de extensões da 

etiquetagem do PBE/INMETRO. 

Tabela 10 - Tipos de Extensão de Etiquetagem - PBE/INMETRO-adaptado da Portaria INMETRO 
nº 395/2008 

Extensão da 
Etiquetagem para 

Alteração 
permitida 

Limite Observação 

Famílias Verticais Aumento da 
Altura 

Coletor extensão 
até altura de 10m 

- 

Famílias Horizontais Aumento da 
Largura 

Até 2 x largura do 
coletor BASE 

Deve ser mantido: 
- o comprimento e a largura das 
aletas da placa absorvedora 
- a proporção entre o a largura 
do coletor e o número de tubos 
do coletor 

Inversão das 
Dimensões 
Vertical/Horizontal 
"Rebatimento" 

Inversão das 
Dimensões 
Vertical/Horizontal - 

Deve ser mantido: 
- a proporção entre o a largura 
do coletor e o número de tubos 
do coletor 

Modificação do 
Diâmetro da Calha 
Coletora 

Aumento ou 
redução do 
diâmetro da calha 
coletora 

- - 

Modificação do 
Material da Caixa 
Externa 

- - Exigido os ensaios: 
- Choque Térmico 
- Destrutivo 

 

3.2.2 PBE Edifica 

O Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ) que trata da definição do Nível 

de Eficiência Energética de Edificações Residenciais é aprovado pela Portaria 

INMETRO nº18/2012, publicada em 17/01/2012 (INMETRO, 2012). 

No RTQ, além dos demais critérios que compõe o Nível de Eficiência 

Energética da edificação, são descritos os critérios de avaliação de eficiência para 

os sistemas de aquecimento de água para edificações residenciais que serão 

instalados nas edificações avaliadas pelo regulamento. Entre os sistemas está o 

aquecimento solar. Para que seja possível obter o nível de eficiência energética 

máximo neste critério, nível “A”, é necessário que a instalação de aquecimento solar 

de água atinja no mínimo a FS anual de 70%. Ou seja, seguindo os procedimentos 

de cálculo apresentados pelo RTQ a relação entre energia produzida pelo SAS e a 
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energia demandada pelos usuários deve ser superior a 0,7. A Tabela 11 mostra os 

limites de FS para enquadramento da instalação de SAS em “A”, “B”, “C” e “D”. 

Tabela 11 - Classificação da eficiência de sistemas de aquecimento solar com backup por 
resistência elétrica-RTQ-PBE Edifica 

Fonte: INMETRO (2012) 

 

Como pré-requisito para os níveis “A” e “B”, onde “A” é o mais eficiente, o 

projeto de instalações hidrossanitárias deve comprovar que as tubulações metálicas 

para água quente possuem isolamento térmico com espessura mínima, em 

centímetros (cm), determinada por tabela apresentada pelo RTQ, de acordo com o 

diâmetro nominal da tubulação. Nas tubulações não metálicas para água quente, a 

espessura mínima do isolamento deve ser de 1,0 cm, para qualquer diâmetro 

nominal de tubulação, com condutividade térmica entre 0,032 e 0,040 Wm-1K-1. 

Percebe-se que estas especificações são mais detalhadas que do TR-SAS 

vigente, e ainda definem níveis de eficiência, os quais são atingidos conforme FS 

anual calculada para a instalação. 

3.3 ÂNGULO DE INCLINAÇÃO PARA COLETOR 

Segundo a NBR 15.569 (ABNT, 2008), quando não disponível o projeto do 

SAS e respeitando as orientações do fabricante, deve-se adotar a inclinação igual à 

latitude somada de 10°, sendo que a inclinação não deve ser inferior a 15°. 

3.4 CÁLCULO DA IRRADIAÇÃO SOBRE O PLANO INCLINADO 

O programa SunData, disponível na página da CRESESB (2016), com o 

objetivo de fornecer dados de irradiação global na superfície a partir de busca por 

coordenadas, localiza um local mais próximo à coordenada informada dentre 350 

locais da base de dados no Brasil e em países limítrofes. Em seguida são 
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apresentados três locais, os mais próximos da coordenada informada. Os dados 

fornecidos correspondem à irradiação solar diária média mensal sobre o plano 

horizontal e sobre mais três ângulos de plano inclinado, todos voltados para o norte 

geográfico: igual à latitude informada, a que resulta na maior média de irradiação 

anual, e a que resulta no maior mínimo mensal. 

A Tabela 12 apresenta um exemplo dos valores disponibilizados pelo 

SunData, os quais foram comparados com resultados dos cálculos obtidos, 

conforme descrito no tópico 5.3.2. 

Tabela 12 - Irradiação solar diária média mensal (kWh/m2.dia) para estação meteorológica de 
Castro (PR), Latitude: 24,700000° S, Longitude: 50,011944° O 

Fonte: SunData (CRESESB, acesso em: 10-01-16) 

Ângulo 
Inclina- 

ção 
Irradiação solar diária média mensal [kWh/m2.dia] 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez média delta 

Plano  
Horizontal 

0° 5,03 4,81 4,56 4,03 3,50 2,89 3,50 3,75 3,86 5,03 5,19 5,56 4,31 2,67 

Ângulo igual a 
latitude 

25° 4,55 4,59 4,70 4,61 4,43 3,79 4,60 4,46 4,10 4,91 4,75 4,93 4,53 1,14 

Maior média  
anual 

22° 4,63 4,64 4,72 4,57 4,35 3,71 4,50 4,41 4,10 4,96 4,83 5,04 4,54 1,33 

Maior mínimo 
mensal 

37° 4,14 4,28 4,54 4,66 4,65 4,03 4,89 4,58 4,03 4,63 4,34 4,43 4,43 0,86 

 

3.5 NOVOS PARÂMETROS PARA O TR-SAS 

A ABRAVA sugere novos limites para a determinação da PME para os 

coletores, em proposta de revisão do TR-SAS, conforme Tabela 13. A principal 

alteração se dá com o aumento da faixa de aceitação do coletor com a menor PME 

exigida, cujo limite atual é 30°, e passaria para 45°. 

Tabela 13 - PME mínima para o PMCMV conforme a orientação do coletor proposta ABRAVA 
Fonte: TR-SAS (CAIXA, 2013b)-destaque do autor 

Desvio do Norte 0 a 45º 46 a 65º 66 a 90º 

PME (kWh/mês) 
regiões Sul, Sudeste e Centro-
Oeste 

150 165 180 

PME (kWh/mês) 
regiões Norte e Nordeste 

120 120 120 
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4 ESTADO DA ARTE 

Os resultados das pesquisas relacionadas à aplicação de SAS em 

Habitações de Interesse Social (HIS) podem ser divididos em pesquisas de 

satisfação, de problemas de funcionamento da tecnologia e de desempenho 

energético, tanto para a redução do consumo de energia quanto para a redução da 

potência demandada em horários de pico. Os resultados apresentados a seguir 

estão divididos conforme a fonte dos dados. 

4.1 PESQUISAS DE SATISFAÇÃO REALIZADAS PELA CAIXA EM 

EMPREENDIMENTOS DO PMCMV 

A CAIXA contratou duas pesquisas de satisfação quanto à aplicação do SAS 

no PMCMV. A primeira foi realizada no ano de 2012, na qual foram entrevistadas 

famílias da região Sul, Sudeste e Centro-oeste brasileiro. A segunda pesquisa foi 

realizada em empreendimentos da região Norte e Nordeste em2014. Alguns 

resultados da pesquisa são apresentados a seguir. 

Com objetivo de avaliar a implantação dos Aquecedores Solares na primeira 

fase do PMCMV, denominada “Pesquisa de Benefícios de Sistemas de Aquecimento 

Solar”, a CAIXA realizou uma pesquisa de campo com moradores de 

empreendimentos que tiveram SAS implantados. Esta pesquisa teve o apoio técnico 

do Instituto Cultural UNA para a elaboração do questionário e manual de 

preenchimento deste, assim como para tabulação, tratamento e disponibilização dos 

resultados da pesquisa. A aplicação da pesquisa foi realizada por empresa 

especializada em entrevistas. 

A pesquisa foi realizada entre março e abril de 2012, em cidades do Paraná, 

Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Nos municípios selecionados, havia na 

época 5.365 habitações unifamiliares contratadas com SAS, e nacionalmente eram 

41.449 unidades. A Tabela 14 apresenta o número de unidades habitacionais (UH) 

do PMCMV com aquecimento solar de água nas cidades indicadas e o número de 

entrevistas realizadas por região. Com esta amostra de 299 entrevistas esperava-se 

o erro de 5,5%. 
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Tabela 14 - Relação do número total de UH por município e com entrevista realizada 
Fonte: CAIXA (2011 apud PEREIRA, 2012) 

Cidade 
Número de 

UH 
Entrevistas 
realizadas 

CAMPO GRANDE (MS) 587 30 

MARINGA (PR) 308 21 

RIO DE JANEIRO (RJ) 248 17 

SOROCABA/ITAPETININGA (SP) 679 26 

UBERLANDIA/ FRUTAL (MG) 3.902 205 

Total 5.365 299 

 

Os entrevistados em sua maioria eram os responsáveis pelo grupo familiar 

(79%) e os cônjuges/companheiros (12%) representavam a segunda parcela 

principal. Quanto ao tempo de ocupação do imóvel a maioria habitava o imóvel há 

um período de 3 a 6 meses (64%), seguido daqueles com até 3 meses na nova 

moradia (7%). A Figura 15 apresenta o gráfico com a distribuição do tempo de 

ocupação encontrada na amostra da pesquisa. 

 
Figura 15 - Distribuição do tempo de ocupação dos entrevistados 

Fonte: PEREIRA (2012) 

Em relação ao questionamento quanto à satisfação em relação ao SAS 

instalado na sua residência a grande maioria respondeu estar satisfeito ou muito 

satisfeito (no total são 80%). E 13% dos entrevistados responderam que estavam 

insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Aqueles que demonstraram insatisfação foram 

questionados quanto ao motivo, sendo esta uma questão aberta. O motivo 

respondido mais frequentemente foi “água não esquenta”, seguido por “água muito 

quente”, “vazamentos/defeitos” e “não consegue regular a temperatura da água”. A 
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Figura 16 apresenta a distribuição das respostas quanto à satisfação e a Figura 17 

quanto aos motivos de insatisfação. 

 
Figura 16 - Gráfico da distribuição das repostas quanto à satisfação em relação ao SAS 

instalado na residência 
Fonte: Adaptado de PEREIRA (2012) 

 

 
Figura 17 - Distribuição das repostas quanto ao motivo da insatisfação 

Fonte: Adaptado de PEREIRA (2012) 

 

A segunda pesquisa realizada pela CAIXA, em 2014, com objetivo de propor 

melhoria para o conforto ambiental das edificações unifamiliares em 

empreendimentos do PMCMV nas regiões N e NE é discutida por Borgstein (2014). 

Este apresenta o levantamento dos projetos atuais e do clima, entrevista com 

moradores, resultado de simulação de desempenho de conforto e avaliação do 
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impacto de medidas de melhoria. As entrevistas com moradores, total de 189, 

objetivou verificar a satisfação destes em relação ao SAS, foi aplicado o questionário 

de Pereira (2012) atualizado e acrescido de capítulo sobre conforto da casa. 

As cidades onde se realizou a entrevista são Palmeira dos Índios (AL), Pilar 

(AL), Bom Jesus da Lapa (BA), Boa Vista (RR) e Lagarto (SE). Estas localidades 

abrangem diversas zonas bioclimáticas. E ainda conforme Borgstein (2014), apesar 

da alta taxa de satisfação, a taxa de problemas com equipamentos é alta (20%) e 

“não há medição para confirmar o correto funcionamento do sistema”. 

Entre os problemas relatados os principais foram o não funcionamento do 

sistema (6,3%) e vazamento (5,8%), a Tabela 15 apresenta a relação dos principais 

problemas relatados na pesquisa. 

Tabela 15 - Distribuição do tipo de problema observado 
Fonte: Pereira (2014a) 

 

A Figura 18 apresenta o resultado para satisfação com o uso do SAS por 

estes moradores, e a Figura 19 apresenta um gráfico com a distribuição das 

respostas quanto ao hábito de tomar banho aquecido antes de se mudar para a 

residência com aquecedor solar e após a mudança. A alteração do perfil de 

consumo de água aquecida tende a indicar que a presença do equipamento não 

motivou economia, mas aumento do conforto. 
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Figura 18 - Respostas dos usuários do N e NE em relação à satisfação com o uso do SAS 
Fonte: Borgstein (2014) 

 

Figura 19 - Distribuição das respostas quanto ao hábito de banho com água aquecida 
Fonte: Borgstein (2014) 

O estudo de Borgstein (2014) ressalta que a maioria dos entrevistados 

respondeu que não recebeu treinamento sobre o SAS (62,4%), não recebeu manual 

de usuário (61,4%) e não sabe quem procurar quando ocorrerem defeitos (93,1%). 

Este também mostra que 41% dos usuários dão mais importância por ter 

temperaturas mais confortáveis dentro da casa do que ter aquecimento solar para 

banho, 45% dá mais importância para o SAS e 14% entende que as duas iniciativas 
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têm importância igual. 

Por fim, Borgstein (2014) propõe: 

 Que o SAS seja considerado como medida de conforto e não como medida de 

eficiência, apesar de poder evitar o consumo futuro; 

 Que se deve investigar melhor os potenciais problemas com funcionamento do 

sistema; 

 Que sejam utilizados chuveiros eletrônicos; 

 Que seja melhorado o treinamento e capacitação, e 

 Que se faz necessária a medição e verificação (M&V) dos sistemas instalados. 

4.2 DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS EM INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTO 

SOLAR DE ÁGUA DE USO RESIDENCIAL 

Fantinelli e Pereira (2012) apresentam uma revisão sobre o caso de um 

projeto de aplicação da tecnologia termossolar em habitações de interesse social 

que teve sua instalação iniciada em novembro de 2000, no bairro de Sapucaias, 

cidade de Contagem, Minas Gerais (Projeto Contagem). Esta pesquisa teve o 

objetivo de avaliar os resultados econômicos relativos ao consumo evitado de 

energia elétrica e a apropriação dessa nova tecnologia pelos moradores. O projeto 

de Sapucaias foi coordenado pelo Grupo de Estudo em Energia Solar da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e apoiado financeiramente pela 

Eletrobrás PROCEL. O Projeto Contagem beneficiou 100 famílias que participavam 

de um programa de mutirão para construção de suas casas, as quais receberam a 

doação dos materiais e assessoria técnica para a instalação do SAS individual para 

suas futuras moradias. 

Fantinelli (2006) foi a primeira avaliação formal do Projeto Contagem, e este 

avaliou o perfil do consumo de energia elétrica destes (equipamentos em uso, tempo 

de banho, e estratégias de economia). Quanto ao SAS, pesquisou a satisfação dos 

usuários/moradores quanto ao uso do sistema, a presença de problemas e os 

hábitos de manutenção. 

Em um diagnóstico nacional de instalações de SAS, desenvolveu-se uma 

pesquisa em 7 cidades brasileiras com o intuito de se diagnosticar as características 

das aplicações desta tecnologia no Brasil nas aplicações de banho e piscina, nas 

classes residencial e industrial, e setor de serviços (hotéis, motéis, escolas). Entre o 
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acordo realizado em outubro de 2006 e o ano de 2010, foram realizadas avaliações 

técnicas e entrevistas em 698 instalações de aquecimento solar, além da entrevista 

a fabricantes e revendedores (SALVADOR et al., 2012). 

Dentro deste diagnóstico temos o levantamento de campo apresentado por 

Santos et al. (2012), o qual se realizou entre maio de 2007 e outubro de 2008, em 

154 instalações de SAS em residências de habitação popular nos estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro. O problema com maior ocorrência é a falta de limpeza dos 

coletores solares, na sequência está o vazamento no registro misturador e em 

seguida o vidro do coletor quebrado. A Figura 20 apresenta um gráfico com os 

principais problemas encontrados na pesquisa citada. 

 
Figura 20 - Principais problemas encontrados em instalações de SAS de residências 

pesquisadas 
Fonte: Santos et al. (2012) 

Conforme se observa o problema mais comum diz respeito à falta de 

limpeza dos coletores, o que se trata de responsabilidade do usuário. Outros 

problemas podem estar relacionados à qualidade dos materiais empregados, 

especificações de projeto e/ou ao uso inadequado. 

4.3 ECONOMIA DE ENERGIA E REDUÇÃO DO CONSUMO NO HORÁRIO DE 

PICO COM O USO DO SAS 

Numa pesquisa de campo realizada em Florianópolis por Salazar (2004) nos 

meses de fevereiro a maio de 2004 foram monitoradas 90 unidades consumidoras 
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do programa habitacional PAR, administrado pela CAIXA, sendo que se realizou a 

instalação de SAS em 60 moradias (Grupo A), e acompanhou-se um grupo de 30 

unidades como referência (Grupo B). Foram instalados chuveiros elétricos com 

controle eletrônico de potência em todas as unidades, sendo que nas moradias com 

SAS o chuveiro funcionava como sistema de apoio, complementar ao sistema 

termossolar. Salazar (2004) identificou a redução do consumo mensal de energia 

elétrica para aquecimento de água, em 32%, redução do pico da curva de demanda, 

chegando a 62% em um dos meses. Porém o pico da demanda do Grupo A (com 

SAS) foi maior que a do Grupo B em um dos meses, por fim o fator de carga obtido 

não teve significante alteração, tendo variado para os dois grupos entre 0,37 e 0,42. 

A Figura 21 mostra a curva de consumo médio mensal por hora dos 

chuveiros elétricos conforme resultados da pesquisa de Salazar (2004). Neste 

gráfico observa-se a concentração da demanda no período noturno, entre 18h e 20h, 

e um segundo pico de consumo no período matutino, em torno do horário de 7h. 

 
Figura 21 - Consumo médio mensal de chuveiros elétricos - maio 2004 

Fonte: SALAZAR (2004) 

O estudo de Giglio (2015), “Influência do usuário na economia de energia 

obtida por meio do uso de sistema de aquecimento solar de água em habitações de 

interesse social”, com 200 famílias moradoras em casas construídas em Londrina 

(PR) na primeira fase do PMCMV-FAR, o qual foi realizado a partir de entrevistas e 

medições nas residências por um ano, identificou uma economia média anual de 

145kWh por pessoa, e redução média ponderada de 26% da fatura de energia 
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elétrica da residência, com variação 13% a 33%. 

Destaca-se que o SAS instalado no empreendimento analisado era 

composto de coletor apoiado sobre suporte metálico para adequação da orientação 

do coletor, reservatório térmico externo, válvula elétrica anticongelamento, e 

misturador externo. 

A maior FS anual média observada por Giglio (2015) correspondeu a 86,6%, 

caso da família que utilizou da forma mais econômica a água quente, a menor FS 

anual média foi 71,8%, e a média geral 78,1%. 

Em média anual a economia de energia variou de 9,51 a 18,6 

kWh/pessoa.mês, com uma grande dispersão nos dados. Também foi observado 

que a redução média da demanda máxima de pico foi de 75%, variando de 65% a 

80%. 

A autora avalia que a família que consumiu de forma econômica a água 

quente, ou seja, gastou menos energia no ano, pode ser analisada como referência 

para determinação de parâmetros de dimensionamento. Esta família consumiu em 

média 30L/pessoa.dia. 

Giglio (2015) também verificou o volume de água eliminado pela válvula 

termostática (elétrica), que tem função de proteção contra congelamento do sistema, 

e observou que houve menos água eliminada na residência com menos usuários e 

que usava pouco o SAS por acreditar que no inverno o sistema não funcionava, 

tendo em vista que havia água mais quente no RT devido à ausência de consumo 

nos dias frios. 

A autora conclui que os principais fatores que impactaram na redução da 

economia de energia foram: 

 A falta de entendimento de como funciona a tecnologia, associado aos grupos 

com usuários com maior idade, com menor grau de escolaridade e com 

composição familiar com mais adolescentes; 

 A dificuldade para mistura da água, que no caso se dava por um misturador 

externo; 

 A dificuldade da compreensão dos benefícios da tecnologia quando o consumo 

pelos demais equipamentos eletrodomésticos é maior do que a participação do 

sistema de aquecimento de água. 

Este último aspecto pode explicar o fato de algumas famílias responderem 
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às pesquisas de satisfação que não percebem economia devido ao SAS, conforme 

pesquisas relatadas no tópico 4.1. 
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5 METODOLOGIA 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS NOS SAS 

Esta fase da pesquisa envolveu um estudo de campo com entrevistas a 

moradores de empreendimentos entregues com SAS, a inspeção de unidades 

prontas, e a análise dos problemas apresentados no capítulo Estado da Arte. 

5.1.1 Pesquisa de campo - entrevistas 

Foram realizadas pesquisas de campo em novembro de 2015, em três 

empreendimentos habitacionais diferentes. 

Quanto à amostragem, tendo em vista a limitação de recursos e tempo, 

foram escolhidos empreendimentos nas proximidades da cidade de Ponta Grossa, 

os quais foram indicados por Engenheiro da CAIXA, por serem empreendimentos 

onde havia menor risco para a segurança. Este tipo de amostragem pode ser 

classificado como de Conveniência, conforme apresentado no tópico Revisão 

Teórica. 

Iniciaram-se as entrevistas em um ponto escolhido por conveniência, 

seguindo um roteiro sequencial, procurou-se realizar a entrevista em todas as 

unidades deste caminho, dentro do tempo disponível. Em raras situações houve 

alguém se recusando a responder ao questionário, sendo que, em um dos casos o 

motivo era a dificuldade de audição e de comunicação da pessoa na língua 

portuguesa. Na pesquisa, os entrevistadores se apresentavam apenas como 

pesquisadores. Em um dos dias contou-se com a ajuda de três estudantes 

universitários voluntários. 

A entrevista concentrou-se na pergunta: “O Sr./Sra. já teve algum problema 

com o aquecedor solar (sistema)? ”, e em seguida, caso houvesse aparente dúvida 

do entrevistado quanto ao sistema, questionava-se quanto a ocorrência de 

problemas no coletor, caixa de quebra de pressão, reservatório térmico e demais 

componentes do sistema, relacionados no formulário de entrevista. 

O formulário utilizado para anotar as respostas é apresentado no Apêndice A 

, o qual é composto dos itens: (1) Identificação, que corresponde a identificação do 
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local de entrevista e entrevistador; (2) Entrevistado, que corresponde a identificação 

do entrevistado; (3) Entrevista, que corresponde a resposta à pergunta pelo 

entrevistado; (4) Inspeção, que corresponde a anotações feitas pela entrevistador 

referente a observações visuais das instalações a partir da área externa do terreno. 

A informação do nome do entrevistado, no decorrer das entrevistas, foi 

considerada sem relevância para a pesquisa, e desta forma deixou de ser registrada. 

As entrevistas foram realizadas na área externa da casa, e não foi realizada 

nenhuma inspeção no interior dos imóveis. Foram anotadas também algumas falas 

dos usuários consideradas relevantes para explicar os problemas por eles 

observados. 

Foram realizadas entrevistas com 86 moradores, correspondendo a 8,1% 

das unidades de três empreendimentos que juntos totalizam 1058 unidades 

habitacionais, e 3,2% das unidades entregues na cidade do Estudo de Caso. 

Na cidade do Estudo de Caso, até novembro de 2015, havia 4.229 unidades 

habitacionais (UH) contratadas, e destas, 2.678 UH estavam entregues no PMCMV-

2, o qual obrigava a instalação do SAS. 

5.1.2 Inspeção de unidades prontas 

Foi realizada a inspeção de unidades prontas localizadas em um 

empreendimento na região centro-sul do estado do Paraná. Neste, no mês de julho 

de 2015, todos os SAS que estavam preenchidos com água foram danificados em 

condições de temperatura baixa. A vistoria foi realizada após a troca dos coletores 

danificados e antes da entrega aos usuários/moradores. 

Foram inspecionadas visualmente as instalações de SAS, a partir da área 

externa. Observou-se a posição e componentes instalados nas casas, e ainda, 

alguns equipamentos no depósito da construtora. No interior dos imóveis foram 

observadas as instalações hidráulicas sob o telhado. Ainda se acompanhou a 

realização pela construtora de teste de saída da água quente com a abertura do 

registro misturador no banheiro. 

Próximo a este empreendimento identificou-se alguns SAS instalados em 

casas, onde os moradores foram questionados quanto ao funcionamento dos 

mesmos. Posteriormente identificou-se que estes SAS fazem parte de um projeto do 

Programa de Eficiência Energética da Copel Distribuição S.A. Realizou-se o contato 
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com a empresa para identificar as características da instalação destes sistemas. 

5.1.3 Entrevista com representantes da CAIXA 

Realizou-se contato com profissionais do quadro técnico da CAIXA das 

unidades ligadas à análise dos empreendimentos habitacionais do PMCMV, as 

Gerências Executivas de Habitação (GIHAB), das cidades de Ponta Grossa, 

Londrina e Maringá. Estes profissionais foram questionados quanto ao histórico de 

ocorrência de falhas nos SAS instalados em empreendimentos das suas regiões. 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS SAS 

5.2.1 PREMISSAS 

Analisou-se a documentação técnica de um dos empreendimentos onde 

foram realizadas as entrevistas de campo, com objetivo de se apurar as 

especificações e os detalhes de projeto. Esta análise contribuiu para a identificação 

de possíveis causas dos problemas identificados na pesquisa de campo e subsidiou 

análise de desempenho térmico descrita no tópico de Verificação de Desempenho 

Térmico, tópico 5.3. 

Escolheu-se um empreendimento que: 

 Tivesse sido contratado sob as orientações e especificações da versão atual do 

TR-SAS, para subsidiar as propostas de alteração; 

 Onde foram realizadas entrevistas de campo, de forma que as constatações 

pudessem ser complementares; 

 Empreendimentos concluídos e entregues, situação daqueles onde foram 

realizadas as entrevistas, pois assim a implantação do SAS também estaria 

concluída, sendo possível ter acesso aos documentos entregues pela construtora 

à CAIXA como projetos, manuais de usuários e Termo de Conclusão do 

Processo de Implantação do SAS. 

Analisou-se a documentação técnica para se identificar: 

 Marca e modelo dos equipamentos instalados (coletor e reservatório); 
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 Características técnicas dos equipamentos, coletor e reservatório, instalados 

(dimensões, coeficiente de ganho e de perda de energia da placa); 

 Geometria da instalação (inclinação, orientação); 

 Dispositivos de segurança; 

 Características da instalação hidráulica (tipo de tubo, arranjo, dispositivos, 

isolamento térmico); 

 Custo da edificação e equipamentos; 

 Datas de orçamento e entrega dos empreendimentos (informações relevantes 

para se tratar do custo da obra e quanto às falhas observadas); 

 Outros detalhes relevantes para a análise da aplicação do SAS. 

5.2.2DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO ESTUDADO 

Os empreendimentos com entrevista de campo são todos da construtora 

com maior representatividade (57%), em número de unidades executadas no 

PMCMV-FAR, na fase 2 do programa, na região de análise, cidade do Estudo de 

Caso (Tabela 16). 

Tabela 16 - Número de UH - MCMV-FAR - fase 2 - Cidade do Estudo de Caso 

CONSTRUTORA Número de UH 
Contratadas/ 
Concluídas  

Representativi
dade (%) 

Valor de 
investimento 

médio por UH - 
FAR (R$) 

CONSTRUTORA “A” 2421 57% 59.204,43  

CONSTRUTORA “B” 1127 27% 68.977,82  

CONSTRUTORA “C” 481 11% 51.468,11  

CONSTRUTORA “D” 200 5% 64.000,00  

TOTAL 4229 100% 61.155,85  

 

O empreendimento escolhido para análise da documentação, designado 

Estudo de Caso, foi escolhido devido a disponibilidade da documentação técnica nos 

arquivos da Caixa em junho de 2016. O volume técnico de engenharia deste 

empreendimento continha mais de 2500 folhas e contempla, além da documentação 

analisada, os projetos e planilhas recebidos da construtora, e pareceres técnicos 

pertinentes. Alguns dos documentos deste processo são tratados como 

confidenciais. 

Para preservar a confidencialidade necessária no uso das informações 
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utilizadas não está sendo citado o nome da construtora e do empreendimento. 

A documentação identificada e analisada nos volumes técnicos de 

engenharia disponíveis na CAIXA foram: 

 Projeto arquitetônico; 

 Projeto hidráulico; 

 Manual do Proprietário (geral - elaborado pela construtora); 

 Manual do Usuário (específico do SAS - elaborado pela fornecedora); 

 Termo de Conclusão da implantação do SAS (elaborado pela fornecedora). 

O loteamento constitui-se de 500 unidades habitacionais térreas com duas 

tipologias construtivas, diferenciadas quanto a acessibilidade, sendo 15 unidades 

adequadas para pessoas com deficiência e 485 adaptáveis, conforme os critérios do 

PMCMV-FAR. 

As duas tipologias têm área total de 40,79m², contendo dois quartos, sala, 

cozinha, banheiro e área de serviço externa, conforme planta arquitetônica 

apresentada na Figura 22. 



67 

 
Figura 22 - Planta baixa com mobiliário - tipologia padrão 

A análise da documentação técnica arquivada pela CAIXA traz o 

entendimento que a construtora e fornecedora do SAS entende que o TR-SAS deve 

ser seguido para participação no PMCMV. Por exemplo, a fornecedora do SAS 

demonstra ciência que ela estava fornecendo o SAS “nas Zonas Bioclimáticas 1, 2 e 

3 cujas temperaturas mínimas são iguais ou inferiores a 2°C e o uso do sistema 

Anticongelamento é obrigatório (Conforme Termo de Referência 6.1.6 - página 7) ” 

(CAIXA, 2012, pág. 2551). 

A Tabela 17 apresenta os dados gerais do empreendimento. 
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Tabela 17 - Dados gerais - Estudo de Caso. 

Localização (região): Centro-Oriental do Paraná 

Latitude: S 25 03 34 (DATUM SAD 69) 

Número de unidades 
habitacionais: 

500 (485 adaptáveis e 15 
adaptadas para Pessoas com 
Deficiência) 

Descrição da casa (área, número 
de quartos, pé-direito, tipo de 
telha, e estrutura do telhado): 

40,79m² (total), dois quartos, 
telhado de madeira e telhas 
cerâmicas 

Estágio da obra: Concluída e entregue 

Data de início das obras 
(aproximado): 

janeiro/2013 

Data de término das obras: 15/10/2014 

Data do orçamento (proposta 
construtora): 

01/10/2012 

Custo da casa (sem o SAS)  R$ 38.067,00  

Custo do SAS com instalação 
(inclui infraestrutura de água 
quente (sem BDI) 

 R$ 2.000,00  

BDI (%) 14,50% 

Valor total do investimento por 
habitação (incluindo infraestrutura 
do loteamento) 

 R$ 67.000,00  

 

A Tabela 18 apresenta os dados dos coletores solares do 

empreendimento. Sendo que o modelo do coletor foi identificado no Manual do 

Usuário da empresa Soletrol e a identificação do número de coletores por UH 

foi identificado pelo Termo de Conclusão do processo de implantação do SAS. 

A Figura 23 apresenta a forma de instalação do conjunto coletor/RT, conforme 

Manual do Usuário. Ainda a orientação dos coletores foi calculada sobre o 

desenho do projeto, conforme Figura 24. Os coeficientes de ganho e de perdas 

do coletor foram obtidos conforme tabela INMETRO “Coletores Solares para 

banho - Edição 03/2016” (INMETRO, 2016) 
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Figura 23 - Conjunto Aquecedor Solar Compacto Solquent 

 

Tabela 18 - Dados dos coletores solares - Estudo de Caso 

Marca Solquent Solquent 

Modelo Solquent 1.6m² Solquent 2.0m² 

Fabricante 
Soletrol Indústria de 
Comércio Ltda. 

Soletrol Indústria de 
Comércio Ltda. 

Número de coletores por 
UH 

344 unidades com 2 
coletores solares com área 
de 1,6m² cada 

166 unidades com 1 
coletor solar com área de 
2,0m² 

Orientação (graus)  casas com 2 coletores: 62° casas com 1 coletor: 29° 

Inclinação (%/graus) 51% (27,0°) 51% (27,0°) 

Dimensões (m) 2,050 x 0,795 x 0,054 2,050 x 1,300 x 0,054 

Área coletora (m²) 1,59 2,00 

Categoria de eficiência A A 

Produção de energia 
média mensal - PME 
(kWh/mês/coletor) 

128,2 161,2 

Coeficiente de ganho 0,749 0,749 

Coeficiente de perdas 6,074 6,074 
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Figura 24 - Orientação dos telhados em relação ao norte geográfico - Estudo de Caso 

A Tabela 19 apresenta os dados obtidos do reservatório térmico. A perda 

específica de energia mensal foi obtida da tabela “Sistemas e equipamentos para 

aquecimento solar de água - reservatórios térmicos - SAE - Edição 02/2014” 

(INMETRO, 2014). Não foi possível identificar qual dos dois modelos certificados 

pela INMETRO foi instalado. 

Tabela 19 - Dados - do reservatório térmico - Estudo de Caso. 

Marca Solquent Solquent 

Modelo (conforme ENCE) 
Solquent R.T. compacto 

Solquent popular 

Fabricante 
Soletrol Indústria de 
Comércio Ltda. 

Soletrol Indústria de 
Comércio Ltda. 

Perda específica de energia mensal 
(kWh/mês/l) 

0,2 0,27 

Dimensões externas comprimento 
X diâmetro (mm) 

1560 x 480 1560 x 480 

Material do corpo interno POLIETILENO POLIETILENO 

Material do isolamento térmico POLIURETANO POLIURETANO 

Material do corpo externo Alumínio Alumínio 

 

A Tabela 20 apresenta os dados complementares da instalação do SAS. 

Tabela 20 - Dados gerais - Estudo de Caso. 

Material da tubulação para instalações de água 
quente: 

CPVC 

Solução adotada para isolamento térmico da 
tubulação de água quente (material e espessura) 

Não identificado 

Marca e modelo de dispositivo anticongelamento 
(se instalado) 

Válvula anticongelamento 
mecânica Soletrol 
- aciona em aproximadamente 6°C 
- atende até 3 coletores 
- garantia de 3 meses 
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A foto aérea da Figura 25 apresenta parte do empreendimento, Estudo de 

Caso, onde é possível identificar os coletores solares e RT instalados sobre os 

telhados. 

 
Figura 25 - Imagem aérea de algumas casas do Estudo de Caso 

Fonte: http://geoweb.pontagrossa.pr.gov.br/ 

5.3 VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO TÉRMICO - CÁLCULO DA FRAÇÃO 

SOLAR 

O objetivo da simulação é determinar a Fração Solar (FS) de uma instalação 

de aquecimento de água para atendimento da demanda de uma residência com 4 

moradores, para diversas inclinações e orientações, e para a localização do 

empreendimento de Estudo de Caso. 

Analisou-se a FS prevista, conforme o método de cálculo da Carta-F, nas 

situações de instalação dos coletores instalados no Estudo de Caso. 

Ainda foram simulados os resultados nestas mesmas condições acima 

descritas, para diversas inclinações, a fim se determinar: 

 A inclinação do coletor com o melhor resultado de FS média anual; 

 A inclinação do coletor que maximizasse o menor FS mensal; 

A primeira situação objetiva a obtenção da inclinação que daria o maior 
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benefício em termos de economia de energia anual. E a segunda situação seria o 

ângulo de inclinação que resultaria em um benefício mais homogêneo ao longo do 

ano, reduzindo o risco de superdimensionamento do sistema no mês mais quente. 

Os resultados de FS foram verificados quanto ao atendimento ao mínimo 

exigido para certificação do Programa Brasileiro de Etiquetagem - Edificações (PBE-

Edifica) - FS mínimo de 70%. 

Os dados climáticos, irradiação global diária média mensal sobre o plano 

horizontal e temperatura ambiente média mensal, para a localidade escolhida foram 

obtidos do programa RETScreen 4. 

Tendo em vista o reconhecimento internacional dado ao RETScreen 4, o 

mesmo foi utilizado para validação de resultados preliminares de FS. 

Elaborou-se uma planilha para o cálculo da FS nos cenários de análise, a 

qual possibilita: 

 Cálculo da irradiação diária média mensal para cada cenário de análise 

(localização, inclinação e orientação), baseado no modelo isotrópico difuso; 

 Cálculo da FS mensal em cada cenário analisado, conforme método Carta-F; 

 Determinação da FS: média anual, mensal máxima e mensal mínima; 

 Comparação dos resultados e elaboração de gráficos. 

5.3.1 Parâmetros de entrada 

Os dados de entrada (parâmetros) utilizados para o cálculo da FS são 

apresentados na Tabela 21. 
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Tabela 21 - Dados de entrada para o cálculo da FS 

Dados de entrada Símbolo Unidade Fonte adotada 

Volume de consumo diário 
de água quente 

Vcon L 200L (para PBE-Edifica: 
mínimo de 50L/(morador.dia) 

Volume de armazenamento 
de água quente 

Varm L 200L (conforme volume 
definido pelo TR-SAS) 

Temperatura ambiente média 
mensal 

Tamb °C  RETScreen 4 

Irradiação solar global 
horizontal média diária 
mensal para o local de 
instalação 

Hdia kWh/(m².dia) RETScreen 4 

Inclinação do coletor β ° Variável conforme a análise 

Latitude local indefinido ° -25,09° (Sul) 

Ângulo de orientação em 
relação do norte 

γ ° Informação da instalação 

Coeficiente de ganho do 
coletor 

Frτα adimensional 0,749 (Tabela INMETRO 
PBE-Solar) 

Coeficiente de perdas do 
coletor 

FrUL W/(m².°C)  6,074 (Tabela INMETRO 
PBE-Solar) 

Temperatura de consumo da 
água quente 

Tconsumo °C 
 

40°C (mínimo conforme 
PBE-Edifica) 

Índice de albedo médio indefinido adimensional 0,3 

Modificador do ângulo de 
incidência 

[τα/ταn] adimensional 0,7 

Fator de correção do 
conjunto coletor/trocador 

[F’R/ FR] adimensional 0,95 (conforme PBE-Edifica) 

Temperatura mínima 
admissível da água quente 

Hdia °C 45°C (conforme PBE-Edifica) 

 

5.3.2 Passos dos cálculos de Irradiação diária média mensal sobre o plano inclinado 

O cálculo da irradiação diária média mensal sobre o plano inclinado foi 

desenvolvido em planilha eletrônica do programa Excel (Microsoft, 2008) a partir dos 

dados de irradiação diária média mensal sobre o plano horizontal obtida no 

programa RETScreen 4. 

Os seguintes passos foram desenvolvidos nesta etapa: 

 Obtenção dos valores de Irradiação diária média mensal sobre plano horizontal e 

temperatura média mensal, a partir do software RETScreen 4, para a localidade 

estudada. 

 A partir dos dados do item 1, foi calculada a irradiação diária média mensal para 

cada inclinação e orientação. As fórmulas utilizadas são as apresentadas por 

Duffie e Beckman (2006), tendo sido considerado o modelo isotrópico difuso, 



74 

desenvolvido por Liu e Jordan (1963 apud Duffie e Beckman 2006, pág. 90). Este 

procedimento consiste basicamente em: 

 Cálculo da Irradiação diária média mensal extraterrestre, irradiação que 

seria obtida para dada latitude se não houvesse a ação de reflexão e 

refração pela atmosfera; 

 Cálculo do Índice de limpeza médio mensal, relação entre a irradiação 

extraterrestre e a irradiação global medida na superfície da terra, a qual é 

variável ao longo do ano; 

 Cálculo da Irradiação diária média mensal para cada situação (inclinação 

do coletor e orientação) a partir soma dos três componentes calculados: 

Irradiação Direta diária média mensal; Irradiação Difusa diária média 

mensal e Irradiação de Albedo diária média mensal. 

Calculou-se a FS da instalação conforme descrito anteriormente para 30 

ângulos de inclinação do coletor, variando-se a inclinação de 9 a 67°, a cada 2°. 

Analisaram-se as inclinações que resultaram nos maiores resultados da FS 

média anual e FS mês mínima. 

5.3.3 Cenários para o cálculo da FS 

Considerou-se o ângulo de inclinação do coletor e a orientação em relação 

ao norte conforme verificado na documentação técnica do empreendimento, Estudo 

de Caso. 

Verificou-se a FS dos coletores da mesma fabricante do Estudo de Caso 

(Soletrol), e além dos modelos identificados, SOLQUENT 1,60 m² e SOLQUENT 2,0 

m², foram analisados os modelos SOLQUENT 2,06 m² e SOLQUENT 2,24 m², que 

tem PME próximos aos limites do TR-SAS. Os dados destes coletores, conforme 

PBE-Solar (INMETRO, 2015), são apresentados na Tabela 22. 

Tabela 22 - Coletores utilizados na análise 

Fabricante-modelo Área externa 
do coletor (m²) 

Fr(ta)n FrUL PME por coletor 
(kWh/mês) 

SOLETROL - SOLQUENT 1,60 m² 1,59 0,749 6,074 128,2 

SOLETROL - SOLQUENT 2,0 m² 2,00 0,749 6,074 161,2 

SOLETROL - SOLQUENT 2,06 m² 2,06 0,749 6,074 166,0 

SOLETROL - SOLQUENT 2,24 m² 2,24 0,749 6,074 180,5 
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A Tabela 23 apresenta dez cenários analisados, onde é informado o número 

de coletores considerados em conjunto e a orientação considerada. Os cenários de 

análise 2 e 5 correspondem àqueles do Estudo de caso. O cenário 1 foi escolhido 

para verificar a FS no limite do TR-SAS (faixa 0 a 30°). Havia a suspeita de que o 

cenário 5 se mostraria numa condição de superdimensionamento, pois a soma do 

PME dos dois coletores (256,4kWh/mês) é muito superior ao exigido (165 kWh/mês), 

para a faixa onde o SAS estava inserido (31 a 65°). Assim decidiu-se analisar os 

cenários 6, 7 e 8, pois o coletor de 2,06m² tem PME (166,0kWh/mês) próximo ao 

valor daquela faixa. O cenário 7 tem a orientação sugerida, como novo limite, pela 

ABRAVA (CAIXA, 2013b). Completou a análise os cenários 9 e 10, que adotam um 

coletor com PME adequado para a faixa 66 a 90°. 

Tabela 23 - Cenários de análise da FS (em destaque os cenários que correspondem ao Estudo 
de Caso) 

Cenário Fabricante-modelo Número 
de 

coletores 

Área externa 
do conjunto de 

coletores 

Orientação 
(°) 

1 SOLETROL - SOLQUENT 2,0 m² 1 2,00 0 

2 SOLETROL - SOLQUENT 2,0 m² 1 2,00 29 

3 SOLETROL - SOLQUENT 2,0 m² 1 2,00 62 

4 SOLETROL - SOLQUENT 1,60 m² 1 1,59 62 

5 SOLETROL - SOLQUENT 1,60 m² 2 3,18 62 

6 SOLETROL - SOLQUENT 2,06 m² 1 2,06 31 

7 SOLETROL - SOLQUENT 2,06 m² 1 2,06 46 

8 SOLETROL - SOLQUENT 2,06 m² 1 2,06 65 

9 SOLETROL - SOLQUENT 2,24 m² 1 2,24 66 

10 SOLETROL - SOLQUENT 2,24 m² 1 2,24 90 

 

5.4 LEVANTAMENTOS DE MATERIAIS APLICADOS NOS SAS 

Identificaram-se e analisaram-se, com embasamento na Revisão Teórica e 

Estado da Arte, os principais materiais utilizados nas instalações dos SAS tendo-se 

como foco a proposta de soluções para os problemas identificados no PMCMV.  

Os materiais identificados como relevantes para esta análise foram o PVC e 

o CPVC. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS EM SAS - PMCMV-FAR 

6.1.1 Pesquisa de campo - entrevistas 

Quanto às entrevistas realizadas nos três empreendimentos, com 86 

moradores, cujos resultados estão resumidos na Tabela 24, a maioria dos 

entrevistados, 58%, estava com o SAS funcionando normalmente na data da 

entrevista. Eram compostos de um grupo que não relatou nenhum problema, 23%, e 

outro, de 35%, que já havia observado algum problema no sistema, porém este 

havia sido resolvido pela construtora ou pelo morador. Aparentemente, quase a 

totalidade destes problemas ocorreu nos primeiros meses de uso e foram resolvidos 

pela construtora ou fornecedor do SAS. 

Em contraposição, 20 entrevistados (23%) não estavam usando o SAS. Um 

deles nunca utilizou por julgar o sistema “desnecessário”, outro aguardava o retorno 

da construtora com o conserto do sistema. Em 18 unidades habitacionais (21%), o 

sistema foi desligado pelos moradores após problemas observados. Um grupo de 11 

(13%) teve problemas com “vazamento” de água e consumo excessivo de água que 

motivou o desligamento do sistema. Aparentemente, em todos estes casos de 

desligamento do SAS pelo morador realizou-se o fechamento do registro que 

alimenta o sistema. 

Completam o total 16 entrevistados (19%) que utilizavam o sistema, porém 

com a observância de algum problema ainda não resolvido. Em um dos 

empreendimentos foi relatado que a construtora estava realizando consertos em 

diversas casas com finalidade de pôr em funcionamento o SAS isto estaria 

ocorrendo após ter sido resolvido um problema de excesso de pressão na rede de 

abastecimento de água. 

O problema mais relatado é o “vazamento” do SAS. Do total de 

entrevistados, 58% relataram que em algum momento observaram o problema 

“vazamento”, e em 30%, a ocorrência de vazamento foi observada, porém estava 

resolvida na data da entrevista. 

Normalmente o usuário não sabia definir que parte do sistema apresentava o 

funcionamento irregular. Os moradores descreveram que os “vazamentos” estariam 
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associados ao horário noturno (madrugada) e ao momento do consumo de água 

quente, conjuntamente com a permanência do registro aberto de entrada de água 

(instalado junto ao hidrômetro da casa). Um dos entrevistados informou que um 

técnico da construtora, em visita para reparo de um vazamento, teria instalado um 

registro na tubulação de alimentação do SAS e orientado a manter o registro 

semiaberto para seu o bom funcionamento. 

Tabela 24 - Problemas relatados e frequências observadas 

Descrição do Problema Relatado frequência 

 absoluta relativa 

vazamento - qualquer tipo 50 58% 

água muito quente na torneira da cozinha ou banheiro, 
quando o chuveiro está em uso 22 26% 

dificuldade para regular a temperatura 19 22% 

boia estragou/ não funciona adequadamente 15 17% 

água é muito quente 13 15% 

queimou a resistência 8 9% 

válvula anticongelamento: vazamento constante 3 3% 

água é muito fria, com chuveiro desligado, mesmo após um 
dia de Sol forte 2 2% 

não economiza energia 2 2% 

registro: não funciona 2 2% 

registro: outro 2 2% 

válvula anticongelamento: entupiu 1 1% 

quebra (tubulação externa) 1 1% 

coletor: quebra do vidro 1 1% 

coletor: vidro difícil de limpar 1 1% 

 

Entre os moradores relataram o problema “vazamento - qualquer tipo”, 48% 

estavam o problema sem resolução, e o restante, 52%, já havia recebido 

atendimento para solução ou havia resolvido o problema (Tabela 25). 

Tabela 25 - Situação do problema “vazamento - qualquer tipo” 

Situação do problema com 
vazamento 

frequência 

 absoluta relativa 

Com problema atual 24 48% 

Problema relatado e resolvido 26 52% 

Total 50 100% 

 

Por fim, considerando a descrição dos moradores sobre as falhas 

registradas como “vazamento - qualquer tipo”, devido ao fenômeno ocorrer mais 
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frequentemente à noite, nos primeiros meses após a entrega do empreendimento, e 

com obtenção de solução, parcial ou total, com a permanência do registro de 

alimentação de água fria semiaberto, associa-se a falha ao mau funcionamento do 

registro tipo boia instalado no interior da caixa de quebra de pressão na condição 

pressão de alimentação de água do local, a qual vem da alimentação pública. Na 

sequência os problemas mais relatados foram “água muito quente na torneira da 

cozinha ou banheiro, quando o chuveiro está em uso” (26%), “dificuldade para 

regular a temperatura” (22%), e “água é muito quente” (15%). Os problemas mais 

frequentes estão na Figura 26. 

 
Figura 26 - Problemas observados mais frequentes 

6.1.2 Inspeção de unidades prontas 

Na inspeção interna de unidades na região centro-sul do estado do Paraná 

observou-se a falta de isolamento térmico das tubulações sob o telhado. 

No teste de saída da água quente no ponto de consumo para banho 

constatou-se, em diversos casos, a obstrução da saída de água quente. Isto era 

revolvida pela construtora com a remoção da parte interna do registro, que permitia a 

saída de ar e o funcionamento do fluxo de água para o chuveiro após remontagem 

do registro. Um exemplo de instalação deste empreendimento é apresentado na 
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Figura 27, nesta imagem pode-se observar o dispositivo anticongelamento mecânico 

instalado na parte inferior esquerda do coletor. 

Figura 27 - SAS instalado em empreendimento inspecionado 

Quanto aos SAS instalados pelo projeto do Programa de Eficiência 

Energética da Copel Distribuição S.A., os moradores não relataram nenhum 

problema de funcionamento do sistema. Segundo a empresa o projeto integrou o 

Programa de Eficiência Energética da Copel (PEE) no ano de 2012. Neste projeto, 

com o convênio com a Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), foram 

instalados SAS em 1219 residências em 29 municípios. Nestas instalações em 

localidades de clima frio foram instalados sistemas com circulação tipo termossifão 

em circuito indireto. Sendo que o fluido de trabalho recebeu o anticongelante 

Propilenoglicol (PG). As instalações foram realizadas sobre pedestal metálico 

(Figura 28), externo a residência, tendo em vista que muitas casas não 

comportariam e peso do SAS. Este projeto foi executado entre setembro de 2013 a 

agosto de 2014 (Copel Distribuição S.A, 2016). 

Estes equipamentos, apesar de estarem bastante próximos do 

empreendimento do PMCMV, que teve danos devido ao congelamento da água no 

coletor, não sofreram danos graves que pudessem ser observados na inspeção 

visual ou conforme relato dos moradores. 
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Figura 28 - Instalação de SAS do PEE da Copel Distribuição S.A 

6.1.3 Entrevista com representantes da CAIXA 

O único tipo de falhas apontadas, talvez por que causam o maior transtorno 

e dificuldade para reparos, foi a ocorrência de rompimento do coletor devido ao 

congelamento da água no seu interior. 

Obteve-se como resultado as ocorrências resumidas na Tabela 26. 

Tabela 26 - Histórico de empreendimentos com ocorrência de rompimento do coletor devido 
ao congelamento 

Fonte: Autor 

Empreendimento Região¹ 
(Paraná) 

Data (mês/ano) Ocorrência da falha (Percentual) 

1 Norte Central julho/2013 5% 

2 Norte Central julho/2013 37% 

3 Centro-Oriental julho/2013 prox. a 100% 

4 Centro-Oriental agosto/2016 Levantamento em andamento 

5 Centro-Sul julho/2015 100% das casas que estavam com água 
no coletor - ocorrência antes da entrega 

¹ - Mesorregiões Geográficas (IBGE) - Paraná  
(Fonte: http://www.ipardes.gov.br/pdf/mapas/base_fisica/mesorregioes_geograficas_base_2010.jpg) 

6.2 IDENTIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS SAS 

O empreendimento do Estudo de Caso, tem todas as unidades com SAS 

para fornecimento de água aquecida para banho complementado pelo sistema 

elétrico de passagem, chuveiro elétrico. 
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Uma via impressa do TR-SAS, localizada junto a documentação técnica de 

contratação do empreendimento, consta com assinatura de representante da 

empresa. Procedimento adotado pela CAIXA para tentar atribuir responsabilidade de 

atendimento ao TR-SAS, porque este não tem vínculo direto com o contrato 

assinado pela construtora. 

O projeto arquitetônico apresentado à CAIXA, com aprovação na Prefeitura 

Municipal, previa a instalação RT abaixo do telhado, conforme corte arquitetônico, 

Figura 29. 

 
Figura 29 - Corte Arquitetônico 

Porém, conforme visita ao empreendimento para entrevistas aos moradores, 

desenvolvida neste trabalho, e Termo de Conclusão do SAS pode-se observar que o 

RT foi instalado sobre o telhado, junto ao coletor, conforme Figura 30. 
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Figura 30 - SAS instalado no Estudo de Caso - Termo de Conclusão 

 

Não foi localizado o projeto executivo do SAS e o projeto hidráulico 

adequado à forma de instalação. Estes documentos poderiam esclarecer o material 

aplicado para isolamento térmico das tubulações e proteção do isolamento instalado 

na área externa, o material da tubulação de água fria de alimentação do SAS, e 

especificações do coletor e do RT instalados. 

A documentação da época da contratação do empreendimento especifica 

uma tubulação para água quente a ser instalada até o misturador (cor vermelha) e o 

restante da tubulação está indicada na cor azul que corresponde à tubulação para 

água fria, inclusive a tubulação para água misturada (trecho do misturador até a 

saída para o chuveiro) e trecho anterior ao registro misturador da água fria (Figura 

31), conforme NBR 5.626 (ABNT, 1998) e NBR 7.198 (ABNT, 1993), entende-se que 

estes trechos devem ser executados em material resistente a água quente. 
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Figura 31 - Elevação hidráulica da parede do chuveiro 

 

Quanto aos materiais especificados, observa-se que conforme NBR 5.626 

(ABNT, 1998), os tubos e conexões em aço-carbono zincado (galvanizado), como é 

comum o emprego em misturadores, apresenta bom desempenho, devido ao 

tratamento interno, porém para a garantia do bom desempenho da instalação 

também se deve cuidar para que: 

 Este material não tenha contato com tubos de cobre para se evitar a formação de 

par galvânico; 

 Executar arranjo de forma que o contato entre os materiais tenha menos contato 

com água quente, para reduzir o efeito de corrosão. 

Observa-se pelo Manual do Usuário da empresa Soletrol que o conjunto 

fornecido não prevê a instalação de sifão, ou outro dispositivo, que impeça o retorno 

da água quente do RT para a caixa de quebra de pressão. Quando não está sendo 

consumida a água do RT e com a incidência solar suficiente sobre os coletores, o 

RT tende a ter temperaturas maiores, inclusive no seu fundo, que a caixa de quebra 

de pressão. Esta condição é propícia para a ocorrência do processo de termossifão 

no interior da tubulação. Assim a água mais quente, e menos densa, sobe para 
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caixa de quebra de pressão ao mesmo tempo em que retorna água mais fria desta 

para o RT. 

Este processo além de ter potencial de reduzir a eficiência do SAS, pois a 

caixa de quebra de pressão não é isolada termicamente, pode reduzir a vida útil do 

sistema, tão logo propicia o contato de água quente com materiais que podem não 

ter sido preparados para esta condição. Observou-se, em visitas de campo, que a 

tubulação que alimenta a caixa de quebra de pressão é fabricada em PVC 

especificado para água fria (temperatura de 20°C). Que tem o seu desempenho 

afetado pela temperatura da água. 

 O Termo de Conclusão do SAS, apresentado por exigência do TR-SAS, é 

assinado por Engenheiro Responsável da empresa fornecedora do SAS e 

disponibiliza os seus dados para contato e os da construtora, a qual também é, 

neste caso, responsável pela instalação. Neste documento é declarada 

conformidade com o TR, sendo que os aspectos de infraestrutura para o SAS estão 

sob responsabilidade de representante da construtora, e os aspectos da 

especificação dos coletores, da fixação e da interligação sob responsabilidade do 

fornecedor. As especificações técnicas, a marca e o modelo dos equipamentos, e 

detalhes de projeto não estavam apresentados neste documento. 

A execução de sifão, com no mínimo 30cm de altura, entre o reservatório de 

água fria e o RT é obrigatório conforme NBR15.569 (ABNT, 2008). 

6.3 VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO TÉRMICO - CÁLCULO DA FRAÇÃO 

SOLAR 

6.3.1 Resultados preliminares de irradiação - validação 

Com o objetivo de validar os cálculos de irradiação sobre o plano inclinado 

comparou-se os dados fornecidos pelo programa SunData (CRESESB, 2016) para a 

localidade de Castro/PR, Latitude 24,700000°S Longitude 50,011944°O, com os 

resultados obtidos na planilha de autoria própria, considerando a mesma latitude e 

albedo igual a 30%. O albedo de 30% foi escolhido por resultar no resultado mais 

próximo aos dados do SunData para média anual, tendo em vista que não é 

informado na página do programa qual é o albedo considerado pelo mesmo.  

Os resultados calculados de irradiação solar média tiveram pouca variação, 
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na comparação com os resultados da CRESESB (2016), de -1,5% a 0,9%, e erro 

menor que 0,1% na irradiação média anual. Estes resultados demonstram 

adequação do procedimento de cálculo à referência adotada. 

6.3.2 Análise dos resultados dos cálculos de irradiação 

A Tabela 27 e Tabela 28 apresentam o resultado da irradiação diária média 

anual para algumas inclinações relevantes e para as orientações (desvio do Norte) 

adotados na simulação. Observa-se na orientação igual a 0° (voltado para o norte) 

um crescimento da irradiação diária média anual incidente sobre o plano inclinado 

com o aumento da inclinação do coletor, até a inclinação de 23°. Esta inclinação, 

segundo os cálculos do programa SunData, é a inclinação, para a orientação norte, 

que vai resultar na maior média anual para esta localidade. A irradiação nestas 

condições é 4,44kWh/dia/m², e para a inclinação de 25% (14,04°) é igual a 

4,42kWh/dia/m², 0,45% menor. Para a inclinação de 38°, a qual fornece maior 

mínimo mensal para irradiação diária média mensal, a média anual é 2,93% menor, 

e para a inclinação de 45° esta é 5,86% menor. 

Tabela 27 - Irradiação diária média anual (kWh/dia/m²) 

  Orientação (azimute) 

Inclinação -90° -65° -45° -30° 0° 

25% 14,04° 4,15 4,26 4,34 4,38 4,42 

42% 23,00° 4,01 4,19 4,31 4,38 4,44 

78% 38,00° 3,63 3,92 4,11 4,22 4,31 

100% 45,00° 3,41 3,74 3,95 4,08 4,18 

 

Tabela 28 - Diferença percentual entre Irradiação diária média anual em cada situação com a 
situação de irradiação máxima 

  Orientação (azimute) 

Inclinação -90° -65° -45° -30° 0° 

25% 14,04° -6,53% -4,05% -2,25% -1,35% -0,45% 

42% 23,00° -9,68% -5,63% -2,93% -1,35% 0,00% 

78% 38,00° -18,24% -11,71% -7,43% -4,95% -2,93% 

100% 45,00° -23,20% -15,77% -11,04% -8,11% -5,86% 

 

Em contraposição observa-se que um coletor orientado para leste ou oeste 

(-90° ou 90°), mantidas as demais condições, apresenta um decrescimento da 

irradiação incidente ao se elevar a inclinação do coletor. Há uma variação de 4,15 
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para 3,41kWh/dia/m², redução de 17,83%, na comparação entre a inclinação de 

14,04° com a de 45,00°. 

6.3.3 Verificação dos resultados preliminares de FS 

Com o uso da planilha de cálculo elaborada obteve-se a FS média anual 

para comparação com os resultados do programa RETScreen 4. Adotou-se as 

inclinações e as orientações da Tabela 29. A planilha, de autoria própria, considerou 

os seguintes parâmetros: 

 FABRICANTE - MARCA - MODELO: SOLETROL - SOLQUENT - SOLQUENT 

1,87 m². 

 ÁREA EXTERNA DO COLETOR: 1,87. 

 Fr(ta)n: 0,749. 

 FrUL: 6,074. 

 Temperatura de consumo: 40°C. 

 Volume de consumo: 200L. 

 Volume de armazenamento: 200L 

 Modificador do ângulo de incidência: 0,71. 

 Fator de correção do conjunto coletor/trocador: 0,95. 

 Temperatura mínima admissível de água quente: 45°C. 

 Período de tempo considerado: 8h. 

Os seguintes dados foram alimentados no RETScreen 4: 

 Tipo de projeto: Produção de calor; 

 Tecnologia: Aquecedor solar de água; 

 Tipo de análise: Método 1; 

 Poder calorífico de referência: Poder calorífico superior (PCS) ; 

 Localização do projeto: Ponta Grossa/ Paraná / Brasil; 

 Tipo de carga: Casa ; 

 Número de unidades (ocupantes): 4; 

 Taxa de ocupação: 84%; 

 Uso diário de água quente: 200L/d; 
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 Temperatura: 40°C; 

 Dias de operação por semana: 7d; 

 Método de avaliação da temperatura de alimentação: Fórmula; 

 Sistema de posicionamento solar: Fixo; 

 Inclinação: conforme Tabela 29; 

 Azimut: conforme Tabela 29 ; 

 Tipo: Vitrificado; 

 Área bruta por coletor solar: 1,87m²; 

 Área de Captação por coletor solar: 1,87m²; 

 Coeficiente Fr (tau alpha): 0,749; 

 Coeficiente Fr UL: 6,074(W/m²)/°C; 

 Coeficiente de Temperatura de Fr UL(W/m²)/°C²: deixado em branco; 

 Número de coletores: 1; 

 Perdas diversas: em branco; 

 Armazenamento: Sim; 

 Capacidade de armazenamento / área do coletor solar: 107L/m² (informado para 

que a capacidade de armazenamento resultasse em 200,0L); 

 Trocador de calor: Não. 

A taxa de ocupação adotada no RETScreen, 84%, foi aquela que resultou no 

consumo diário de 200L/dia, que é igual ao consumo considerado na simulação de 

desempenho. 

Numa primeira análise, os resultados calculados se apresentaram com valor 

superior em cerca de 20%, em comparação aos apresentados pelo RETScreen 4. 

Diversos parâmetros foram fixados, conforme orientações do PBE-Edifica 

(INMETRO, 2012). Assim decidiu-se alterar um destes para adequação dos 

resultados dos cálculos à referência (RETScreen 4), pois esta se demonstrou mais 

conservadora. O parâmetro modificador do ângulo de incidência, por não se dispor 

desta informação, que havia sido fixado no valor proposto pelo PBE-Edifica, 0,96, foi 

alterado para 0,71. Tendo em vista que este valor levou a resultados mais próximos 

da referência adotada, com o maior desvio relativo limitando-se a -1,3%. Estes 

resultados estão apresentados na Tabela 29. 
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Tabela 29 -  Comparativo do resultado do cálculo de FS com RETScreen 4 

Ângulo de 
inclinação 23 23 23 23 23 38 45 

Orientação (°) -90 -65 -45 -30 0 0 0 

FS - calculado 0,620 0,645 0,663 0,672 0,679 0,668 0,654 

FS referência 
(RETScreen 4) 0,624 0,653 0,671 0,680 0,688 0,672 0,653 

Desvio relativo -0,6% -1,2% -1,2% -1,2% -1,3% -0,6% 0,2% 

 

Entende-se que estes resultados validam os cálculos de FS na forma 

apresentada. 

6.3.4 FS nos diversos cenários 

Os resultados dos cálculos da FS para os cenários escolhidos são 

apresentados nos gráficos da Figura 32 a Figura 41, e nas tabelas apresentadas 

juntamente com cada gráfico (Tabela 30 a Tabela 39). As tabelas apresentam um 

comparativo para três ângulos de inclinação de interesse: 

 O do Estudo de Caso, 27°; 

 Da latitude local mais 10°, no caso 35°, designado Lat+10; 

 A inclinação que resultou no maior valor da Fração Solar Mensal (FSmês) 

mínima anual.  

Os resultados demonstram que o Cenário 2 apresenta um bom resultado, 

FS média anual de 0,707 para a inclinação de projeto, porém com o ângulo de 51° 

teria melhor resultado de FSmês mínima sem redução significativa da FS média 

anual. Como esperado o Cenário 1, com orientação para norte, apresenta valores 

de FS superiores aos do 2, que tem desvio de 29°, e o Cenário 3, com desvio de 

62°, um pouco menores, as FS médias anuais ficaram próximas de 0,7. 

Quanto ao Cenário 5, com dois coletores, a FS média anual se apresenta 

elevada, 0,948, e o superdimensionamento fica claro com o FSmês máxima de 

1,166, o que significa que o SAS estará produzindo mais energia do que é 

demandado, o que não é recomendado. Os ângulos de Lat+10 (35°) e FSmês 

mínimo (29°) alteram muito pouco esta condição. Seria necessário aumentar a 



89 

inclinação para ângulos maiores que 53°, aproximadamente, para se obter FSmês 

máximo igual ou inferior a 1,0, conforme se pode observar na Figura 36.  

Em compensação o Cenário 4, que utiliza apenas um coletor de 1,59m², tem 

resultado insatisfatório, pois não consegue alcançar a FS média anual de 0,70 em 

nenhumas das inclinações 

Os Cenários 6, 7 e 8 apresentam resultados próximos a 0,7 para a FS 

média anual, seguindo a expectativa de redução da FS à medida que se aumenta o 

desvio em relação ao norte para as inclinações de 27° e 35°, redução de 1,7 e 2,0% 

no Cenário 7, e, de 2,8 e 3,6% no Cenário 8, ambos em comparação ao Cenário 6. 

Porém, houve aumento da FS média anual, 1,8% e 0,3%, para o ângulo de 

inclinação que maximiza a FSmês mínima nos Cenários 7 e 8 na comparação com 

o Cenário 6. 
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Tabela 30 - Comparativo da FS - 1 coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,0 m²- orientação 0° em três 
inclinações (Cenário 1) 

Inclinação do coletor (°) 

Estudo de 
caso  

NBR 15.569 
(ABNT, 2008) 

Máximo 
FSmês 
mínimo 

 Lat+10 Lat+20 
 27   35  55 

FSmês - máxima 0,846 0,804 0,719 

Média anual 0,715 0,709 0,660 

FSmês - mínima 0,556 0,577 0,598 

Delta (máximo-mínimo) 0,290 0,227 0,122 

 

 

  Figura 32 - FS - 1 coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,0 m²- orientação 0° (Cenário 1) 
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Tabela 31 - Comparativo da FS - 1 coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,0 m²- orientação 29° em 
três inclinações (Cenário 2) 

Inclinação do coletor (°) 

Estudo de 
caso  

NBR 15.569 
(ABNT, 2008) 

Máximo 
FSmês 
mínimo 

 Lat+10 Lat+16 
 27   35  51 

FSmês - máxima 0,851 0,811 0,722 

Média anual 0,707 0,699 0,659 

FSmês - mínima 0,538 0,555 0,568 

Delta (máximo-mínimo) 0,313 0,256 0,155 

 

 

  Figura 33 - FS - 1 coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,0 m²- orientação 29° (Cenário 2) 
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Tabela 32 - Comparativo da FS - 1 coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,0 m²- orientação 62° em 
três inclinações (Cenário 3) 

Inclinação do coletor (°) 

Estudo de 
caso  

NBR 15.569 
(ABNT, 2008) 

Máximo 
FSmês 
mínimo 

 Lat+10 Lat+4 
 27   35  29 

FSmês - máxima 0,867 0,831 0,860 

Média anual 0,678 0,662 0,675 

FSmês - mínima 0,478 0,479 0,479 

Delta (máximo-mínimo) 0,389 0,352 0,381 

 

 

  
Figura 34 - FS - 1 coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,0 m²- orientação 62° (Cenário 3) 
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Tabela 33 - Comparativo da FS - 1 coletor SOLETROL-SOLQUENT 1,60 m²- orientação 62° em 
três inclinações (Cenário 4) 

Inclinação do coletor (°) 

Estudo de 
caso  

NBR 15.569 
(ABNT, 2008) 

Máximo 
FSmês 
mínimo 

 Lat+10 Lat+4 
 27   35  29 

FSmês - máxima 0,730 0,698 0,723 

Média anual 0,563 0,549 0,560 

FSmês - mínima 0,390 0,391 0,391 

Delta (máximo-mínimo) 0,340 0,306 0,332 

 

 

 

 

 

Figura 35 - FS - 1 coletor SOLETROL-SOLQUENT 1,60 m²- orientação 62° (Cenário 4)  
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Tabela 34 - Comparativo da FS - 2 coletores SOLETROL-SOLQUENT 1,60 m²- orientação 62° em 
três inclinações (Cenário 5) 

Inclinação do coletor (°) 

Estudo de 
caso  

NBR 15.569 
(ABNT, 2008) 

Máximo 
FSmês 
mínimo 

 Lat+10 Lat+4 
 27   35  29 

FSmês - máxima 1,166 1,128 1,158 

Média anual 0,948 0,931 0,945 

FSmês - mínima 0,702 0,704 0,704 

Delta (máximo-mínimo) 0,464 0,424 0,454 

 

 

 

 

 

Figura 36 - FS - 2 coletores SOLETROL-SOLQUENT 1,60 m²- orientação 62° (Cenário 5) 
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Tabela 35 - Comparativo da FS para coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,06 m² - 1 coletor - 
orientação 31° em três inclinações (Cenário 6) 

Inclinação do coletor (°) 

Estudo de 
caso  

NBR 15.569 
(ABNT, 2008) 

Máximo 
FSmês 
mínimo 

 Lat+10 Lat+26 
 27  35  51 

FSmês - máxima  0,871   0,829  0,738 

Média anual  0,722   0,713  0,673 

FSmês - mínima  0,549   0,565  0,577 

Delta (máximo-mínimo)  0,322   0,264  0,161 

 

 

 

 
Figura 37 - FS para coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,06 m² - 1 coletor - orientação 31° (Cenário 

6) 
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Tabela 36 - Comparativo da FS para coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,06 m² - 1 coletor - 
orientação 46° em três inclinações (Cenário 7) 

Inclinação do coletor (°) 

Estudo de 
caso  

NBR 15.569 
(ABNT, 2008) 

Máximo 
FSmês 
mínimo 

 Lat+10 Lat+16 
 27   35  41 

FSmês - máxima  0,877   0,838  0,802 

Média anual  0,710   0,699  0,685 

FSmês - mínima  0,524   0,534  0,538 

Delta (máximo-mínimo)  0,353   0,304  0,264 

 

 

 

 
Figura 38 - FS para coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,06 m² - 1 coletor - orientação 46° (Cenário 

7)  
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Tabela 37-Comparativo da FS para coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,06 m² - 1 coletor - 
orientação 65° em três inclinações (Cenário 8) 

Inclinação do coletor (°) 

Estudo de 
caso 

NBR 15.569 
(ABNT, 2008) 

Máximo 
FSmês 
mínimo 

 Lat+10 Lat+4 
27 35 29 

FSmês - máxima 0,887 0,850 0,879 

Média anual 0,690 0,674 0,687 

FSmês - mínima 0,482 0,482 0,484 

Delta (máximo-mínimo) 0,404 0,368 0,396 

 

 

 

Figura 39 - FS para coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,06 m² - 1 coletor - orientação 65° (Cenário 
8) 
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Tabela 38 - Comparativo da FS - 1 coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,24 m²- orientação 66° em 
três inclinações (Cenário 9) 

Inclinação do coletor (°) 

Estudo de 
caso 

NBR 15.569 
(ABNT, 2008) 

Máximo 
FSmês 
mínimo 

 Lat+10 Lat+4 
 27   35  29 

FSmês - máxima 0,941 0,904 0,934 

Média anual 0,735 0,717 0,731 

FSmês - mínima 0,516 0,514 0,517 

Delta (máximo-mínimo) 0,426 0,390 0,417 

 

 

 

 

Figura 40 - FS - 1 coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,24 m²- orientação 66° (Cenário 9) 
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Tabela 39 - Comparativo da FS - 1 coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,24 m²- orientação 90° em 
três inclinações (Cenário 10) 

Inclinação do coletor (°) 

Estudo de 
caso 

NBR 15.569 
(ABNT, 2008) 

Máximo 
FSmês 
mínimo 

 Lat+10 Lat+4 
 27   35  29 

FSmês - máxima 0,941 0,904 0,934 

Média anual 0,735 0,717 0,731 

FSmês - mínima 0,516 0,514 0,517 

Delta (máximo-mínimo) 0,426 0,390 0,417 

 

 

 

 

Figura 41 - FS - 1 coletor SOLETROL-SOLQUENT 2,24 m²- orientação 90° (Cenário 10) 
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6.4 ANÁLISE DOS MATERIAIS APLICADOS NOS SAS 

6.4.1 PVC 

Conforme observado, a tubulação que alimenta a caixa de quebra de 

pressão no SAS investigado na pesquisa de campo é executada usualmente em 

PVC rígido para água fria. Conforme visto, também, esta caixa não apresenta sifão 

entre ela e o RT. Primeiramente, aponta-se que o contato da água quente com os 

componentes em PVC da alimentação de água fria do SAS pode levar a redução da 

pressão de serviço máxima desta tubulação, conforme NBR 5.626 (ABNT, 1998), o 

qual está sujeito a pressão da rede de abastecimento público, e a temperatura da 

água quente no SAS pode superar 45°C. 

Além deste aspecto, este trecho de tubulação que alimenta a caixa de 

quebra de pressão está instalado em área externa e sem proteção dos raios solares, 

o que compromete o desempenho deste elemento ao longo da vida útil esperada do 

SAS. 

Conforme apresentado no tópico de análise da documentação do Estudo de 

Caso, do empreendimento Estudo de Caso, o projeto não especifica uma tubulação 

resistente às temperaturas de trabalho da instalação, até a saída para banho, 

conforme as exigências normativas (ABNT, 1998). Também se recomenda que um 

trecho da rede de água fria, próxima ao misturador, seja em tubulação 

termorresistente, tendo em vista a possibilidade de aquecimento deste trecho 

(TIGRE, 2010). 

6.4.2 CPVC 

Considerando-se as condições apresentadas na Tabela 40, verificou-se, 

com auxílio do programa Isocalc 5.0, a taxa de perda de calor e a perda de 

temperatura, que é a diferença entre a temperatura na saída do RT e o ponto de 

consumo (no caso o misturador), para as tubulações de CPVC e Cobre, ambos sem 

isolamento, e para a Espuma de Borracha Elastomérica (EBE), o qual é utilizado 

como isolamento térmico de tubulações, nas espessuras de 10, 15 e 20mm. 

Considerou-se, em todos os casos, o diâmetro nominal do tubo de 15mm, o 

comprimento de 5,0m, como uma aproximação razoável das dimensões de projeto. 
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Os resultados são apresentados na Tabela 41. 

Tabela 40 - Dados de entrada para o programa Isocalc 5.0 

Símbolo  Grandeza 

Diâmetro nominal do tubo  15 

Temperatura na saída do RT (ºC) 42 

Temperatura ambiente média (ºC) 16,67 

Vazão (L/min) 5,00 

Comprimento da tubulação (m) 5,00 

 

Tabela 41 - Taxa de perda de calor e a perda de temperatura 

 

Condutividad
e térmica 

média 
(W/m.K) 

Espessura 
(mm) 

Taxa de 
perda de 
calor (W) 

Perda de 
temperatura 

(°C) 

CPVC DN=15 0,0402 1,6 -58 0,17 

Cobre DN=15 385,00 0,5 -87 0,25 

EBE 0,0389 10 -29 0,08 

EBE 0,0389 15 -24 0,07 

EBE 0,0389 20 -21 0,06 

 

Observa-se que a instalação em CPVC sem isolamento tem uma perda de 

temperatura superior a duas vezes a perda verificada apenas para a EBE com 

10mm, e que a tubulação de cobre tem perda de temperatura três vezes superior 

àquela mesma perda. Observou-se em uma das visitas técnicas que a tubulação em 

CPVC não se encontrava isolada termicamente, este fato precisa ser evitado por que 

as perdas térmicas da tubulação não isolada são muito superiores às da tubulação 

isolada, conforme resultados acima. 

6.5 DETERMINAÇÃO DAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

As propostas de alteração do TR-SAS são apresentadas a seguir 

organizadas pela solução que se pretende alcançar. 

6.5.1 Aumento da vida útil do SAS 

6.5.1.1 Proteção contra o congelamento 

A proteção contra o congelamento do SAS se faz importante pelo impacto 



102 

que a sua ausência pode gerar num caso de exposição a temperaturas próximas a 

de congelamento: interrupção do funcionamento do sistema com alto custo de 

manutenção, normalmente necessitando a troca do coletor, não sendo viável seu 

reparo. Por isto apresenta-se a Recomendação Normativa ABRAVA RN 4 (ABRAVA, 

2003) com a orientação da instalação de dispositivo anticongelamento nos coletores 

solares nos locais onde já foram constatados problemas de congelamento, 

relacionando as seguintes regiões: 

 Minas Gerais (Região Sul, Zona da Mata e Triângulo Mineiro); 

 Mato Grosso do Sul (Região Sul); 

 São Paulo; 

 Paraná; 

 Santa Catarina; 

 Rio Grande do Sul. 

Além das estratégias de proteção apresentadas com dispositivos 

anticongelamento e uso de sistema indireto com fluido anticongelante, considera-se 

ser viável a implantação dos coletores e SAS resistentes ao congelamento, visto que 

esta alternativa não consome energia elétrica e não despende água para seu 

funcionamento. 

Ainda, além das regiões apontadas em ABRAVA (2003), considerando-se 

que 100% das estações meteorológicas do Mato Grosso do Sul já apresentou, 

conforme as normais climatológicas do INMET (2016), ocorrência de temperatura 

mínima absoluta menor ou igual a 2°C considera-se prudente incluir este estado 

entre as regiões recomendadas de receber sistema de proteção ao congelamento. 

Desta forma propõe-se que seja obrigatória a instalação de SAS preparado 

para resistir ao congelamento ou evitá-lo nos estados onde a frequência relativa da 

ocorrência de temperatura mínima absoluta menor ou igual a 2°C é maior que 90% 

conforme as normais climatológicas do INMET (2016), ou seja, nos estados de PR, 

RS, MS, DF, SC e SP (Figura 42) e nas regiões de Minas Gerais a seguir: Região 

Sul, Zona da Mata e Triângulo Mineiro. Lembrando que a terceira fase do PMCMV 

propõe que o SAS seja instalado apenas nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste. 
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Figura 42 - Regiões com sistema anticongelamento obrigatório - proposta novo TR-SAS 

Há também cidades fora destas regiões citadas onde o histórico de 

temperatura mínima absoluta é inferior ou igual a 2°C, apresentadas na Tabela 42. 

Desta forma, para estas localidades e regiões do entorno propõe-se que a 

especificação do TR-SAS indique que seja consultado o histórico de temperatura 

mínima absoluta para a cidade ou região de instalação do SAS. 

Tabela 42 - Estações meteorológicas com temperatura mínima absoluta inferior ou igual a 2°C 
Fonte: Adaptado INMET (2016) 

Nome da Estação UF Temperatura 

Ipameri GO 0,6 

Jataí GO -1,0 

Mineiros GO 1,3 

Rio Verde GO 1,0 

Cáceres MT 1,0 

Meruri MT -1,0 

Sangradouro MT 1,0 

Araras RJ 1,6 

Barreirinha RJ 0,0 

Nova Friburgo RJ 1,0 

Resende RJ 1,4 

Teresópolis - P. Nacional RJ 1,2 

 

Quanto ao sistema anticongelamento, considerando os diversos tipos de 
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sistemas relacionados na NBR 15.569 (ABNT, 2008), na Recomendação Normativa 

ABRAVA RN 4 (ABRAVA, 2003) e na literatura, como em Duffie e Beckman (2006), 

entende-se que o TR-SAS deve deixar aberta a possibilidade de inserção de 

qualquer sistema que garanta a proteção do SAS, desde que não sejam contra outra 

especificação do TR-SAS, como a obrigatoriedade do sistema funcionar por 

termossifão. Desta forma a implantação de um sistema de proteção com 

recirculação por motobomba não se enquadra. 

Entende-se como aceitável a premissa do uso de SAS apenas com 

circulação por termossifão, pois as instalações deste tipo são adequadas para 

instalações de pequeno porte, geralmente tem custo menor de implantação, e além 

de não consumir energia para o seu funcionamento. (MATAJS, 2010). 

Desta forma haveria a possibilidade de uso de qualquer um dos seguintes 

sistemas, desde que mantida a garantia total, prevista no TR-SAS, de 5 anos: 

 Projetado para resistir ao congelamento; 

 Sistemas indiretos de troca de calor, desde que garantido que o fluido térmico é 

inerte e de fácil reposição; 

 Válvulas termostáticas elétricas. 

6.5.2 Aumento do desempenho térmico do SAS 

Segundo Aguiar e Coelho (2010) a FS pode ser tida como o indicador 

principal de avaliação de desempenho de um SAS, no geral procura-se limitar a FS 

média anual de 40% a 90%. Abaixo de 40% o sistema provavelmente estará 

subdimensionado e valores acima de 90% indicam com frequência que o projeto do 

sistema esteja superdimensionamento, com excesso de captação de energia no 

verão. Para Matajs (2010) a FS ideal deve atender entre 60% e 80% da demanda 

energética de aquecimento de água. 

Considerando-se que o investimento do SAS no PMCMV é limitado, o que 

levará a construtora a limitar o seu investimento, e considerando-se dar flexibilidade 

aos cálculos dos projetistas, entende-se que, para efeito normativo do TR-SAS, 

pode-se estabelecer como limite máximo da FS anual o atendimento de 90%. Porém 

para se garantir o nível de atendimento mínimo, se faz necessário limitar a FS 

mínima anual, para a qual adotou-se o valor de 60%. Assim, para controlar as 

variações mensais e a fim de evitar superdimensionamento, propõe-se que os 
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valores limites mensais de FS sejam 50% e 100%. 

A inclinação do coletor deverá ser igual ou superior a 15°, conforme orienta a 

NBR 15.569 (ABNT, 2008), o que contribui para a redução do acumulo de sujeira 

sobre o coletor, melhorando a sua eficiência. 

As análises dos diversos cenários demonstraram a dificuldade de se 

estabelecer um ângulo de inclinação ideal independente da orientação e área do 

coletor adotado, mesmo fixando-se as características do coletor e da demanda, 

conforme tópico 6.3.4. Estes resultados apontam para a necessidade do 

dimensionamento em cada instalação no PMCMV considerando parâmetros 

definidos de demanda e das variáveis climáticas do local, para que se possa definir a 

área do coletor, o modelo do coletor, a inclinação e a orientação mais adequados. 

Assim para especificação de projeto (coletor e sua inclinação) propõe-se que 

seja realizado verificação de desempenho, pelo método Carta-F ou outro mais 

detalhado, com base na inclinação da tipologia, modelo da casa, e orientação do 

telhado da casa no empreendimento, ainda considerando-se dados climáticos 

conforme disponibilizado pelo INMET ou NASA e para atendimento da demanda, por 

unidade habitacional, de 200L à temperatura de 40°C. Esta demanda proposta como 

referência corresponde a demanda mínima para 4 moradores consumindo o volume 

mínimo proposto pelo PBE-Edifica (INMETRO, 2012), 50L/habitante/dia, à 

temperatura mínima à ser considerada pelo mesmo programa nas verificações de 

desempenho das instalações de água quente (40°C). Como resultado desta 

verificação deve-se atender os requisitos a seguir: 

 A FS média anual de projeto fique entre 60% e 90% para uma família com 

consumo diário de 200L e temperatura de consumo igual a 40°C; 

 A FSmês seja inferior a 100% e superior a 50% em todos os meses. 

Caso não se consiga atender a estes requisitos o projetista deverá adequar 

os parâmetros de posição do coletor (inclinação e orientação) ou modelo de coletor. 

Esta proposta, ao evitar o superdimensionamento também contribui para o 

aumento da vida útil dos componentes do SAS, e pode contribuir para que o sistema 

não tenha temperaturas excessivamente altas reduzindo a reclamação de “água 

muito quente”. 

Durante o período da noite e em dias com pouca incidência solar sobre o 

coletor ocorre o fenômeno de "sifão tubular" que leva ao movimento de água 
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aquecida do RT para o reservatório de água fria (MATAJS, 2010), no caso dos 

empreendimentos do PMCMV à caixa de quebra de pressão, o que provoca a perda 

de eficiência. Este processo é interrompido pela montagem de um sifão na rede de 

alimentação de água fria do RT, o qual pode ser virado para cima ou para baixo. Um 

esquema de sifão virado para baixo está apresentado na Figura 43. As medidas do 

sifão devem ser de no mínimo 30cm, conforme NBR 15.569 (ABNT, 2008). 

 
Figura 43 - Sifão entre o reservatório de água fria e o RT 

Fonte: Matajs (2010) 

Apesar de exigido pela NBR 15.569 (ABNT, 2008), não se observou a 

instalação do sifão nas visitas técnicas realizadas. Assim, propõe-se que seja 

enfatizado no TR-SAS a obrigatoriedade de implantação de sifão entre a caixa de 

quebra de pressão e o RT. Ainda, devido às temperaturas alcançadas neste trecho 

de tubulação que entra em contato com o RT, propõe-se que a interligação entre 

caixa redutora de pressão e reservatório térmico seja realizado com tubulação em 

material termorresistente isolado termicamente. 

Conforme Matajs (2010) é importante o isolamento térmico da tubulação que 

interliga o RT e os coletores solares numa instalação de SAS que opera por 

termossifão, tendo em vista que a perda térmica na tubulação sem isolamento 

prejudica o funcionamento do termossifão, que depende da diferença de 

temperatura obtida nos coletores para que se mantenha a diferença de densidade 

que move a água entre os coletores e o RT. Assim propõe-se enfatizar que este 

trecho de tubulação seja isolado termicamente. 

O PBE-Edifica (INMETRO, 2012) propõe que em condições de condução de 

líquidos com temperatura a partir de 38°C seja utilizado material isolante com 

condutividade térmica variando de 0,032 a 0,040W/m.K, cuja espessura deverá ser 
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de no mínimo 1,0cm para tubulações com diâmetro nominal inferior a 40mm e de 

2,5cm para diâmetro iguais ou superiores a 40mm (Tabela 43). 

Tabela 43 - Espessura mínima de isolamento de tubulações para aquecimento de água 
Fonte INMETRO (2012) 

Temperatura 
da água (°C)  

Condutividade 
térmica 
(W/m.K)  

Diâmetro nominal da tubulação 
(mm) 

< 40 ≥ 40 

T ≥ 38 0,032 a 0,040 1,0 cm 2,5 cm 

 

A partir destas considerações apresentadas, quanto a espessura do 

isolamento térmico da rede de distribuição de água quente propõe-se que esta seja 

alterada da espessura mínima 5mm para "tubos flexíveis de polietileno expandido 

com espessura mínima de 10mm, ou equivalente em resistência térmica". 

Considerando-se, para efeito de comparações, a condutividade térmica do 

polietileno expandido igual a 0,040 W/m.K. Este valor é o máximo admissível para a 

condutividade térmica do material isolante das tubulações de água quente para o 

PBE-Edifica (INMETRO, 2012), Tabela 43. 

E ainda, como observou-se que em empreendimentos visitados, a instalação 

de tubulação em CPVC não estava isolada termicamente, e considerando que as 

perdas térmicas de uma tubulação não isolada em CPVC são significativas, como 

visto no tópico 6.4.2, com intuito de se reduzir as perdas entre na distribuição de 

água quente até o ponto de consumo propõe-se o reforço da orientação no TR-SAS 

quanto a necessidade de isolamento da tubulação de distribuição de água quente, 

incluindo-se que: "inclusive as redes de distribuição em CPVC devem ser isoladas 

termicamente". 

O TR-SAS descreve a necessidade de proteção contra intempéries e 

isolamento térmico, para todo o percurso, no caso de tubulações expostas 

(externas). Porém observou-se em todos os empreendimentos visitados, a 

instalação de tubulação em PVC exposta às intempéries no trecho de alimentação 

da caixa de quebra de pressão, o que leva a deterioração desta tubulação. 

Desta forma propõe-se a inclusão da seguinte orientação: "todo o percurso 

externo, inclusive a tubulação de água fria em PVC, deve ser protegida contra a 

ação das intempéries ou executado em material resistente, por exemplo em liga de 

cobre". 
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6.5.3 Facilitar manuseio e aumentar a segurança 

Conforme pesquisa de campo realizada, 22% dos entrevistados declararam 

a "dificuldade para regular a temperatura do banho" e 15% que a "água é muito 

quente", estas mesmas respostas representaram 12% e 23% dos motivos apontados 

como causa da insatisfação de usuários de SAS do PMCMV conforme Pereira 

(2012). Ainda, conforme Giglio (2015) um dos principais fatores que impactaram na 

redução da economia de energia, no Estudo de Caso realizado pela autora, foi a 

dificuldade para mistura da água. 

Desta forma o uso de um misturador termostático, o qual possibilita a 

mistura da água quente, vinda do SAS, com a água fria da rede pode servir como 

dispositivo para realizar a pré-mistura e alimentar o misturador com água a 

temperatura ajustada de no máximo 40°C evitando a possibilidade da ocorrência de 

queimaduras e desconforto pela água muito quente, assim, cada usuário poderia 

regular a temperatura abaixo desta com a abertura do registro de água fria (o da 

direita), conforme Figura 44-a. Outro arranjo possível é o da Figura 44-b, que traz a 

válvula mistura termostática próxima ao ponto de consumo, neste o usuário ajusta a 

temperatura, durante o banho, diretamente na válvula mistura termostática e 

possibilita o ajuste da vazão em apenas um registro de pressão localizado acima da 

válvula termostática. 
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Um exemplo de produto disponível no mercado é o misturador termostático 

da marca Docol, o qual é vendido com e sem registro de pressão, conforme observa-

Figura 44- Arranjos propostos para instalação da válvula misturadora 
termostática 
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se na Figura 45. 

Figura 45 - Misturador termostático 
Fonte: https://www.docol.com.br/uploads/manuais/00013868.pdf 

Quanto ao sistema auxiliar de aquecimento, utilizado quando a temperatura 

de consumo é inferior ao desejado, propõe-se manter o sistema elétrico de 

passagem, o chuveiro elétrico, devido a sua aceitabilidade pelo usuário, manutenção 

e reposição. Porém os chuveiros elétricos comuns precisam estar desligados para 

se mudar a chave seletora da posição desligado para outra posição, e ainda 

possuem apenas três posições de potência para permitir o ajuste da temperatura. 

Estas posições são usualmente: desligado, baixa potência (verão), e alta potência 

(inverno), o que dificulta o ajuste da temperatura e a economia de energia quando a 

temperatura do SAS está pouco abaixo da temperatura de consumo. Por outro lado, 

os chuveiros com regulagem eletrônica não apresentam estas desvantagens, pois, 

em geral, podem ter o seu ajuste de potência, que é gradual, realizado com o 

mesmo em uso, ou seja, durante o banho. Desta forma, propõe-se que o sistema 

auxiliar de aquecimento ao SAS, da mesma forma como proposto por Borgstein 

(2014), seja o chuveiro com ajuste eletrônico de temperatura, desde que o mesmo 

permita ajuste da temperatura com aparelho em operação. Estes aparelhos com 

ajuste eletrônico têm custo no varejo, equivalente a partir 4,5% do custo previsto 

atualmente no PMCMV-FAR para o SAS. Este percentual foi obtido pela razão entre 

R$90,00, custo do chuveiro em agosto de 2016 na cidade do Estudo de Caso, e 

R$2.000,00, custo máximo vigente para o SAS conforme Portaria nº 325/2011 do 

Ministério das Cidades (BRASIL, 2011). 

6.5.4 Resumo comparativo do TR-SAS vigente e TR-SAS proposto 

A Tabela 44 apresenta os itens do TR-SAS vigente e sua respectiva 
proposta de alteração.  



111 

Tabela 44 - Resumo comparativo do TR-SAS e TR-SAS proposto 

Itens do TR-SAS vigente Propostas de alteração do TR-SAS 

3. ESCOPO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO 
SOLAR  -  

O sistema de aquecimento auxiliar será o 
chuveiro elétrico ou o aquecedor de passagem a 
gás, cujo fornecimento e instalação fazem parte 
do Programa. Todos os produtos e serviços 
deverão estar de acordo com as normas técnicas 
existentes. 

O sistema de aquecimento auxiliar será o 
chuveiro elétrico com ajuste eletrônico, o qual 
deve permitir o ajuste com o chuveiro ligado, ou o 
aquecedor de passagem a gás, cujo fornecimento 
e instalação fazem parte do Programa. Todos os 
produtos e serviços deverão estar de acordo com 
as normas técnicas existentes. 

6. DIRETRIZES DO SISTEMA DE 
AQUECIMENTO SOLAR 

 -  

6.1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS  -  

6.1.1 Coletor solar  -  

Coletor solar deve apresentar as seguintes 
características: 

 -  

• Categoria banho do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem (INMETRO) com produção média 
mensal de energia maior ou igual a 150 kWh/mês, 
expressa na ENCE - etiqueta nacional de 
conservação de energia, classificados como A ou 
B, para as Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; 
 
• Categoria banho do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem (INMETRO) com produção média 
mensal de energia maior ou igual a 120 kWh/mês, 
expressa na ENCE - etiqueta nacional de 
conservação de energia, classificados como A ou 
B, para as regiões Norte e Nordeste; 

• Categoria banho do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem (INMETRO), classificados como A 
ou B; 
• Sistema dimensionado, pelo método Carta-F ou 
outro mais detalhado, para a demanda diária 
200L de água e com temperatura de consumo 
igual a 40°C; 
• Deverão ser utilizados dados meteorológicos do 
INMET ou NASA; 
• A Fração Solar (FS) média anual de projeto 
deverá ser no mínimo 60% e no máximo 90%; 
• A FS calculada para cada mês deverá ser 
superior a 50% e inferior a 100%; 
• A inclinação e a orientação poderão ser 
adequados para atender o projeto; 
• A inclinação do coletor deverá ser igual ou 
superior a 15°. 

6.1.5 Tubulações  -  

As tubulações devem apresentar as seguintes 
características: 

 -  

• Alimentação de água fria: com tubulação de 
material metálico (inox ou cobre), EPDM ou 
polimérico; 

• Alimentação de água fria: com tubulação de 
material metálico (inox ou cobre), EPDM ou 
polimérico. Sendo que o trecho de no mínimo 1m 
até o misturador deverá ser executado com 
material termorresistente e, no caso de 
tubulações expostas, deverá utilizar material 
resistente ou protegido com revestimento contra 
às intempéries, por exemplo alumínio. 
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Tabela 44 - Resumo comparativo do TR-SAS e TR-SAS proposto 

 
continuação 

  

• Interligação entre caixa redutora de pressão e 
reservatório térmico, e entre reservatório térmico 
e coletores: com tubulação em material 
termorresistente isolada termicamente. No caso 
de tubulações expostas, o isolamento térmico 
deverá ser resistente às intempéries. Este trecho 
deverá conter sifão, com no mínimo 30cm, ou 
outro dispositivo que impossibilite o retorno de 
água quente do reservatório térmico. 

• Todo o percurso, metálico ou polimérico, deverá 
ser isolado termicamente com tubos flexíveis de 
polietileno expandido com espessura mínima de 
10mm, ou equivalente em resistência térmica, 
com proteção contra intempéries no caso de 
tubulações expostas. 

• Todo o percurso, metálico ou polimérico, deverá 
ser isolado termicamente com tubos flexíveis de 
polietileno expandido com espessura mínima de 
10mm, ou equivalente em resistência térmica, 
com proteção contra intempéries no caso de 
tubulações expostas. Exceto se comprovado que 
a tubulação apresenta perda térmica inferior ao 
do polietileno expandido com espessura de 
10mm. 
• Para efeito de comparações considerar a 
condutividade térmica do polietileno expandido 
igual a 0,040 W/m.K. 
• Todo o percurso externo, inclusive a tubulação 
de água fria em PVC, deve ser protegida contra a 
ação das intempéries ou executado em material 
resistente, por exemplo em liga de cobre. 
• Inclusive as redes em CPVC devem ser isoladas 
termicamente. 

6.1.6 Sistema anticongelamento  -  

Para regiões onde houver a necessidade, deve 
ser previsto no projeto a utilização de sistemas 
anticongelamento mecânico. 
 
É obrigatória a utilização de sistemas 
anticongelamento nos empreendimentos 
localizados nas zonas bioclimáticas 1 e 2, e nas 
zonas bioclimáticas 3 cuja temperatura mínima no 
inverno seja igual ou inferior a 2°C . A relação dos 
municípios com as respectivas zonas 
bioclimáticas está disponível no Anexo 2. Caso o 
empreendimento se situe em cidade não 
relacionada, deve ser adotada como referência 
uma cidade próxima que detenha 
aproximadamente as mesmas condições 
climáticas, tais como latitude, altitude, regime de 
ventos, temperatura e umidade. 

Para regiões onde houver a necessidade, deve 
ser previsto no projeto a utilização de sistemas 
anticongelamento ou sistema preparado para 
resistir ao congelamento, mantida a garantia total 
5 anos:  
(1) Projetado para resistir ao congelamento;  
(2) Sistemas indiretos de troca de calor, desde 
que garantido que o fluido térmico é inerte e de 
fácil reposição;  
(3) Válvulas termostáticas elétricas ou mecânicas; 
É obrigatória a utilização de sistemas 
anticongelamento em todos os empreendimentos 
das seguintes regiões: Minas Gerais (Região Sul, 
Zona da Mata e Triângulo Mineiro), Mato Grosso 
do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, e Distrito federal. 
• Ainda será obrigatório o sistema 
anticongelamento sempre que a estação 
meteorológica mais próxima já tenha registrado 
temperatura inferior a 2°C, conforme Normais 
Climatológicas do Brasil (INMET, 2016) ou 
BDMET disponível em (www.inmet.gov.br). 
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6.2 INSTALAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS  -  

6.2.3 Coletor solar  -  

Os coletores devem ser montados sobre o 
telhado, conforme figura 5, com orientação de 
+30º ou -30º em relação ao Norte Geográfico 
(NG), sendo que a orientação para o NG é de 
maior eficiência do sistema. Em caso de desvio 
da face do telhado superior a 30º em relação ao 
norte geográfico, deve ser adotado suporte 
metálico para correção da orientação dos 
coletores solares, ou ser aumentada a “Produção 
Mensal de Energia” Nominal (PMEN) dos 
coletores solares, de modo a se compensarem as 
perdas decorrentes, conforme a tabela abaixo:  
Desvio do Norte 0 a 30º 31 a 65º 66 a 90º 
PMEN (kWh/mês) 150 165 180 
PMEN (kWh/mês) 120 120 120 

Deve ser adotado suporte metálico para correção 
da inclinação e orientação dos coletores solares, 
conforme projeto do SAS. 

6.3 INFRA-ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO  -  

6.3.3 Distribuição de água quente  -  

Características da distribuição de água quente:  -  

• Toda a tubulação, de material metálico ou 
polimérico termorresistente, deve receber 
isolamento térmico em calha de polietileno 
expandido com espessura mínima de 5 mm ou 
similar;  

• Toda a tubulação, de material metálico ou 
polimérico termorresistente, inclusive em CPVC, 
deve receber isolamento térmico em calha de 
polietileno expandido com espessura mínima de 
10 mm ou outro material com perda térmica 
inferior; 
 
• Contar com misturador termostático na rede 
distribuição de água quente, dentro do banheiro 
caso possua regulagem de temperatura, que 
limite a temperatura máxima da água quente 
fornecido ao usuário, inclusive em caso de falta 
de água fria; 

• Contar com misturador de água fria e quente no 
ponto de consumo;  
• O misturador de água quente deverá ser interno 
com toda a tubulação embutida na alvenaria, 
executado conforme projeto hidráulico da unidade 
habitacional;  
• Deve-se utilizar a conexão tipo “Y”, não sendo 
permitida a conexão de tipo “T”;  
• Deve ser previsto um registro de gaveta entre a 
saída do reservatório térmico e o registro de 
pressão de água quente do chuveiro. 

 -  
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6.3.5 Aquecimento auxiliar  -  

Caberá ao “Construtor” fornecer e instalar o 
chuveiro elétrico com potência nominal entre 
4400W e 4500W, observando a tensão elétrica no 
local de instalação. O chuveiro elétrico deverá 
possuir chave seletora com no mínimo 3 
temperaturas de escolha. 

Caberá ao “Construtor” fornecer e instalar o 
chuveiro elétrico com potência nominal entre 
4400W e 4500W, observando a tensão elétrica no 
local de instalação. O chuveiro elétrico deverá 
possuir ajuste eletrônico e permitir o ajuste com o 
chuveiro ligado. 

Os chuveiros elétricos deverão estar etiquetados 
pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem 
(INMETRO) e publicados em sua página na 
internet 
(http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.as
p) na data da análise do projeto e do seu 
fornecimento à obra.  
 
Também é possível utilizar aquecedor de 
passagem a gás com regulagem de temperatura 
como aquecimento auxiliar ao sistema de 
aquecimento solar. 

 -  
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7 CONCLUSÕES 

Com o intuito de propor alterações às especificações dos SAS implantados 

no PMCMV, explicitadas no TR-SAS, desenvolveu-se a metodologia com entrevistas 

a usuários e estudo do projeto de um empreendimento na região Centro-Oriental do 

estado do Paraná, designado Estudo de Caso. Também se entrevistou técnicos da 

CAIXA de diversos locais do Paraná e inspecionou-se as instalações de SAS em 

outro empreendimento. Ainda, verificou-se o desempenho térmico pelo método da 

Carta-F para diversos cenários desenvolvidos a partir do Estudo de Caso. 

Os entrevistados relataram com maior frequência de "vazamento" do SAS 

(58%), interpretado como a falha no registro boia da caixa de quebra de pressão 

devido a recorrência, conforme relatado, do evento no período da noite, quando a 

pressão hidráulica na rede pública de abastecimento de água é maior. A caixa de 

quebra de pressão recebe água direto da rede pública de abastecimento. Em 

segundo lugar ficou a ocorrência do problema "água muito quente na torneira da 

cozinha ou banheiro, quando o chuveiro está em uso" (26%). E na sequencia foram 

apontados a "dificuldade para regular a temperatura" (22%), "boia estragou/ não 

funciona adequadamente" (17%) e " água é muito quente " (15%). As demais falhas 

no SAS tiveram ocorrência inferior a 10%. 

As entrevistas contribuíram para se ter um panorama das falhas sob a visão 

dos usuários. Destaca-se também que o descontentamento com relação a um baixo 

rendimento do SAS foi muito baixo (2%), o que pode ser comparado com as 

verificações de desempenho que demonstraram alta FS anual, igual a 70,7% e 

94,8%. 

Dos três empreendimentos onde se aplicaram as entrevistas selecionou-se 

um, designado Estudo de Caso, para o estudo da documentação técnica: projetos, 

manual do usuário do SAS, e Termo de Conclusão da implantação do SAS. Este 

estudo demonstrou a falta de informações no projeto, como: orientação em relação 

ao norte, material dos isolamentos térmicos de tubulações e definição da posição e 

tipo de coletor antes da fase de execução. 

Os dados que se pode coletar da documentação, da fase de conclusão da 

obra, identificou a marca e o modelo do coletor. A partir da implantação arquitetônica 

foi calculado o desvio em relação ao norte geográfico. Estas informações 

subsidiaram os estudos do desempenho térmico, conforme o método da Carta-F, 
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para as condições de instalação, com a inclinação do coletor igual a latitude mais 

10°, proposto pela NBR 15.569 (ABNT, 2008), e com a inclinação que maximizou a 

FSmês mínima, verificou-se ainda a desempenho para um terceiro modelo de 

coletor, gerando oito cenários de análise. 

Estas análises permitiram identificar o potencial de aumento da FSmês 

mínima para todos os Cenários com a alteração da inclinação na condição do 

Estudo de Caso, igual a 27°, para a inclinação igual a latitude mais 10°. Porém em 

três cenários a inclinação otimizada não apresentou ganho na FSmês mínima em 

comparação aos resultados com a inclinação igual a latitude mais 10°, o que indica 

que esta inclinação já correspondia ao resultado otimizado. 

Quanto às condições do Estudo de Caso, a primeira com um coletor de 

2,0m², desvio do Norte de 29° e inclinação igual a 27°, resultou na FS média anual 

de 70,7% (estudada no Cenário 2), variando da FSmês mínima de 53,8% à máxima 

de 85,1%. Estes resultados são adequados sob análise preliminar por terem FS 

anual na faixa de 40% a 90%, conforme sugerido por Aguiar e Coelho (2010), 

demonstrando que provavelmente o sistema está bem dimensionado. Na outra 

condição de instalação com orientação de 62°, dois coletores de 1,59m² e mesma 

inclinação de 27°, a qual é estudada no Cenário 5, apresentou a FS média anual de 

94,8%, e FSmês mínima de 70,2% e máxima de 116,6%. Estes valores, que estão 

acima da FS anual recomendada por Aguiar e Coelho (2010) apresentam indícios de 

superdimensionamento que pode ter determinado a percepção dos usuários de que 

a água é muito quente. Porém, nos dois casos (Cenário 2 e 5) os altos valores de FS 

anual parecem ter influenciado a baixa ocorrência das respostas: "não economiza 

energia" e "água é muito fria”. 

Os resultados levaram ao entendimento de que ao invés de se fixar uma 

inclinação ideal, para todas as localidades e orientações, o melhor seria determinar 

no TR-SAS que seja feito o estudo na fase de projeto, através do método Carta-F ou 

outro método mais detalhado, para se determinar as especificações de projeto: 

modelo e número de coletores, inclinação e orientação a fim de se atender uma 

demanda estabelecida respeitando limites para FS anual e mensal. 

A inspeção de unidade prontas contribuiu para identificar a falta de 

isolamento térmico da rede de distribuição de água quente em CPVC e desta forma 

propor reforço da exigência do isolamento térmico mesmo nas tubulações deste 

material. As constatações da inspeção e das entrevistas também levaram à proposta 
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de implantação na rede de água fria que abastece o RT, e ao reforço da 

necessidade de proteção das intempéries de toda tubulação polimérica e isolamento 

térmico aplicado em área externa. 

Ainda, considerando a necessidade de se reduzir a insatisfação quanto à 

regulagem da temperatura de banho, proposta a utilização de misturadores 

termostáticos, para limitar a temperatura de banho a valores aceitáveis, e conjunto 

com a adoção de chuveiros eletrônicos, por permitirem o ajuste mais adequado da 

temperatura, sem a necessidade de desligar o chuveiro. 

A entrevista com técnicos da CAIXA permitiu observar a relevância dos 

casos de danos devido ao congelamento da água no interior do SAS, o que levou a 

revisão sobre os sistemas anticongelamento disponíveis, e à definição da proposta 

de exigir este sistema de proteção em localidades dos estados de: Minas Gerais 

(Região Sul, Zona da Mata e Triângulo Mineiro), Mato Grosso do Sul, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e no Distrito federal. 

Por fim, as propostas apresentadas contribuem para a implementação de 

sistemas mais adequados às demandas dos usuários de empreendimentos de HIS e 

tem o potencial de reduzir o consumo energético, os gastos das famílias 

beneficiadas para aquecimento de água para banho e as reclamações sobre os 

SAS. Espera-se que estas propostas possam ser validadas pela CAIXA e Ministério 

das Cidades, a fim de se tornarem obrigatórias em contratações futuras para o 

PMCMV. 

7.1 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Como trabalhos futuros propõe-se: 

 Estudo de um novo dispositivo misturador associado a um sistema auxiliar de 

aquecimento ao solar acionado automaticamente; 

 Estudo de arranjos do SAS com coletor solar fora do telhado, posicionado 

próximo, ou para fora do telhado; 

 Acompanhamento e análise de performance dos SAS de algum 

empreendimento que implemente as novas sugestões; 

 Verificar o impacto das propostas de alteração apresentadas nos custos 

associados ao SAS. 
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APÊNDICE A   - FORMULÁRIO DE ENTREVISTAS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: Vistoria nº:
1.1 Nome do Empreendimento:_____________________________________________________________Entrevistador:
1.2 Rua:__________________________________________nº_______ Q ______ L ______Data: ___ / ___/ ___
1.3 Município: PONTA GROSSA_____________________________ Estado : PR_______________________Horário: ___ : ___

2. ENTREVISTADO
2.1 Nome:_____________________________________________________________________________
2.2 Posição no grupo familiar: □responsável □cônjuge/companheiro □filho/enteado 2.3 Morador desde: ___/___/_____

□outro: (especificar):_______________________

3. ENTREVISTA 4. INSPEÇÃO

GERAL Nenhum problema relatado
Após consertos está funcionando normalmente
Sistema retirado ou desligado pelo proprietário
Vazamento

COLETOR: vazamento vazamento
vidro difícil de limpar sujeira
quebra do vidro quebra do vidro
quebra do vidro por granizo superfície absorvedora descascando

presença de condensado no interior
CAIXA DE QUEBRA 
DE PRESSÃO: bóia estragou/ não funciona adequamente

vazamento
RESERVATÓRIO 
TÉRMICO bóia estragou (RT não tem boia)

vazamento

TUBULAÇÃO: vazamento ressecamento (tubulação externa)
quebra (tubulação embutida)
quebra (tubulação externa)

deterioração
externo inexistente
externo ressecado
insuficiente

REGISTRO: vazamento
não funcionou
outro

VÁLVULA vazamento constante indisponível
ANTI-CONGELA- aparentemente obstruída
CHUVEIRO: queimou a resistência trocou por chuveiro eletrônico

durou pouco
USO: água é muito quente

dificuldade para regular a temperatura
sistema não funciona, usa o chuveiro direto
gasta muita energia
não economiza energia

água é muito fria, com chuveiro desligado, 
mesmo após um dia de Sol forte

Visualmente é possível verificar

água muito quente na torneira da cozinha ou 
banheiro, quando o chuveiro está em uso

ISOLAMENTO 
TÉRMICO 
(tubulação):

O sr/sra já teve algum problema com o aquecedor solar (sistema)? (este é composto 
pelo coletor, tubulação, isolamento térmico, registro misturador, válvula
anticongelamento, e caixa de quebra de pressão)
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APÊNDICE B  - PESQUISA DE SISTEMAS ANTICONGELAMENTO DISPONÍVEIS 
NO MERCADO BRASILEIRO 

B.1. UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO ANTICONGELANTE ADICIONADA À ÁGUA 
COMO FLUÍDO DE TROCA DE CALOR. 

A empresa Heliotek comercializa o reservatório térmico K2 (Figura 46) o qual 

é preparado para uso de fluido térmico em circuito indireto. Neste modelo de 

reservatório a troca térmica com a água ocorre pelo contato de um reservatório de 

fluido térmico (camisa de transferência de calor) que envolve a porção inferior do 

reservatório de água, ambos são revestidos pelo material isolante e revestimento 

externo. O sistema acompanha um vaso de expansão do fluído térmico (ver detalhe 

na Figura 47), que além de servir para a adequação da pressão interna do fluido em 

uso, serve para acompanhamento do nível de fluído e complementação deste, caso 

necessário. (HELIOTEK, 2016) 

O fluido térmico pode circular por termossifão, como no esquema da Figura 

46, ou por circulação forçada. Segundo informações da página do fabricante 

Heliotek (HELIOTEK, 2016), é concedida a garantia de 3 anos, incluindo quanto ao 

risco de congelamento. 

 
Figura 46 - Esquema de circulação do fluido térmico em reservatório térmico para circuito 

indireto 
Fonte: HELIOTEK (2016) 
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Figura 47 - Detalhe do vaso de expansão para fluido anticongelante - Sistema K2 

Fonte: HELIOTEK (2016) 

B.2. RECIRCULAÇÃO DA ÁGUA DO RT PELO COLETOR. 

Parece ser um procedimento comum em instalações por circulação forçada, 

visto que diversos fornecedores de controladores diferenciais de temperatura (CDT)  

contemplam a função de acionamento da bomba para prevenção ao congelamento 

da água no absorvedor. Tem-se como exemplo o modelo “Solar Control G2”, da 

marca Komeco. 

O CDT é o dispositivo eletrônico de acionamento da moto-bomba de 

circulação de água nos coletores solares. 

 Além dos sensores de temperatura normalmente instalados para o 

funcionamento da circulação forçada, na saída do RT para o coletor e na saída do 

coletor, deve-se acrescentar um sensor na região inferior do coletor longe da entrada 

de água. 

A dependência do fornecimento de energia elétrica e a perda de eficiência 

do sistema são desvantagens deste método. 

B.3. DRENAGEM TOTAL DA ÁGUA DO COLETOR E TUBULAÇÕES SOB RISCO 
DE CONGELAMENTO. 

Duffie e Beckman (2006) apresentam a drenagem total da água do coletor e 

tubulações sob-risco de congelamento como uma alternativa para prevenção do 

congelamento, e descrevem que este método depende da existência de ventilação 

no ponto mais alto do sistema para a drenagem da água e que a água pode ser 
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drenada para o RT ou para fora do SAS. Ainda se deduz do item da NBR 15.747-2 

(ABNT, 2009b), referente ao ensaio de resistência ao congelamento de coletores 

equipados com sistema de drenagem, que a drenagem de 95% da capacidade do 

coletor atende ao requisito deste ensaio. 

Entretanto, os SAS instalados com válvula anticongelamento, mecânica ou 

elétrica, nos empreendimentos analisados na pesquisa de campo deste trabalho e 

conforme orientação de instalação de fabricantes das válvulas anticongelamento, 

não preveem a drenagem total ou quase completa dos coletores. Ocorre, nas 

aplicações identificadas, a substituição da água dos coletores por água vinda do 

reservatório térmico, a qual está, normalmente, em temperatura bem superior ao 

coletor. Isto resulta na proteção do coletor, tendo em vista que a água em 

temperatura próxima ao congelamento é descartada e substituída por água em 

temperatura superior. Estas válvulas termossensíveis então se fecham com a 

elevação da temperatura da água que passa pela válvula. Mas, as condições 

ambientais podem levar novamente à redução da temperatura no coletor até a 

temperatura de acionamento da válvula anticongelamento. E gradativamente a 

temperatura da água que chega ao coletor tende a se igualar à temperatura da água 

do abastecimento público. O descarte de água é visto como uma das desvantagens 

deste sistema, pois pode levar no aumento do valor gasto pelo usuário com a fatura 

de água. Outra desvantagem é o histórico de ocorrência de falhas deste sistema 

anticongelamento devido à qualidade da água de abastecimento aliado à falta de 

manutenção. 

B.4. VÁLVULA ANTICONGELAMENTO MECÂNICA 

As válvulas mecânicas parecem ser o dispositivo de custo mais baixo e de 

mais ampla aplicação. Sendo que seu funcionamento não depende de energia 

elétrica. A Figura 48 e Figura 49 apresentam um exemplo deste tipo de válvula. 
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Figura 48 - Válvula anticongelamento mecânica  - KOMECO/FP-45 

Fonte: KOMLOG, 2015 

 

 

Figura 49 - Válvula anticongelamento mecânica -AddTherm A87-004 
 

A instalação da válvula anticongelamento deve ser realizada junto à parte 

inferior do coletor (Figura 50) no caso de instalações por circulação natural, e 

próximo à saída do coletor (parte superior) em sistemas instalados em circulação 

forçada (Figura 51), de forma a propiciar o fluxo de água mais quente vinda do 

coletor. De acordo com o “Manual do Usuário e Instalação”, da válvula 

anticongelamento KOMECO FP-45 (KOMLOG, 2015) é indicado ainda que não seja 

instalado isolamento térmico no dispositivo anticongelamento e na tubulação, se 

houver, entre o dispositivo e o coletor. O mesmo documento também especifica: 

“temperatura inicial para abrir”, 6°C; “ideal para proteção back-up de congelamento”; 

a pressão da água deve ser mantida para operação de eliminação desta pela 

válvula; garantia de 90 dias (conforme legislação) ou 9 meses (caso a instalação 

seja feita por conta da Assistência Técnica Credenciada ou Instalador Credenciado 

pelo fabricante). Depreende-se do Termo de Garantia que este dispositivo não deve 
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ser instalado para “utilização de água de poço artesiano, água com excesso de 

cloro, água agressiva (tipo salobra, calcária, alto teor de ferro, etc.) ” e que deve ser 

instalado respiro na saída de consumo do reservatório térmico de baixa pressão. 

A instalação em sistemas em circulação forçada (Figura 51) depende do 

sistema de bombeamento, logo também depende do fornecimento de energia 

elétrica para a proteção contra congelamento das tubulações. 

O fabricante ADD-THERM comercializa a válvula anticongelamento, modelo 

A87-004, e especifica que esta válvula abre com a temperatura da água entre 1°C a 

4°C, e em torno de 6 a 8°C a mesma irá fechar interrompendo a descarga da água. 

 
Figura 50 - Esquema de um SAS em circulação natural com válvula anticongelamento 

Fonte: KOMLOG, 2015 
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Figura 51 - Esquema de um SAS em circulação forçada com válvula anticongelamento 

Fonte: KOMLOG, 2015 

B.5. VÁLVULA ANTICONGELAMENTO ELÉTRICA 

Sua ação é a mesma da válvula anticongelamento mecânica, abertura do 

fluxo a cerca de 6°C e fechamento com a elevação da temperatura que chega até a 

válvula. A diferença ocorre no uso de dispositivo elétrico (solenoide), que aciona o 

mecanismo de abertura para drenagem ao alcançar a faixa temperatura pré-definida. 

A Figura 52 apresenta um exemplo deste tipo de válvula elétrica. 

 
Figura 52 - Válvula anticongelamento elétrica -Soletrol 

Fonte: m.soletrol.com.br acesso em: 28/01/16 
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B.6. PROJETO E INSTALAÇÃO DE COLETOR E TUBULAÇÃO RESISTENTE A 
EVENTUAL CONGELAMENTO. 

Há alguns fabricantes brasileiros produzindo coletores solares com a 

característica de serem resistentes ao congelamento. As tecnologias aplicadas estão 

relacionadas ao uso de tubos do absorvedor em inox, a inserção de tubos em 

borracha no interior dos tubos horizontais do absorvedor e uma tecnologia 

patenteada que mantém permanentemente uma câmara de ar nos tubos horizontais 

do absorvedor. 

B.7. COLETORES COM TUBOS DO ABSORVEDOR EM INOX 

Identificaram-se três empresas fabricantes de equipamentos resistentes ao 

congelamento com o uso de tubos do coletor em aço inox. 

A primeira é a Heliodin Aquecedor Solar a qual comercializa equipamentos 

com tubos em cobre, e informa em seu site que estes também podem ser fabricados 

com serpentina em aço inoxidável, adquirindo resistência ao congelamento. Não foi 

possível identificar se os equipamentos da marca disponíveis na tabela vigente do 

PBE-Solar são fabricados com tubos em aço inoxidável. 

Uma segunda empresa, a Hidroconfort Industrial Ltda., também fabrica 

coletores solares com tubos em aço inox, que segundo o fabricante, e 

acompanhamento de teste realizado na fábrica relatado no Apêndice C , o mesmo 

pode suportar ao congelamento da água no seu interior. São três modelos, que se 

diferenciam pela dimensão, INOX H-100, 111 e 200. Estes coletores são etiquetados 

com a ENCE, recebendo a classificação “A” de eficiência. 

A empresa Solar Minas também fabrica coletores com tubos em aço 

inoxidável, porém o site desta informa que o equipamento apenas “torna-se mais 

resistente ao congelamento”. E quanto à garantia do produto ela informa o prazo de 

5 anos “exceto por problemas de ação da natureza”. Desta forma entende-se que 

não existe garantia ao congelamento. 

B.8. COLETOR COM BOLSA DE AR NO TUBO HORIZONTAL 

Está em processo de registro de patente um coletor solar resistente ao 

congelamento que utiliza de câmaras de ar dentro do coletor solar para absorver a 

dilatação da água (INPI, 2015, pág. 31 e 32). O depósito da patente está em nome 
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de Solis Indústria e Comercio de Aquecedor Solar LTDA EPP, cujo autor é o Sr. Luiz 

Antônio dos Santos Pinto. A empresa comercializa com nome Polar Hot este coletor 

solar, a Figura 53 apresenta uma imagem esquemática do funcionamento do 

sistema. 

 
Figura 53 - Ilustração comercial do coletor solar resistente ao congelamento - modelo PolarHot 

Fonte: SOLIS (2016) 

B.9. INSERÇÃO DE TUBOS EM BORRACHA NO INTERIOR DOS TUBOS 
HORIZONTAIS DO ABSORVEDOR 

Outra solução utilizada para a prevenção ao congelamento e danos nos 

coletores é a inserção de tubos em polímero flexível no interior dos tubos horizontais 

do absorvedor. Utilizando-se do mesmo conceito do equipamento citado no item 

anterior, o tubo, por ser flexível e conter ar isolado no seu interior, é comprimido 

quando a água chega à temperatura que propicie o congelamento e expansão no 

interior do coletor. 

Há relatos da utilização desta solução em habitações construídas no 

PMCMV com recursos do FAR, em caráter de exceção, tendo em vista que o 

sistema não é previsto pelo TR-SAS. 

Acredita-se que os coletores que utilizam esta tecnologia não tenham 

passado pelo ensaio de eficiência para a etiquetagem do INMETRO (ENCE) com os 
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tubos flexíveis instalados. E tendo em vista que estes reduzem a seção do tubo 

horizontal do coletor é possível que reduza a eficiência deste. 

B.10. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA PARA PRODUZIR 
CALOR NO COLETOR E TUBULAÇÃO 

Por último, apresenta-se a aplicação de resistência elétrica para produzir 

calor no coletor e tubulação quando os sensores instalados nestes elementos do 

SAS indicam que a temperatura está próxima do congelamento. Ao ser percebido 

pelo sensor que a temperatura se elevou devido ao efeito termoelétrico produzido 

pela resistência a mesma é desligada. Por depender de energia elétrica, esta 

solução apresenta como desvantagem o gasto gerado para o usuário e o risco de 

não funcionar pela indisponibilidade de energia. 

Este sistema também foi utilizado em pelo menos um empreendimento do 

PMCMV com recursos do FAR, também em caráter de exceção. 
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APÊNDICE C  - VISITA TÉCNICA À EMPRESA HIDROCONFORT 

Foi realizada a visita técnica às instalações da empresa Hidroconfort 

Industrial Ltda., localizada no município de Cambé (PR), na data de 18/01/2016, com 

o objetivo de acompanhar o teste de congelamento realizado na fábrica em coletor 

desenvolvido para ser resistente ao congelamento. Este teste foi realizado de forma 

demonstrativa por representante da empresa Hidroconfort, e é realizado como 

atividade rotineira desta empresa. Ainda, pode-se conhecer o processo de 

fabricação dos coletores e reservatórios, os quais também são fornecidos para 

empreendimentos do PMCMV. 

Apesar deste método anticongelamento não ser previsto no TR-SAS esta 

empresa recebeu, da área responsável na CAIXA pela elaboração deste documento, 

parecer positivo para instalação deste tipo de coletor, em substituição à válvula 

anticongelamento para instalação em um empreendimento do PMCMV. 

O ensaio de congelamento foi realizado em câmara fria construída na fábrica 

da empresa citada. Foram instalados dois coletores, modelo “INOX H-111”, em 

conjunto com reservatório térmico de 200L e caixa de quebra de pressão. A 

interligação entre RT e coletores foi realizada com tubo tipo PPR em conjunto com 

um pequeno segmento de mangueira flexível fixada com abraçadeira metálica à 

tubulação de aço inox (sistema utilizado em instalações pela empresa), este mesmo 

sistema com mangueira flexível foi utilizado também na interligação dos coletores. É 

possível observar os equipamentos montados nas fotos da Figura 54, Figura 55 e 

Figura 56. 

A câmara fria foi ligada, segundo o responsável pela empresa, na noite do 

dia 17/01/2016 e no dia 18/01/2016 estava registrando a temperatura de -9°C em 

torno de 10 horas da manhã. Esta foi desligada e foi deixada a porta aberta por 

cerca de 30min para aumentar a temperatura no seu interior e facilitar a 

desmontagem do equipamento. Foi possível perceber que as mangueiras de 

interligação do sistema estavam rígidas, e após terem sido desconectadas do 

coletor, foi possível observar a água congelada nas extremidades dos tubos do 

coletor. 

O coletor foi então exposto à radiação solar até o descongelamento total da 

água no seu interior, não tendo sido observado qualquer falha no equipamento 

(Figura 57). 
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Figura 54 - Ensaio de congelamento - vista geral 

Fonte: O autor 
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Figura 55 - Ensaio de congelamento-reservatório térmico, caixa de quebra de pressão e 

interligações 
Fonte: O autor 
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Figura 56 - Ensaio de congelamento - coletor 

Fonte: O autor 
 

 
Figura 57 - Coletor exposto à radiação solar após ensaio de congelamento 

Fonte: O autor 

A empresa Hidroconfort conta com 36 funcionários sendo que 18 destes 

trabalham na produção de equipamentos solares, outros 10 trabalham na linha 

eletrônica da marca, e os demais (8) estão na área administrativa e engenharia. A 

capacidade produtiva da empresa é de aproximadamente 250 kits, ou seja, 

conjuntos de reservatório e placa solar, os quais são utilizados em empreendimentos 

do PMCMV. 

Para as regiões Sul sudeste e Centro Oeste são fornecidos os kits com 

coletor solar em aço inox cuja garantia é de 5 anos mesmo havendo situações de 

congelamento. O preço de venda atual, em janeiro de 2016, segundo o dono da 

empresa, é de R$1.160,00 para o kit de duas placas de 1,11m² cada e de 

R$1.260,00 para o kit de uma placa de 2m². 


