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“A dúvida é o princípio da sabedoria”. 

Aristóteles 



RESUMO 

 
Este trabalho aborda o estudo da viabilidade econômica acerca das instalações 
prediais de sistemas de aquecimento de água advindos de fontes de energia 
diferentes, sendo elas a energia elétrica, o gás combustível GLP e a energia solar. O 
estudo pretende estabelecer as peculiaridades envolvidas em cada sistema de 
aquecimento de água, além de fornecer uma lista de materiais hidráulicos e elétricos 
necessários ao suporte das instalações dos aquecedores, fornecer orçamentos sobre 
a instalação dos aquecedores considerando material e mão de obra, calcular o custo 
mensal gasto com energia em cada situação estudada e fazer a análise econômica 
para decidir qual é o sistema de aquecimento e qual a fonte mais vantajosa em termos 
econômicos. Os resultados apontaram que cada sistema tem suas especificidades em 
termos de complexidade do equipamento e nas instalações, porém, não houve 
significativa diferença entre a quantidade dos materiais hidráulicos e elétricos 
envolvidos no suporte à instalação dos mesmos. Os orçamentos apontaram o sistema 
elétrico como o de menor custo inicial de aquisição e instalação e o sistema solar 
como o de maior (+1729%). O cálculo do custo mensal de energia apontou o sistema 
elétrico como o de maior custo mensal comparado com o a gás (-1%), onde o sistema 
solar não possui custo. Porém, com a análise global dos custos, iniciais e recorrentes, 
por intermédio do Valor Presente Líquido (VPL), ao longo de 5 anos, concluiu-se que 
o sistema elétrico é o mais viável economicamente para o aquecimento de água para 
banho, sendo 36% mais atrativo que o sistema a gás e 202% mais atrativo que o 
sistema solar.   
 
Palavras-chave: Instalações Prediais; Fontes de Energia; Sistema de Aquecimento de 
Água; Análise de Investimentos, Comparativo de Custos; Valor Presente Líquido-VPL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
This study address the economic feasibility for water heating systems from different 
energy sources, such as electricity, LPG gas and solar energy applied on building 
installations. The study intends to establish the peculiarities involved in each water 
heating system, as well as to provide a list of hydraulic and electrical materials needed 
to support the installation of the heaters, to provide budgets on the installation of the 
heaters considering material and labor, to calculate the energy monthly cost for each 
alternative and, mainly, to make the economic analysis in order to decide which is the 
most attractive heating system considering economic matters. The results indicate that 
each system has its specificities in terms of equipment and installation complexity, 
however, despite the fact that there was no significant difference between the quantity 
of hydraulic and electrical materials involved in the installation of the different systems. 
The budgets indicate that the electric system has the lowest initial cost of acquisition 
and installation and the solar system has the highest (+1729%). The analyses of the 
monthly cost of energy shows that the electric system is the more expensive compared 
to the LPG gas system (-1%) and the solar system that has zero cost. However, with 
the overall analysis considering the initial and the recurrent costs through the Net 
Present Value (NPV) methodology over the five years period, it was concluded that the 
electric heating system is the most economically feasible, being 36% more attractive 
than the gas system and 202% more attractive than the solar system. 
 

Keywords: Building installations; Energy sources; Water Heating System; Investment 
Analysis, Cost Comparison; Economic Analysis, Net Present Value-NPV. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a energia elétrica desempenha papel fundamental para a 

humanidade, tendo seu consumo impulsionado pelo crescimento dos setores 

industrial, comercial e residencial, que acompanham os ciclos de crescimento 

econômico e social.   

Porém, o aumento do consumo de energia trouxe consequências para o meio 

ambiente devido à exploração de recursos naturais, com a utilização de combustíveis 

fósseis advindos de processos de industrialização e comercialização característicos 

pela emissão de poluentes. Segundo a ABAGAS1 (2016) nos tempos atuais, com 

aquecimento global e mudanças climáticas, há imediata preocupação em todo o 

mundo com a melhoria da eficiência energética, que é o recurso mais econômico para 

solucionar o mau uso das fontes energéticas, conter as emissões de CO2 e diminuir 

os impactos ambientais.  

Outra consequência recai diretamente ao consumidor final, pois o custo da 

energia elétrica no Brasil encarece a cada ano, visto que, “o que vivemos nos anos de 

2014, 2015 é um patamar de tarifas chegando no limite do tolerável” (ANEEL, 2016). 

O Brasil possui um dos maiores e melhores potenciais energéticos do mundo, 

sendo que cerca de 90% do suprimento de energia elétrica do país provém de geração 

hidráulica, e o petróleo representa mais de 30% da matriz energética nacional. 

Segundo a Agencia Nacional de Energia Elétrica2 “esses números podem ser 

modificados reduzindo reservas de combustíveis fósseis e aumentando o suprimento 

por energias renováveis para garantir a autossuficiência energética do país” (ANEEL, 

2002). 

Segundo o IEMA – Instituto de Energia e Meio Ambiente (2016) a configuração 

do sistema elétrico brasileiro tem passado por significativas mudanças nos últimos 

anos. Assim como em outros países, o Brasil desenvolve estudos e pesquisas sobre 

a relação direta e indireta da energia elétrica com o meio ambiente e com a economia, 

                                            
1 ABAGAS – Associação Brasileira de Aquecimento a Gás. Entidade sem fins lucrativos que promove 
e comunica os benefícios do uso do gás para o aquecimento da água; suas atividades estão 
relacionadas à eficiência energética e à proteção ambiental. 
2 ANEEL– Agência Nacional de Energia Elétrica. Autarquia em regime especial vinculada ao Ministério 
de Minas e Energia, foi criada para regular o setor elétrico brasileiro, por meio da Lei nº 9.427/1996 e 
do Decreto nº 2.335/1997. 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/lei19969427.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2335.HTM
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a fim de que esta relação seja pautada por conceitos sustentáveis e pela viabilidade 

econômica. 

Desta forma, as fontes de energia renováveis se tornam objeto de estudo, pois 

suprem as necessidades atuais sem comprometer o futuro das próximas gerações e, 

de forma sustentável, mantém a eficiência energética. Segundo a ANEEL (2008) há 

persistência em busca da geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis. 

Segundo Altoé et. al. (2012) “edifícios comerciais, públicos e residenciais são 

responsáveis por 47,6% do consumo de energia elétrica no Brasil”. Dentro das 

residências, edifícios e indústrias, alguns equipamentos são os responsáveis pelo alto 

consumo energético. Segundo Altoé et. al. (2012 apud ELETROBRÁS, 2007) “o 

chuveiro elétrico é o equipamento com maior participação de consumo em residências 

brasileiras”. 

O chuveiro está diretamente relacionado ao aquecimento de água e, uma 

alternativa para reduzir o consumo energético seria a substituição do sistema de 

aquecimento elétrico por sistemas de fontes alternativas. 

Segundo a ABAGAS (2016), baseado na estimativa do Procel3, o chuveiro 

responde por 24% de todo o consumo residencial de energia no país durante o ano, 

onde a energia gasta em residências brasileiras significa aproximadamente 26% de 

tudo que é gasto no país, sendo possível dizer que o chuveiro é responsável por cerca 

de 6% desse total.  

Desta forma, tomam-se os dados referentes ao chuveiro como uma problemática 

a ser enfrentada por todos que necessitam do uso constante de água quente.  

Como alternativa para aliviar o peso sobre a matriz energética nacional, 

principalmente, no horário de pico que é estipulado entre 17:00h e 20:00h, o gás é 

utilizado como fonte alternativa para aquecimento de água. Torna-se assim, uma 

forma de aliviar consideravelmente o peso sobre a matriz energética nacional 

reduzindo custos para o consumidor e para o Brasil (ABAGAS, 2016). 

Considerando a matriz energética do Brasil e do mundo para a geração da 

eletricidade, nota-se que o gás é utilizado em todo o mundo como fonte de energia e, 

no Brasil, esta matriz energética corresponde a 11,3% do total consumido. Na Figura 

1, a seguir, observam-se os percentuais das matrizes energéticas utilizadas no Brasil 

e no mundo. 

                                            
3 PROCEL – Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética. 
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FIGURA 1- MATRIZES ENERGÉTICAS NO BRASIL E NO MUNDO 

 
FONTE: Adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AQUECIMENTO A GÁS, 2013. 

 

Existe outra alternativa, ainda pouco utilizada no Brasil, que é o uso de coletores 

solares para aquecer a água. Segundo Krenzinger & Lafay (2002) “sistemas de 

aquecimento de água utilizando energia solar têm demonstrado sua eficácia no Brasil 

e sua importância voltou a ser ressaltada com os problemas da crise de energia”. Os 

mesmos autores ainda dizem que, “apesar de que, em muitas situações seja fácil 

demonstrar a viabilidade econômica ao longo dos anos de uso, há relutância dos 

usuários em praticar investimentos iniciais muito elevados”.  

Segundo Magagnin (2010), nas últimas décadas, o aproveitamento da energia 

solar tem sido bastante destacado, especialmente em países tropicais e subtropicais, 

como o Brasil, que dispõe de condições excelentes de radiação solar ao longo do ano, 

ainda considerando a radiação solar como uma fonte energética renovável e 

disponível por todo o território nacional de forma ilimitada. 

 Na Figura 2, a seguir, é possível obter os dados sobre a produção de energia 

elétrica por matriz energética, em uma projeção que vai até o ano de 2020 e também 

indica o aumento percentual de cada matriz no que se refere à oferta de energia. Os 
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dados apontam que o gás terá participação de 14,4% e outras fontes renováveis de 

energia passarão para 5,1% de participação na oferta de energia, indicando a 

tendência de crescimento do uso destas fontes energéticas. 

 

 FIGURA 2 - PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MATRIZ 

 
FONTE: Adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AQUECIMENTO A GÁS, 2015. 

 

Considerando a participação da Engenharia no desenvolvimento de projetos 

mais sustentáveis, busca-se na prática, junto ao cliente, discutir e esclarecer dúvidas 

sobre qual é a melhor maneira de investir em fontes de energia com o objetivo de se 

obter os melhores retornos deste investimento ao longo do tempo e, dentro de 

conceitos sustentáveis. 

O presente trabalho, neste primeiro capítulo, destina-se a introduzir o tema da 

utilização energética no Brasil, apresentando a problemática que é reduzir o 

crescimento da demanda de energia elétrica em todo e qualquer local que faça a 

utilização diária de água aquecida. O conteúdo introdutório apresenta dados que 

justificam o estudo referente a um chuveiro e às três diferentes fontes que podem ser 

utilizadas como energia, sendo elas a elétrica, gás combustível GLP e solar, com o 

objetivo de se chegar a uma análise econômica sobre as três alternativas de 

instalações prediais. 

O segundo capítulo é destinado a descrever as peculiaridades relacionados à 

instalação dos três diferentes sistemas de instalação predial de água quente, 
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embasadas nas normas técnicas brasileiras em questão, bem como, descreve, com 

base na literatura, os materiais envolvidos na instalação para os três cenários 

considerados. 

O terceiro capítulo apresenta os materiais e métodos utilizados na pesquisa; 

indica os parâmetros e condições do estudo para a obtenção de um descritivo dos 

materiais hidráulicos e elétricos necessários à instalação dos aquecedores de água, 

bem como o orçamento dos aquecedores considerando a mão de obra necessários 

para a instalação dos mesmos, para as três configurações de fontes de energia 

(elétrica, a gás e solar). A metodologia envolve a utilização de softwares específicos 

da engenharia civil, o LUMINE e o HIDROS (AltoQi) como ferramentas para obtenção 

dos dados de pesquisa. A partir dos preços orçados para cada sistema de 

aquecimento de água, far-se-á uma análise pelo viés econômico, utilizando o VPL 

(Valor Presente Líquido) para direcionar a análise da viabilidade econômica. A análise 

econômica também considerará a relação entre a vazão da água (de 7 L/min) com o 

gasto energético proveniente de cada fonte no período de 5 anos. 

O quarto capítulo compila e compara os dados e, por apresentação gráfica, 

apresenta os resultados acerca das peculiaridades e o custo de implantação do 

sistema de aquecimento de água nas três condições estabelecidas. As planilhas foram 

desenvolvidas em Excel (Microsoft MSOficce).  

 Posteriormente, a conclusão da análise econômica é apresentada, além das 

considerações finais.  

 

1.1 OBJETIVOS 

Para o cumprimento deste trabalho, os seguintes objetivos foram estabelecidos: 

1.1.1 Geral 

Analisar a viabilidade econômica da instalação de um sistema de aquecimento 

de água de um chuveiro considerando três diferentes fontes de energia: elétrica, gás 

combustível GLP e solar. 
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1.1.2 Específicos 

I. Descrever as peculiaridades relacionados à instalação dos três 

diferentes sistemas de instalação predial: elétrica, gás combustível 

GLP e solar; 

II. Fornecer uma lista de materiais hidráulicos e elétricos que dão suporte 

à instalação predial aos aquecedores, obtida por softwares de 

dimensionamento como o LUMINE e o HIDROS; 

III. Especificar o custo de aquisição e instalação dos aquecedores 

considerando material e mão-de-obra de cada sistema; 

IV. Calcular o custo mensal gasto em energia considerando as três 

diferentes fontes: elétrica, gás combustível (GLP) e solar; 

V. Analisar o custo/benefício econômico proveniente de cada sistema de 

aquecimento de água por meio do VPL (Valor Presente Líquido) ao 

longo de 5 anos. 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

O crescente aumento no custo unitário da energia elétrica e do gás combustível, 

vem fazendo com que as pessoas busquem alternativas para economizar dinheiro no 

que se refere ao uso diário de água aquecida em residências.  

Neste sentido, com o apoio de um engenheiro, a busca por alternativas de fontes 

de energia que aumentem a economia se torna cada vez mais importante, visto a 

necessidade de se ter o melhor custo/benefício ao longo do tempo de forma 

econômica e sustentável. 

  



18 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Existem três diferentes sistemas de instalação predial de água quente, sendo 

eles o sistema elétrico, o sistema a gás e o sistema solar. Cada qual com 

especificidades referentes ao projeto, normas regulamentadoras e execução. 

Também há peculiaridades referentes aos materiais necessários para cada tipo 

de instalação e, consequentemente, quanto ao método de execução. Pelo fato de 

serem representantes de fontes de energias diferentes, cada sistema de aquecimento 

de água gera gastos energéticos também distintos entre si. 

Estudos e pesquisas sobre instalações prediais são amplamente desenvolvidas, 

visto que, segundo Gugel (2005) são constituídas de todas as instalações necessárias 

ao funcionamento de uma edificação, como elétrica, hidro sanitárias, de aquecimento 

de água, dentre outras, caracterizadas pela necessidade de projetos específicos, que 

fazem parte integrante e essencial para o funcionamento de qualquer edificação e são 

norteados por métodos de dimensionamento e normas, além de especificar os 

possíveis sistemas de execução e tecnologias envolvidas. 

Ao projetar cada subsistema é importante considerar as diversas interações com 

os demais subsistemas, de tal forma que o produto final apresente a harmonia 

funcional solicitada pelo usuário. Segundo Graça (1985 apud ILHA; GONÇALVEZ; 

KAVASSAKI, 1994) a “harmonia funcional é a inter-relação entre os subsistemas 

visando o adequado relacionamento Homem - Edifício - Meio Ambiente”. 

Em situações de instalação predial, segundo Gugel (2005), onde a 

disponibilidade de água quente é fator indispensável, algumas exigências técnicas 

devem ser observadas tais como temperatura mínima da água, modalidades de 

produção de água quente, fontes de energia e formas de aquecimento. 

2.1 FONTES DE ENERGIA  

As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade 

para a produção de algum tipo de energia segundo Pena (2017). A energia é utilizada 

para gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins. “Cada tipo de 

energia apresenta suas vantagens e desvantagens, de forma que não há nenhuma 

fonte que se apresente como absoluta sobre as demais em termos de viabilidade” 

(PENA, 2017). Segundo o mesmo autor, algumas são acessíveis economicamente e 

abundantes, mas geram graves impactos ambientais; outras já são limpas e 
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sustentáveis, mas inviáveis financeiramente. O mais aconselhável, segundo o autor, 

é que nos diferentes territórios, exista uma grande diversidade nas matrizes 

energéticas para atenuar os seus respectivos problemas. 

As fontes renováveis de energia, como o próprio nome indica, são aquelas que 

“possuem a capacidade de serem repostas naturalmente, o que não significa que 

todas elas sejam inesgotáveis” (PENA, 2017).  

2.1.1 Energia hidrelétrica 

A energia hidrelétrica corresponde ao aproveitamento da água dos rios para a 

movimentação das turbinas de eletricidade. No Brasil, essa é a principal fonte de 

energia elétrica do país, ao lado das termoelétricas, “haja vista o grande potencial que 

o país possui em termos de disponibilidade de rios propícios para a geração de 

hidroeletricidade” (PENA, 2017). 

Segundo o mesmo autor, nas usinas hidroelétricas, constroem-se barragens no 

leito do rio para o represamento da água que será utilizada no processo de geração 

de eletricidade.  

2.1.2 Energia a gás 

Segundo a COPAGAS (2016)4 o gás combustível, ou gás de cozinha, consiste 

numa mistura gasosa de hidrocarboneto obtido do refino do petróleo cru nas refinarias. 

O GLP5 é acondicionado dentro de cilindros em estado líquido. O cilindro quando 

cheio, contém em seu interior 85% de GLP em estado líquido e 15% em estado de 

vapor. O GLP em estado líquido começa a se transformar em vapor a medida que os 

aparelhos a gás são utilizados. Ainda segundo a COPAGAS (2017) 72,5% do GLP 

distribuído pela companhia destinam-se ao uso residencial, e 27,5% ao segmento 

industrial e comercial. 

Segundo a CONGÁS/ABRINSTAL – Companhia de Gás de São 

Paulo/Associação Brasileira pela Conformidade e Eficiência das Instalações (2011) 

existem diferentes tipos de aparelhos para aquecimento de água com características 

específicas e a utilização de gases combustíveis representa um grande potencial de 

economia de energia, visto que, a substituição da eletricidade por gases combustíveis 

para a produção de água quente, além de contribuir para amenizar a pressão sobre 

                                            
4 Empresa que engarrafa, distribui e transporta GLP para 19 estados brasileiros e Distrito Federal. 
5 GLP significa Gás Liquefeito de Petróleo. 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-hidreletrica.htm
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as fontes primárias, é primordial para postergar investimentos em transmissão e 

distribuição de energia elétrica ao reduzir a demanda, particularmente, nos horários 

de pico6. 

2.1.3 Energia solar 

Segundo Pena (2017) a energia solar é o aproveitamento da luz do sol para a 

geração de eletricidade e também para o aquecimento da água para uso. Trata-se 

também de uma fonte inesgotável de energia, haja vista que o sol – ao menos na sua 

configuração atual – manter-se-á por bilhões de anos.  

Segundo Gugel (2005) o sol envia uma grande quantidade de energia à Terra. 

Anualmente chegam 10
18 

kWh de energia enviados pelo Sol. Isto equivale a 10
13 

toneladas de carvão, que é a reserva total de carvão disponível. A humanidade 

consome aproximadamente 10
14 

kWh por ano, ou seja, 1/10000 da energia que o Sol 

envia. O Sol envia por hora a energia que a humanidade consome por ano.  

Existem duas formas de aproveitamento da energia solar: a fotovoltaica e a 

térmica. No primeiro caso, são utilizadas células específicas que lançam mão do 

chamado “efeito fotoelétrico” para a produção de eletricidade. No segundo caso, 

segundo Pena (2017), utiliza-se o aquecimento da água tanto para uso direto quanto 

para a geração de vapor, que atuará em processos de ativação de geradores de 

energia, lembrando que podem ser utilizados também outros tipos de líquidos. 

Porém, “apenas uma parte da quantidade total da radiação solar atinge a 

superfície terrestre. A atmosfera reduz a radiação solar através da reflexão, absorção 

e dispersão” (LUQUE & HEGEDUS, 2011). 

Silvestri & Takasaki (2013) se referem aos módulos fotovoltaicos como uma 

opção mais viável economicamente e, com a premissa do desenvolvimento 

sustentável, julgam o painel fotovoltaico como uma boa opção, devido à não emissão 

de poluentes ou quaisquer danos à natureza durante a sua vida útil. Indicam que, com 

a implementação dos painéis solares, ocorre a diminuição da dependência dos 

grandes consumidores por geradores que têm sua matriz energética concentrada em 

hidrelétricas e combustíveis fósseis. 

                                            
6  Os horários de pico no Brasil estão estabelecidos entre as 17:00h e 21:00h, segundo informações 
da ANEEL (2017). 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-solar.htm
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2.2 NORMAS BRASILEIRAS REGULAMENTADORAS (NBR) PARA 

INSTALAÇÕES PREDIAIS  

A normativa 7198:1993 trata do projeto e execução das instalações de água 

quente. Esta Norma fixa as exigências técnicas mínimas quanto à higiene, à 

segurança, à economia e ao conforto dos usuários, pelas quais devem ser projetadas 

e executadas as instalações prediais de água quente. 

A NBR 5626:1998, trata da instalação predial de água fria com relação às 

exigências e recomendações que garantem o bom desempenho da instalação e de 

potabilidade da água no caso de instalação de água potável. 

O Projeto hidráulico é norteado pela NBR 8160:1999 que incorpora alguns 

quesitos básicos referentes à qualidade do projeto, execução, uso e manutenção das 

instalações prediais de esgoto sanitário. 

Considerando que a maioria das instalações prediais com a finalidade de 

aquecimento de água é proveniente da energia elétrica, faz-se necessária a utilização 

da norma técnica brasileira NBR 5410:2004 para nortear premissas técnicas de 

projeto elétrico.  

O sistema de aquecimento a gás é regido por diversas normas brasileiras, sendo 

as principais a NBR 13523:2008 que fixa as condições mínimas exigíveis para 

montagem, localização e segurança das centrais de gás liquefeito de petróleo (GLP), 

para instalações prediais comerciais ou residenciais com capacidade de 

armazenagem total máxima de 4000 kg de GLP para recipientes transportáveis e 8000 

kg de GLP para recipientes estacionários. NBR 13103:2000, norma que fixa as 

condições mínimas exigíveis para o projeto e a execução das instalações de 

aparelhos que utilizam gás combustível. Também a NBR 5899:1995 e a NBR 

8130:2004 que tratam das particularidades acerca dos aquecedores de água a gás 

tipo instantâneo. 

A norma brasileira de referência sobre projetos de aquecimento solar de água é 

a NBR 15569:2008 e se aplica ao Sistema de Aquecimento Solar, doravante (SAS), 

com ou sem reservatório térmico, e com eventual sistema de aquecimento auxiliar. 

Esta norma é aplicável aos sistemas onde a circulação de água nos coletores solares 

se faz por termossifão ou por circulação forçada. A NBR 10185:1998, por sua vez, 

trata do desempenho térmico dos reservatórios térmicos para líquidos destinados ao 

sistema de energia solar. Também, a NBR 12269:2006 especifica as condições para 
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o aquecimento solar e a NBR15569:2008 a respeito do projeto e instalação do sistema 

de aquecimento solar de água em circuito direto. 

2.3 REQUISITOS PARA SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA  

Segundo Gugel (2005) as instalações de água quente devem ser projetadas e 

executadas de modo que, durante a vida útil do edifício que as contém, atendam à 

requisitos mínimos como temperatura mínima de acordo com o uso a que se destina; 

também, quanto a produção do aquecimento dentro de modalidades de fornecimento 

que podem ser: sistema individual, central privado ou central coletivo. 

2.3.1 Temperatura da água para banho 

A temperatura mínima com que a água quente deverá ser fornecida depende 

do uso a que se destina. No caso da água aquecida em chuveiro a temperatura é dada 

para fins de banho. 

 Em conformidade com o Anexo C da NBR15569:2008, o valor sugerido para o 

consumo diário de água para o banho é de no mínimo 3L/min e no máximo 15 L/min, 

com ciclo diário de 10 min/pessoa e temperatura adequada entre 39 e 40 graus 

Celsius.    

2.3.2 Sistema de aquecimento individual 

O sistema Predial de Suprimento de Água Quente que é classificado como 

individual, consiste na alimentação de um único ponto de utilização, sem necessidade 

de uma rede de água quente. Tem-se como exemplo os chuveiros elétricos que 

compõem o cenário de aquecimento de água utilizando a eletricidade como fonte de 

suprimento energético. Para este sistema não existe a necessidade de uma rede de 

tubulações para água quente, visto que os aparelhos estão geralmente nos ambientes 

em que são utilizados (GUGEL, 2005).  

2.3.3 Sistema de aquecimento central privado, 

No sistema centralizado privado, produz-se água quente para todos os aparelhos 

de uma unidade predial. O sistema central privado utiliza os seguintes tipos de fontes 

de energia: eletricidade, óleo combustível, gás combustível, lenha e energia solar. 

Para este sistema de aquecimento, deve haver uma prumada de água fria exclusiva, 

com dispositivo que evite o retorno da água do interior do aquecedor em direção à 
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coluna de água, tal como o sifão térmico. Segundo Gugel (2005) os aquecedores 

deverão ainda contar com dispositivo para exaustão dos gases e os ambientes onde 

os mesmos serão instalados devem obedecer às normas quanto à adequação de 

ambientes. No caso de instalação de aquecedores a gás combustível em residências, 

a norma a ser obedecida é a NBR 13103:2000.  

Gugel (2005) escreve que a distribuição de água quente para este sistema 

constitui basicamente de ramais que conduzem a água do aparelho de aquecimento 

até os pontos de utilização. Este caminho, ou trecho hidráulico, deverá ser o mais 

curto possível para se evitar perda de temperatura na tubulação ao longo do trecho, 

pois, quando muito longos proporcionam perdas de temperatura, o que limita a 

utilização de um único aquecedor instantâneo. 

2.3.4 Sistema de aquecimento central coletivo. 

Neste sistema, se produz água quente para todos os aparelhos ou unidades da 

edificação. Segundo Gugel (2005) o aparelho de aquecimento é normalmente situado 

no térreo ou subsolo, para facilitar a manutenção e o abastecimento de combustível. 

É indicado quando não há rateio na conta, como em hotéis, motéis, hospitais, clubes, 

indústrias, etc. O abastecimento de água neste caso também é feito através de uma 

prumada exclusiva. Estes aparelhos (denominados de caldeiras) podem apresentar 

dispositivos para a troca do energético alimentador (sistema de backup); assim tem-

se caldeira a gás e por eletricidade num mesmo aparelho, proporcionando a 

alternância da fonte de energia.  

2.4 DESCRIÇÃO DOS DIFERENTES TIPOS DE AQUECEDORES 

Existem vários tipos de aquecedores, segundo Carvalho (2014) os mais comuns 

nas instalações prediais são os de aquecimento direto ou indireto, de passagem ou 

de acumulação (boilers). “As fontes de energia empregada nestes aquecedores 

podem ser eletricidade, gás ou energia solar” (CARVALHO, 2014). 

2.4.1 Aquecedores elétricos 

No Brasil, segundo Instalação (2014), consta que na década de 40 apareceram 

os primeiros chuveiros elétricos, sendo estes produzidos com base em metais como 

níquel e cromo, com alto ponto de fusão e que constituíam a resistência responsável 

por aquecer a água transmitindo a ela calor. 
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O funcionamento do chuveiro é simples segundo Santos (2017): é composto por 

dois resistores, que é um fio espiralado feito de metais que possibilitam um 

aquecimento rápido e prático, um de alta potência e outro de baixa potência de 

aquecimento, e um diafragma de borracha. Os resistores ficam fixados no interior do 

chuveiro. Conforme o mesmo autor, para selecionar o tipo de banho que se deseja 

tomar, em termos de temperatura, existe na sua parte exterior uma chave seletora que 

é capaz de mudar o tipo de resistência, aumentando ou diminuindo a potência do 

chuveiro e, consequentemente, a temperatura do banho. A água, quando circula pelo 

chuveiro pressiona o diafragma de borracha, este por sua vez aproxima os contatos 

da resistência aos contatos energizados, situados no cabeçote do aparelho que, em 

conformidade com Santos (2017) é assim que a água, ao passar pelos terminais do 

resistor quente, se aquece. 

Na Figura 3, a seguir, demonstra-se um chuveiro elétrico e seus componentes 

internos, em corte.  

FIGURA 3 – VISTA INTERNA DE UM CHUVEIRO ELÉTRICO MOSTRANDO SUAS 

PARTES CONSTITUINTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Adaptado de INSTALAÇÃO, 2014. 

Conforme Santos (2017) a saída da rede de água deverá estar conectada ao 

encanamento horizontal do chuveiro. Segundo Instalação (2014) há, no interior da 

parte que contém o elemento aquecedor, os contatos do diafragma e da entrada 

(elétricos), as fiações referentes às resistências de baixa e alta potência, sendo que 
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estas constituem o elemento responsável por aquecer o volume de água no interior 

dessa seção principal. O mecanismo de aquecimento seria, portanto, resultante da 

ligação de uma caixa de água aonde o fluxo de água preenche uma câmara. O 

diafragma é pressionado e, quando enverga, seus contatos encostam naqueles 

superiores que são os elétricos, permitindo a passagem de corrente pelas resistências 

que irão aquecer a água. Segundo o mesmo autor, o elemento resistor é todo 

componente de circuito que gera calor quando submetido a uma corrente elétrica e, 

“quanto menor o valor da resistência, maior será a corrente que a percorrerá e, 

portanto, maior calor será produzido” (INSTALAÇÃO, 2014). 

O fluxo de água também interfere na temperatura da mesma. Instalação (2014) 

aponta que esse fator serve de base para avaliação de como funciona o chuveiro em 

termos de pressão com que chega o líquido. A diferença de temperatura da água é 

um fator que proporciona correta avaliação de como atua a resistência elétrica. Assim, 

o maior consumo energético será atribuído ao uso de um chuveiro elétrico em 

condições de inverno rigoroso, quando a água atinge temperaturas ambiente muito 

baixas. “Nessa situação, para que se tome um banho confortavelmente é necessário 

que o equipamento seja utilizado em sua maior potência” (INSTALAÇÃO, 2014). 

Segundo a NBR 5626:1998 a instalação da tubulação para água fria deve ser 

dimensionada de modo que a vazão estabelecida no ponto de utilização seja mantida 

e, no caso do chuveiro elétrico, a norma aponta a vazão mínima de 0,10 L/s tendo o 

registro de pressão como regulador. A norma também aponta que a velocidade 

máxima da água não deve ultrapassar 3 m/s em nenhum trecho da tubulação. Bem 

como, as pressões mínimas e máximas, em condições dinâmicas (com escoamento), 

não devem ser superior a 10kPa e não ser inferior a 5 kPa; em condições estáticas 

(sem escoamento) a pressão da água em qualquer ponto de utilização da rede predial 

de distribuição não deve ser superior a 400 kPa. 

“Um fator mais importante na instalação é a segurança e, por isso, instalar um 

aterramento adequado nele torna-se indispensável” (INSTALAÇÃO, 2014).  

 As tomadas a serem utilizadas na instalação do chuveiro, pela alta potência, 

requer o uso de tomadas especiais ou TUE’s (Tomadas de Uso Específico), conforme 

a norma NBR 5410:2004 da ABNT. No Brasil existem dois tipos de tensão: 127 V7 e 

                                            
7 “V” – indicativo de unidade de medida em Volts. A potência elétrica é uma grandeza que mede o 
tempo com que a energia elétrica é transformada em outra forma de energia, ou seja, ela depende 
tensão elétrica do circuito e da quantidade de corrente elétrica por segundo, que passam pelo condutor.  
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220 V, deve-se observar primeiramente o valor adequado às suas instalações para 

que a carga seja adquirida segundo esse critério. “A potência é quem determina o 

consumo do equipamento, sendo atrelada diretamente a ela” (INSTALAÇÃO, 2014). 

No Quadro 1 a seguir, apresenta-se um dimensionando padronizado dos 

condutores e disjuntores, observando a necessidade de providenciar um circuito 

elétrico único (independente) que sirva ao produto.  

QUADRO 1 - EXEMPLO DE DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES E 
DISJUNTORES CONSIDERANDO TENSÃO E POTÊNCIA 

 
FONTE: Adaptado de INSTALAÇÃO, 2014. 

 
 

No Quadro 2 abaixo, apresentam-se os valores comerciais de fiações mínimas 

para a instalação elétrica do chuveiro em conformidade com a potência relacionadas 

às temperaturas nos modos morno, frio, quente e superquente. 

 
QUADRO 2 - INDICAÇÃO DE FIAÇÃO MÍNIMA EM CONFORMIDADE COM A 

POTÊNCIA NOMINAL  
 

 
FONTE: Adaptado de INSTALAÇÃO, 2014. 

 
Na Figura 4, a seguir, é apresentado um esquema gráfico de um trecho de 

instalação predial de água fria que tem início no reservatório superior (caixa d`água) 

e termina em diversos pontos de utilização que podem ser: uma ducha, um lavatório, 

um chuveiro, uma pia, um tanque ou uma tubulação para a instalação da torneira de 

jardim. 

TENSÃO POTÊNCIA FIAÇÃO (mm²) DISJUNTOR(A) TENSÃO POTÊNCIA FIAÇÃO (mm²) DISJUNTOR(A)

127 V 2500 W 4 25 220 V 2500 W 2,5 15

127 V 3200 W 4 30 220 V 3200 W 2,5 20

127 V 4000 W 6 40 220 V 4000 W 4 25

127 V 4500 W 6 40 220 V 4500 W 4 25

127 V 4700 W 6 40 220 V 4700 W 4 40

127 V 5500 W 10 50 220 V 5500 W 4 30

Morno Frio Quente Super Quente

1800 0 3600 5400 50 10

1750 0 3650 5400 30 4

TENSÃO NOMINAL
POTÊNCIA NOMINAL (W)

DISJUNTOR (A)

FIAÇÃO MÍNIMAPARA 

(28 mm²)

127 V

220 V
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FIGURA 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO PREDIAL DE UM CHUVEIRO ELÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Adaptado de INSTALAÇÃO, 2017. 

Segundo a NBR 5626:1998, que estabelece exigências e recomendações 

relativas ao projeto, execução e manutenção da instalação predial de água fria, todo 

projeto deve cumprir as exigências de potabilidade, de garantia de fornecimento de 

água de forma contínua, em quantidade adequada, com pressão e velocidade 

compatíveis com o perfeito funcionamento dos aparelhos nos pontos de utilização, 

além de promover economia de água e energia, possibilitar fácil manutenção  e 

proporcionar conforto aos usuários ao manter a vazão adequada.  

Ainda segundo a NBR 5626:1998, o abastecimento de água deve ser 

proveniente da rede pública, por intermédio das concessionárias responsáveis por 

cada região. 

2.4.2 Aquecedores a gás 

Os sistemas de aquecimento a gás são classificados como centralizados, sendo 

representados pelos aquecedores de passagem e, aquecedores de acumulação. 

Neste sentido, podem pertencer às classes:  
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 Central privado: onde um só equipamento é responsável pelo 

aquecimento de água que será distribuída em pontos de consumo que 

pertencem a uma mesma unidade; 

 Central coletivo: onde apenas um equipamento aquece a água que será 

distribuída a mais de uma unidade.  

Os aparelhos de aquecimento para este sistema podem ser instantâneos (ou de 

passagem), onde a água vai sendo aquecida à medida que passa pelo aparelho (sem 

reservação) ou de acumulação, onde a água é reservada e aquecida para posterior 

uso.  

Para este sistema de aquecimento, deve haver uma prumada de água fria 

exclusiva, utilizando tubulação específica para a condução de água fria (usa-se PVC8 

marrom) e para água quente (CPVC9), com dispositivo que evite o retorno da água do 

interior do aquecedor em direção à coluna de água, tal como o sifão térmico. Os 

aquecedores deverão ainda contar com dispositivo para exaustão dos gases e os 

ambientes onde os mesmos serão instalados devem obedecer às normas quanto à 

adequação de ambientes.  

 Segundo RINNAI (2007), no manual de instalações de aquecedores de 

passagem, colocam-se algumas exigências mínimas para a instalação: 

 Deve-se instalar o aparelho em recinto com circulação de ar 

permanente com ambiente externo; 

 É proibido instalar o aquecedor no interior de banheiros e dormitórios. 

Não colocar nas proximidades do aquecedor qualquer objeto ou 

produto inflamável;  

 Verificar se a pressão da entrada de água fria do aquecedor está dentro 

dos limites indicados nas características técnicas; 

 Colocar um registro na tubulação de alimentação de água e do gás;  

                                            
8 PVC é a sigla inglesa de “Polyvinyl chloride” que em português significa Policloreto de polivinila (ou 
policloreto de vinil), um plástico também conhecido como vinil.O PVC é obtido através de uma 
combinação de etileno e cloro. NBR 5626:1998. 
9 Os tubos de CPVC são ideais para uso em sistemas de água quente. São recomendados para 
construções em que a temperatura máxima de água que vai circular nas prumadas de água quente 
seja de até 70ºC, conforme definido na NBR-7198 ("Projeto e execução de instalações prediais de água 
quente"). 
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 Em virtude das variações das condições do gás e da água, a câmara 

de combustão e o queimador devem ser limpos e revisados 

periodicamente pela assistência técnica autorizada;  

 Verificar se o dimensionamento da tubulação do gás atende a vazão 

necessária do aquecedor;  

 Utilizar tubo flexível para conectar água e gás do aparelho, não utilizar 

tubo rígido;  

 Distâncias livres mínimas para funcionamento seguro do aparelho, 15 

cm laterais e frente, 30 cm parte superior e 15 cm ao redor da chaminé;  

 E em locais fechados, uma das laterais deve ter distância livre de 30 

cm; 

 O aparelho deverá ser fixado sempre em uma parede (alvenaria), não 

deve ser fixado em grades, telas, postes, superfícies de madeira ou 

qualquer outro material combustível. 

O aquecedor de passagem central privado com sistema instantâneo, é ilustrado 

conforme a Figura 5. 

FIGURA 5- SISTEMA DE AQUECIMENTO DE PASSAGEM CENTRAL PRIVADO 

FONTE: Adaptado de RINNAI, 2007. 
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2.4.3 Aquecedores solar 

Segundo a NBR15569:2008 o sistema de geração de água quente à base de 

energia solar é composto por três elementos:  

 Coletores de energia (placas coletoras);  

 Acumulador de energia (reservatório de água quente);  

 Rede de distribuição.  

Segundo Luque & Hegedus (2011) os sistemas fotovoltaicos podem seguir o sol 

no decorrer do dia, porém a maior parte dos sistemas possui angulação fixa. Ou seja, 

o melhor ângulo deve ser escolhido para que a potência gerada pelas placas seja a 

maior possível. Relatam ainda, que no verão, o ângulo zenital e a massa de ar 

percorrida são os menores possíveis e, no inverno, o sol percorre uma trajetória 

voltada para o norte conforme demostrado na Figura 6, e no decorrer do dia, o ângulo 

azimutal10 percorre uma trajetória de leste a oeste. 

Na Figura 6, observa-se a movimentação da terra em relação ao sol nas 

diferentes estações do ano. 

 
FIGURA 6 -  ÂNGULOS DA ENERGIA SOLAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Adaptado de LUQUE & HEGEDUS, (2011). 

 

Em uma pesquisa realizada por Luque & Hegedus (2011) foi relatado que o 

conhecimento exato da localização do sol é necessário para determinar os dados de 

radiação e a energia produzida pelas instalações solares. A localização do sol pode 

ser definida em qualquer local, pela sua altura e pelo seu azimute. No campo da 

                                            
10 Ângulo azimutal é o ângulo entre o sol e a linha que liga norte a sul de acordo com LUQUE & 
HEGEDUS, (2011). 
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energia solar, o Sul é referido geralmente como Į = 0°. O símbolo negativo é atribuído 

aos ângulos orientados a Leste (Leste: Į = - 90°) e o símbolo positivo aos ângulos 

orientados a Oeste (Oeste: Į = 90°).  

A trajetória do sol diariamente (de leste a oeste), no inverno o sol tem certa 

inclinação ao norte e no verão a trajetória é quase sob a linha que liga leste a oeste. 

Conclui-se que “o melhor ângulo para virar a placa fotovoltaica é o norte geográfico 

que em muitas vezes não é coincidente com o norte da bússola” (LUQUE & 

HEGEDUS, 2011). 

Ao analisar a Figura 7, a seguir, deve-se considerar alguns ângulos quando 

tratamos de energia solar, um deles é o azimutal. “O ângulo é nulo quando o sol está 

exatamente acima da linha, essa situação é chamada de meio dia solar. Esse ângulo 

varia conforme os horários do dia” (LUQUE & HEGEDUS, 2011).  

 

FIGURA 7 - ÂNGULOS ZÊNITES 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: Adaptado de LUQUE & HEGEDUS, (2011). 

 

Para projetar-se uma posição exata é necessário efetuar uma correção de norte 

geográfico em relação ao norte magnético. “Para isso em cada estado do Brasil é 

necessário acrescentar um ângulo de correção. No caso do Paraná o ângulo de 

correção é 16°” (LUQUE & HEGEDUS, 2011). Ângulos encontrados na NBR. 

Sobre os coletores solares existem diversos modelos a venda no mercado. 

Podem ser: da categoria sem concentração, que aquecem a água até 70 graus 

Celsius, compostos por coletor solar de placa plana, coletor a ar, coletor a vácuo, 
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tubos de calor, coletor cônico ou esférico, e coletores solares de concentração, tipo 

cilíndricos ou paraboloides. 

Segundo a NBR15569:2008 o coletor solar é um trocador de calor que 

transforma a energia solar radiante em calor. É um dispositivo concebido para 

absorver a maior quantidade possível de radiação solar, e transferir a maior parte 

desta radiação para um determinado fluido.  

Conforme a CONGÁS/ABRINSTAL (2011) os coletores são vendidos em 

módulos que podem ser acoplados entre si conforme a necessidade de energia de 

aquecimento. Encontram-se disponíveis no mercado diversos tipos e modelos de 

sistemas de aquecimento solar, com características específicas para aplicações 

prediais. 

Os coletores são normalmente selecionados em função de sua aplicação, 

através da definição de características específicas para o uso pretendido. Os coletores 

solares devem ser resistentes às condições exteriores (clima, intempéries, etc.) e 

eficiente na conversão da energia compatível com o uso.  

Segundo a NBR15569:2008 nos coletores planos o fluxo da radiação incidente 

(irradiância) é uniforme para toda a sua superfície coletora. São equipamentos 

destinados a aquecer a água a temperaturas compatíveis ao uso sanitário e outras 

aplicações, tendo sua estrutura apresentada na Figura 8, a seguir.  

 

FIGURA 8 - ESQUEMA DE AQUECEDOR SOLAR DE PLACA PLANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Adaptado de CONGÁS/ABRINSTAL, 2011. 
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Conforme a NBR15569:2008 o coletor solar plano é composto por diversos 

elementos responsáveis pelo melhor aproveitamento possível da radiação solar, 

conforme detalhado pelo documento da norma: 

 Cobertura transparente: permite a passagem de grande parte da 

radiação solar (baixos comprimentos de onda) e retém grande parte da 

radiação emitida pela placa absorvedora. Reduz as perdas de calor por 

convecção entre a placa absorvedora e o ambiente. Representa uma 

barreira mecânica à ação meteorológica sobre a placa absorvedora. 

Este componente pode ser dispensado quando se deseja menores 

temperaturas para o aquecimento da água;  

 Placa absorvedora: componente de um coletor solar que absorve parte 

da energia radiante e a transfere para um fluído;  

 Isolamento térmico: materiais de baixo coeficiente de condutividade 

térmica, e tem por objetivo reduzir as perdas de calor entre a placa 

absorvedora e a estrutura do coletor (caixa);  

 Caixa: estrutura que protege todos os componentes da ação do meio 

ambiente. Deve ser estanque e ao mesmo tempo permitir a dilatação 

térmica dos componentes;  

 Tubulação do fluído: geralmente produzido em material metálico (bom 

condutor de calor), tem a finalidade de conduzir o fluído a ser aquecido 

e transferir a energia absorvida da placa absorvedora para o fluído.  

Segundo a NBR15569:2008, a modalidade de coletor plano sem cobertura, 

permite a incidência dos raios do sol diretamente na placa absorvedora. Por não 

possuir cobertura não retém a radiação emitida pela placa absorvedora e produz 

aquecimento a temperaturas menores que a dos coletores com cobertura, o que os 

torna mais adequado para aplicações que exigem temperaturas mais baixas, como 

por exemplo, o aquecimento de piscina. A Figura 8, acima apresentada, é um exemplo 

de coletor sem cobertura.  

Os coletores à vácuo, segundo a NBR15569:2008 possuem características que 

se adaptam à utilização desejada. Em alguns casos, pode-se necessitar de coletores 

que produzam água a temperaturas mais elevadas, ou até mesmo vapor, como é o 

caso do uso em complexos hospitalares ou hotéis. Nesta normativa, a eficiência dos 

coletores é variável em função das condições climáticas do local, possuindo um 
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comportamento característico para cada coletor, principalmente em função da 

diferença de temperatura entre a água na entrada e na saída do coletor.  

2.4.3.1 Posicionamento  

De acordo com a NBR15569:2008 o posicionamento do conjunto de coletores 

solares é essencial para o desempenho do sistema de aquecimento solar e sua 

compreensão possibilita a construção de instalações mais eficientes, onde se 

aproveita melhor a radiação do sol.  

A norma também indica que a inclinação em relação ao plano horizontal e a 

direção de instalação dos coletores solares são os dois elementos que influenciam o 

dimensionamento do sistema de aquecimento solar. Os coletores solares devem estar 

expostos ao sol de tal forma que a incidência da radiação solar atinja o coletor de 

forma perpendicular. Como há uma variação da inclinação do sol, conforme a época 

do ano, os coletores são instalados com uma inclinação que maximiza e uniformiza, 

mês a mês, a incidência da radiação solar durante o período de um ano. Segundo a 

NBR15569:2008 é recomendada que a instalação possua uma inclinação equivalente 

à latitude da região onde será instalado o sistema solar, somando-se 10°.  

Além da inclinação, os coletores devem estar direcionados perpendiculares em 

relação à trajetória do sol, posição que permite o maior tempo de incidência do sol ao 

longo do dia. O maior aproveitamento ocorre quando os coletores solares são 

direcionados para o Norte Geográfico (quando instalados no hemisfério Sul como no 

caso do Brasil). A instalação pode ser realizada dentro de uma faixa de tolerância da 

direção, conforme apresentado na Figura 9. 

 
FIGURA 9 - TRAJETÓRIA DO SOL E DESVIO DO NORTE GEOGRÁFICO 

 

 
FONTE: Adaptado de CONGÁS/ABRINSTAL, 2011.  
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2.4.3.2 Reservatórios 

Segundo a NBR15569:2008 a produção de água quente pode ser armazenada 

em reservatórios térmicos, permitindo sua disponibilização em função da real 

necessidade dos usuários.  

A norma indica que os reservatórios possuem diversas configurações que devem 

ser analisadas e selecionadas em função das características do sistema de 

aquecimento e do local da instalação. O volume dos reservatórios é uma das principais 

configurações a serem determinadas, e normalmente deve ser calculado em função 

da necessidade de água quente que deve estar disponível para uso da edificação.  

Como esses reservatórios armazenam água quente por longos períodos, devem 

possuir isolamento térmico para reduzir a troca de calor entre a água quente 

armazenada e o ambiente. Em geral, o isolamento térmico é maior quando os 

reservatórios ficam expostos ao ambiente, segundo a norma.  

Segundo a NBR15569:2008 os diferentes tipos de materiais utilizados nos 

reservatórios são normalmente estabelecidos em função das características da água 

utilizada nos sistemas de aquecimento, porém são geralmente confeccionados em 

aço inoxidável ou aço vitrificado com revestimento em epóxi. Os reservatórios podem 

ser do tipo “sem trocador”, com trocador do tipo “serpentina interna” e com trocador 

do tipo “camisa”. 

No reservatório sem trocador, a água de consumo é a mesma que passa pelo 

sistema de aquecimento, exceto quando utilizado trocadores externos aos 

reservatórios. O reservatório com serpentina e o reservatório com camisa são 

sistemas de troca de calor do tipo indireto, onde a água quente que circula pela 

serpentina, ou pela camisa externa, troca calor por condução com a água destinada 

ao consumo.  

Segundo manual técnico da Termomax (2017) há reservatórios de baixa pressão 

que devem ser instalados conforme Figura 10, a seguir, ilustrando a instalação feita 

em nível. 

 



36 
 

FIGURA 10 – REPRESENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO EM NÍVEL DE 
RESERVATÓRIO DO SISTEMA SOLAR DE AQUECIMENTO DE ÁGUA 

 

FONTE: Adaptado de TERMOMAX, 2017. 

 

Segundo Termomax (2017) o fundo do reservatório térmico e da caixa d'água 

devem ser interligados com tubulação, formando um sifão. Abaixo da caixa d'água, 

nesta tubulação coloca-se um registro gaveta e uma válvula de retenção horizontal 

para evitar retorno de água, e coloca-se uma conexão independente para a 

alimentação dos coletores solares. A partir desta conexão, em direção aos coletores, 

a tubulação deverá ter registro gaveta e uma queda mínima de 3% (pode-se mudar 

de direção quantas vezes for necessário, porém mantendo-se esta declividade 

mínima), até um ponto que pode ser a entrada dos coletores ou antes destes. A partir 

deste ponto, a tubulação deverá estar sempre subindo também com uma inclinação 

mínima de 3% até os coletores. As especificações da Termomax (2017) dizem que a 

tubulação que leva a água quente dos coletores para o reservatório, deve ter registro 

gaveta, ser isolada termicamente e a partir dos coletores, deverá também estar 

sempre subindo com a inclinação mínima de 3% até o reservatório térmico (esta 

tubulação, a partir do coletor, jamais poderá descer, pois caso isto ocorra, formará um 

ponto de sifão onde estacionarão as bolhas de vapor, gerada nos coletores, 

interrompendo a circulação de água). O ladrão ou respiro é feito com tubulação ¾”, 
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subindo no mínimo 30 cm do nível da água fria e saindo para fora do telhado. Ainda 

seguindo as especificações da Termomax (2017) a saída para o consumo é feita com 

tubulação isolada termicamente e deve ser colocado registro de gaveta da mesma 

bitola. Toda tubulação deve ser própria para água quente e o local onde será instalado 

o reservatório térmico deverá ser impermeabilizado. 

Termomax (2017) também apresenta a descrição do reservatório térmico em 

desnível de baixa pressão: alimentado por baixa pressão com uma ou mais caixas 

d`água, devem estar com seus fundos no mínimo 20 cm acima do nível superior do 

reservatório térmico e este, no mínimo 10 cm acima do lado superior dos coletores. A 

altura das caixas d`água não deverá exceder a pressão máxima de trabalho do 

reservatório térmico em questão. Segue Figura 11 com ilustração da instalação do 

reservatório em desnível. 

 

FIGURA 11 – REPRESENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO EM DESNÍVEL DE 
RESERVATÓRIO DO SISTEMA SOLAR DE AQUECIMENTO DE ÁGUA  

 
 

FONTE: Adaptado de TERMOMAX, 2017. 
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2.4.3.3 Sistemas de controles  

Segundo a NBR15569:2008 os sistemas de controle são essenciais para 

otimizar o funcionamento dos sistemas de aquecimento solar, de forma a permitir um 

melhor aproveitamento da radiação solar e da redução das perdas térmicas do 

sistema.  

O sistema mais simples utilizado, considerado como básico em qualquer 

instalação de sistema de aquecimento solar com circulação forçada, é o de 

monitoramento da temperatura diferencial entre os coletores solares e o reservatório 

térmico. 

Nesta configuração, quando a temperatura do coletor possui uma determinada 

temperatura acima da temperatura do reservatório, a bomba de recirculação é 

acionada e transporta o fluído dos coletores para dentro o reservatório, caso contrário 

o sistema é desligado. Alguns valores podem ser adotados com relação à diferença 

de temperatura de acionamento, que a bomba é acionada com 6°C de diferencial e 

desligada com 2°C. Essa função evita a ocorrência de resfriamento da água 

armazenada nos coletores quando estes estão com temperatura mais baixa.  

Pode-se utilizar um sistema de monitoramento dos coletores solares, além do 

acionamento para o aquecimento do reservatório, para evitar o congelamento em dias 

com baixa temperatura, através da circulação de água nos coletores.  

A norma NBR15569:2008 indica que podem ser utilizadas válvulas misturadoras 

na saída de água quente do reservatório, ou na entrada de cada unidade habitacional, 

de forma a controlar a temperatura máxima na rede de água quente.  

Os principais tipos de sistemas de controle que podem ser utilizados são os 

seguintes, conforme NBR15569:2008:  

 Alerta de mau funcionamento;  

 Aquecimento seco (quando o tanque está sem água);  

 Aviso de falha no sistema; 

 Configuração de temperatura e aquecimento;  

 Controle de temperatura;  

 Controle de vazão variável (para suprir demanda de diferentes pontos 

de consumo simultaneamente, sem flutuação); 

 Controle eletrônico de temperatura;  
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 Controle remoto de temperatura (permite ajustar a temperatura ideal 

para diferentes pontos de consumo);  

 Desligamento automático em caso de superaquecimento;  

 Painel de controle com funções de acionamento e desligamento 

automático;  

 Proteção contra superaquecimento;  

 Válvula de fechamento automático do gás.  

2.4.3.4 Acessórios: trocadores de calor, válvulas termostáticas e vasos de expansão. 

Segundo a NBR15569:2008 os trocadores de calor são equipamentos que 

promovem a troca de calor entre dois fluidos sem que estes se misturem. Para isso, 

existem diversos modelos, podendo ser do tipo serpentina, placa ou aletas. 

A utilização de trocadores de calor nos sistemas de aquecimento solar 

instalados, entre os coletores solares e o reservatório, ou o sistema de distribuição: 

permite que o circuito do sistema de aquecimento solar utilize líquidos com aditivos 

de forma a minimizar efeitos de corrosão e deposição de sólidos, assim como reduzir 

os efeitos de congelamento. São geralmente utilizados com o intuito de aumentar a 

vida útil dos coletores solares, segundo a norma.  

Segundo a NBR15569:2008 as bombas são usadas em sistemas de circulação 

forçada, onde a água ou fluído térmico precisa circular com velocidade e fluxos 

específicos de forma a garantir o funcionamento e eficiência do sistema de 

aquecimento. O tamanho das bombas depende do tamanho do sistema e da 

distância/altura entre os coletores e o reservatório térmico.  

Segundo a NBR15569:2008 as válvulas misturadoras, ou termostáticas, tem a 

função de controlar, ou limitar, a temperatura da rede de distribuição de água quente, 

adicionando água fria, caso a rede esteja com temperaturas mais elevadas que a pré-

estabelecida. A temperatura de acionamento da válvula pode ser regulada, sendo que 

as mais comuns trabalham com temperaturas entre 49 e 71 °C.  

Segundo a NBR15569:2008 os vasos de expansão são itens de segurança 

imprescindíveis para os sistemas de aquecimento indiretos, pois absorvem parte das 

variações de pressões da rede geradas por expansão térmica (variação de 

temperatura). Nesses vasos existe uma câmara onde o ar é preso dentro de um 

diafragma, que se expande ou contrai de acordo com a pressão no sistema.  
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2.4.3.5 Manutenção, cuidados e recomendações gerais para aquecedores solares 

 
Segundo a Termomax (2017) é preciso fazer manutenções que envolvem: 

 Troca da resistência, 

 Limpeza do vidro das placas: o vidro deve ser lavado periodicamente 

para a remoção da sujeira que dificulta a passagem de luz solar. Esta 

manutenção deve ser feita de preferência de seis em seis meses, 

sempre pela manhã com vassoura de pêlos, água e sabão neutro.  

 Troca de vidro do coletor solar em caso de danos; 

 Na opção por tubulações em CPVC, recomenda-se a colocação da 

válvula de segurança de temperatura (termo válvula) na instalação 

hidráulica conforme orientações técnicas do fabricante do CPVC. A 

alimentação de água fria para o aquecedor deve ser executada em 

cobre.  

 Evitar traçados hidráulicos irregulares com altos e baixos. 

 Para funcionamento por termossifão, deverão ser obedecidas as 

alturas mínimas descritas nos esquemas de instalação para 

termossifão em conformidade com especificações técnicas dos 

fornecedores dos equipamentos.  

2.5 TEORIA ECONÔMICA PARA A ANÁLISE DE DADOS  

A escolha da utilização específica de um sistema de aquecimento de água ocorre 

principalmente pelo fator econômico, onde o uso diário e constante de água 

aquecida/quente pode gerar uma redução significativa nos gastos ao longo dos anos. 

 Para avaliar o custo/benefício de cada sistema de aquecimento de água, fazem-

se necessárias algumas análises que direcionam a determinação de qual é a melhor 

alternativa de fonte de energia a ser escolhida e instalada para o sistema de 

aquecimento de água, buscando minimizar os gastos gerados em cada uma das 

opções, levando em consideração as premissas adotadas para análise. 

Desta forma são necessários que alguns dados sejam levados em consideração, 

tais como:  

 Custo de aquisição do sistema; 

 Custo de instalação do sistema; 
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 Custo recorrente mensal com a fonte de energia necessária para 

funcionamento e operação de cada um dos sistemas: energia, ou seja, 

energia elétrica quando a alternativa avaliada é o Sistema Elétrico e 

GLP - Gás Liquefeito de Petróleo quando a alternativa é o Sistema à 

Gás. Para o Sistema Solar não existe este custo. 

Conforme Lunelli (2017) a análise de investimentos envolve decisões de 

aplicação de recursos ao longo do tempo, com o objetivo de propiciar retorno 

adequado aos proprietários desse capital.  

Segundo Gonçalves Neto, Calôba & Motta (2009) a avaliação de investimento é 

um processo que envolve a seleção de projetos, a determinação das suas 

características, bem como a quantificação dos recursos a serem empregados. As 

respostas procuradas dentro deste processo, se referem a determinação de: 

 Qual a alternativa (em termos de projeto) que garantirá a maior 

rentabilidade para quem está fazendo o investimento?  

 Qual a opção que possui o menor desembolso de dinheiro para quem 

está fazendo o investimento? 

 Qual opção deverá ser escolhida, considerando os investimentos que 

serão feitos para implantação de cada um dos sistemas, juntamente 

com os custos mensais recorrentes para a sua devida operação e 

manutenção? 

A análise de investimentos requer uma estimativa de fluxos de caixa livres que 

serão decorrentes de cada uma das alternativas avaliadas. As previsões de 

investimentos, os preços, custos e despesas devem ser elaboradas da forma mais 

realista a acurada possível e obedecendo os critérios de comparabilidade. 

Gonçalves Neto, Calôba e Motta (2009), mostram que os métodos de avaliação 

de projetos de investimento mais comuns são Payback, TIR – Taxa Interna de Retorno 

e VPL – Valor Presente Líquido. Porém, para estudos onde serão avaliados somente 

desembolsos e não se tem entradas de caixa, a única metodologia passível de ser 

utilizada é a do VPL.  

O cálculo do Valor Presente Líquido (VPL), leva em conta o valor do dinheiro no 

tempo. Portanto, todas as entradas e saídas de caixa são tratadas no tempo presente.  
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O VPL de um investimento é igual ao valor presente do fluxo de caixa líquido do 

projeto em análise, descontado pelo custo médio ponderado de capital ou por uma 

taxa média de atratividade. 

Segundo Hochheim (2002), o Valor Presente Líquido (VPL) de um fluxo de caixa 

é obtido pela soma de todos os valores do fluxo de caixa, trazidos para a data 

presente. Ou seja, descontam-se os valores futuros para a data presente, 

considerando uma taxa de referência, e somam-se estes valores descontados com o 

valor que o fluxo de caixa apresenta na data inicial.  

Um ponto importante é que todas as alternativas devem ser analisadas levando 

em consideração o mesmo período de tempo e as mesmas taxa de desconto, uma 

vez que a premissa de comparabilidade deve ser respeitada. 

Segundo Urtado et al (2016) a equação geral para o método VPL é apresentada 

pela Equação 1, a seguir: 

(01)    

 
 
 
 

 

Onde: 

 FCj: Valores de entrada ou saída do caixa em cada período de tempo; 

 FC0: Valor do investimento inicial; 

 j: Períodos de tempo; 

 i Taxa de desconto do fluxo de caixa do projeto. 

 

Após calculados os VPLs para cada uma das alternativas disponíveis, o critério 

para tomada de decisão sobre qual projeto deve ser escolhido, deverá ser com base 

na opção que apresentar o maior VPL. Neste caso específico, em que só existem 

saídas de caixa, a melhor opção será a que apresentar o resultado menos negativo.  

Seguindo estes critérios, consuma-se a análise econômica sobre um 

investimento. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

Para descrever as peculiaridades referentes aos sistemas de aquecimento de 

água por intermédio de três diferentes fontes de energia, foi realizada uma compilação 

teórica pautada em pesquisas, manuais técnicos e principalmente, pelas Normas 

Brasileiras Regulamentadoras (NBR). 

Destaca-se ainda, que este estudo seguiu a NBR 5626:1998 que fixa as 

exigências e as recomendações relativas a projeto e execução e manutenção da 

instalação predial de água fria. NBR 7198: que trata sobre instalações prediais de 

água quente e a NBR 15569:2008 que recomenda o uso de vazões de chuveiros no 

dimensionamento de sistemas solares térmicos. 

Para gerar a lista de materiais referentes aos sistemas de aquecimento de água 

alguns parâmetros foram estabelecidos: 

 Este trabalho foi desenvolvido considerando um caso hipotético de 

instalação de um chuveiro com ligação hidráulica direta no reservatório, 

sem considerar qualquer interferência de outros aparelhos sanitários 

ou outros pontos de uso de água. Desta forma, o trecho de instalação 

avaliado e analisado tem início a partir do reservatório (caixa d´água) e 

termina no ponto de utilização (chuveiro); 

 Para este estudo foi considerada uma vazão de consumo para o 

chuveiro de 7 L/min de água quente; 

 As fontes de energia utilizadas para o aquecimento serão: por 

eletricidade, por aquecedor de passagem a gás combustível e por 

aquecedor solar sem apoio elétrico; 

 Para o aquecimento de água por intermédio da eletricidade, é 

estabelecida a modalidade do sistema de aquecimento individual 

utilizando aquecedor elétrico, caracterizado, em termos de instalação 

elétrica, pelo uso de tensão nominal de 220 V. Seguindo critérios 

normativos, é estabelecida a utilização de uma tomada tipo TUE 

(tomada de uso específico) que demanda um circuito individualizado no 

quadro geral de eletricidade; 

 Para o aquecimento utilizando o gás combustível (GLP), foi 

considerado o sistema de aquecimento central privado, utilizando o 
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aquecedor tipo instantâneo (ou de passagem), ligada à eletricidade por 

intermédio de uma tomada de TUG (tomada de uso geral) sem a 

necessidade de circuito individual no quadro geral de distribuição de 

energia elétrica;  

 Para o uso de energia solar como fonte de energia, utilizou-se a 

modalidade de aquecimento tipo coletor solar plano sem cobertura, 

posicionado hipoteticamente ao norte geográfico da cidade de Curitiba, 

no estado do Paraná. Especifica-se que o sistema implantado terá 

reservatório térmico sem trocador de calor nem bomba, mas com 

válvula termo estática e vasos de expansão e a quantidade de placas 

foi dimensionada apenas para atender a um ponto de aquecimento de 

água, ou seja, um chuveiro; 

Para efeito de comparação entre as três configurações de sistemas de 

aquecimento de água, dotados de fontes de energias diferentes, foram fixados alguns 

parâmetros no que tange quesitos hidráulicos e elétricos, norteados pelas normas 

vigentes, sendo eles: 

 Pressão dinâmica da água na tubulação de 10 kPa; 

 Pressão estática da água na tubulação de no máximo 400 kPa; 

 Velocidade da água de no máximo 3m/s; 

 Vazão contínua de 0,11 L/s ou 7 L/min;  

 Tempo de banho de 10 minutos, considerando 03 banhos por dia e 30 

dias no mês; 

 Temperatura entre 39 e 40 graus Celsius; 

 Tubulação específica para água fria e água quente; 

Os tipos de aquecedores adotados arbitrariamente (modelos e marcas não 

foram explicitados neste estudo, visto que não interferem nos resultados), para as três 

configurações apresentadas são: 

 Chuveiro elétrico com temperatura frio, morno, quente e muito quente, 

com potência de 5.400W.  

 Aquecedor de passagem com potência nominal de 11,2 kW, 

rendimento de 85%, vazão de água no misturador de 7 L/min; 
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 Aquecedor solar plano contendo 3 placas com área total de 1,60 m² 

cada, considerando reservatório termoplástico de 300 L (litros) de 

capacidade (visando atender 3 banhos por dia), com produção mensal 

de energia de 12,4 kWh/mês cada placa.  

 As ferramentas utilizadas para fornecer a lista de materiais são os softwares de 

dimensionamento elétrico e hidráulico, respectivamente, o LUMINE e HIDROS. Sendo 

que o LUMINE emite dados necessários para atender a demanda de potência 

solicitada pelo sistema de chuveiro elétrico e o HIDROS emite uma lista de materiais 

e quantitativos referentes às tubulações e acessórios necessários ao suporte das 

ligações hidráulicas no trecho estudado para todas os três diferentes sistemas de 

aquecimento de água. 

Foram realizados os orçamentos para fazer um comparativo do custo de 

instalação de cada sistema. Para a obtenção dos custos de instalação não foram 

considerados os custos com tubulações e acessórios envolvidos na instalação 

hidráulica e elétrica, como tubulação para água fria e quente, acessórios hidráulicos 

ou materiais elétricos, apenas os custos sobre o equipamento de aquecimento de 

água e a mão de obra especializada para a instalação dos mesmos. 

Desta forma, os orçamentos precificam além dos equipamentos envolvidos, 

também a mão-de-obra especializada incumbindo os gastos de transporte, ou 

qualquer outro custo pertencente à instalação especializada de cada equipamento.  

Para melhor visualização estes orçamentos foram lançados em planilhas no 

Excel (MSOficce) para elaborar gráficos comparativos de custo versus sistema de 

instalação. 

Para fazer o cálculo do consumo de energia elétrica foram utilizadas as seguintes 

fórmulas: 

 Para consumo e custo de energia utilizando chuveiro elétrico, 

consideram-se a sua potência em kW e o fatores relacionados à 

quantidade de tempo de uso do chuveiro no mês, então teremos: 

o Potência: 5400 W ou 5,4 KW; 

o Tempo de banho: 10 min ou 0,167 h; 

o Quantidade de banhos no dia: 3 banhos; 

o Quantidade de dias no mês: 30 dias; 
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o Preço da tarifa (segundo a concessionária COPEL, na bandeira 

caracterizada por B1 convencional com impostos, vigência maio de 

2017): 0,64020 Reais/KWh; 

Sendo assim a Equação 2, referente ao consumo de energia e ao custo da 

energia consumida pelo sistema de aquecimento elétrico, utilizada para cálculo: 

         (2) 

 

 Para consumo e custo de gás utilizando aquecedor de passagem, 

consideram-se a sua potência em kW e o fatores relacionados à 

quantidade de tempo de uso do aquecedor no mês, então teremos: 

o Consumo de gás por hora: 0,82 kg/h (considerando especificações 

técnicas de catálogos de equipamentos de aquecedores a gás); 

o Tempo de banho: 10 min ou 0,167 h; 

o Quantidade de banhos no dia: 3 banhos; 

o Quantidade de dias no mês: 30 dias; 

o Custo do gás tipo GLP (com base na COMPAGÁS – Companhia 

Paranaense de Gás e considerando tarifa para uso residencial 

incumbida de impostos): 3,10 R$/kg. 

Sendo assim a Equação 3, referente ao consumo de energia e ao custo da 

energia consumida pelo sistema de aquecimento a gás, utilizada para cálculo: 

          (3) 

 

Consumo Mensal (KWh/mês): Potência (kW) * Tempo do Banho (h) * Quantidade de 
Banhos por Dia * Dias por Mês 

Custo Mensal (R$): Consumo Mensal (KWh/mês) * Preço da Tarifa (R$/KWh) 

 

 

Consumo Mensal (kg/mês): Consumo por Hora (kg/h) * Tempo de Banho (h) * 
Quantidade de Banhos por Dia * Dias por Mês 

Custo Mensal (R$): Consumo Mensal (kg/mês) * Preço da Tarifa (R$/kg) 
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Para consumo de energia solar utilizando aquecedor solar de água não há 

necessidade de cálculos, visto que, a energia solar é uma fonte natural e sem custos 

inerentes ao seu consumo. 

Para determinar a viabilidade econômica do sistema será utilizada a metodologia 

de análise por intermédio do Valor Presente Líquido (VPL) considerando a taxa média 

de atratividade igual a SELIC11, que é a taxa referencial do Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, e que para avaliações de 

projetos é usualmente utilizada.  

Como haverão custos recorrentes ao longo dos anos, será efetuada anualmente 

a correção dos valores pela taxa de inflação de 4,5% ao ano, em conformidade com 

indicadores do governo federal (a meta anual de inflação12). 

Para os resultados da análise econômica, serão utilizados os dados do: 

 Investimento total referente a cada sistema de instalação para 

aquecimento de água, considerando o equipamento de aquecer água 

e a mão de obra para realizar a instalação deste equipamento; 

 Custo recorrente com a fonte de energia necessária para operação de 

cada um dos sistemas. 

O primeiro item acima citado gerará resultados de valores para custos iniciais, 

que representam o desembolso imediato efetuado no momento da compra do 

equipamento de aquecimento de água, juntamente com os respectivos custos de 

instalação.  

Já no segundo item de análise, acima citado, os resultados devem indicar os 

custos recorrentes, que são os custos que incidirão ao longo do tempo, referentes ao 

custo da fonte de energia necessária para suprir o consumo do equipamento. Como 

mencionado anteriormente, este custo recorrente será atualizado anualmente pela 

taxa de inflação.  

Porém, para analisar economicamente e decidir sobre a melhor alternativa de 

sistema de aquecimento de água, ou seja, a análise da viabilidade econômica, faz-se 

necessária uma análise global dos resultados, ou seja, considerando os custos iniciais 

e recorrentes ao longo do tempo de cinco anos, trazendo-os a valor presente, de modo 

                                            
11 A Selic é uma taxa referencial de juro. Ela é definida pelo Banco Central em reuniões periódicas. 
12 Meta da inflação de acordo com Banco Central do Brasil. Resolução 4.449 30/06/2016 
(www.bcb.gov.br). 
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que as informações sejam comparáveis, onde a melhor alternativa será a que 

apresentar o maior VPL para o fluxo de caixa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Os resultados apontam peculiaridades relacionados à instalação dos três 

diferentes sistemas de instalação predial conforme a fonte de energia utilizada. 

 Para o aquecimento de água utilizando chuveiro elétrico, o trecho hidráulico é 

representado conforme a Figura 12.  

 

FIGURA 12 - ESQUEMA GRÁFICO DO TRECHO HIDRÁULICO ENTRE CAIXA DE 
ÁGUA E CHUVEIRO ELÉTRICO EM PLANTA (software HIDROS - Multiplus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

  Por meio da representação gráfica, pode-se descrever as especificidades deste 

sistema de aquecimento de água da seguinte forma: inicia-se com o recebimento de 

água potável, que é proveniente da rede de abastecimento, vem por uma tubulação 

de alimentação predial (PVC marrom soldável) que encaminha a água o reservatório 

(caixa d'água de 1000L). Para adequar a tubulação com a caixa de água são 

necessários acessórios específicos como os adaptadores de caixa d'água com 

registro (1, 1/4" e 3/4"); faz-se necessários a colocação de registros, bruto e de 

pressão, associados no trajeto hidráulico; desta forma a água potável armazenada é 

transportada por tubulações de água fria até o ponto de utilização (chuveiro).  
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 Essas tubulações, que são de PVC marrom soldável, têm diâmetros diferentes 

de 40mm e 25 mm, assim, necessitando de redutores. A tubulação também necessita 

de joelhos, acessórios que permitem a modificação da direção da tubulação, 

configurando um trajeto hidráulico até o ponto de utilização. 

 A água fria (AF) chega até o chuveiro e é nele que acontece o aquecimento 

instantâneo da água. Faz-se necessário um registro de pressão que serve para abrir 

e fechar, regulando a vazão da água e acionando o sistema de aquecimento. O 

registro é único e está localizado na prumada de tubulação com diâmetro de 25 mm, 

onde vem a água fria (AF/ᴓ25mm), conforme esquema apresentado na Figura13.  

 

FIGURA 13 - ESQUEMA DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE UM CHUVEIRO 
ELÉTRICO EM ELEVAÇÃO (software HIDROS - Multiplus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: o próprio autor. 
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 A temperatura pode ser alterada apenas no próprio equipamento de 

aquecimento (chuveiro), alternando o comando manual que indica água fria, morna, 

quente e muito quente.  O chuveiro deve ser ligado em tomada de uso específico e 

deve dispor de um circuito independente, conforme Figura 14, que demonstra 

hipoteticamente, a alocação de um circuito independente para um chuveiro elétrico. 

 

FIGURA 14 - DEMOSTRAÇÃO DE UM QUADRO GERAL DE ELETRICIDADE COM 
CIRCUITO INDEPENDENTE DE CHUVEIRO 

 

FONTE: o próprio autor. Software Lumine. 

 

 A instalação do chuveiro elétrico é realizada por um técnico eletricista. 

 Para o aquecimento de água utilizando um aquecedor de passagem a gás 

combustível, são descritas as seguintes particularidades: 

 Necessita a instalação de um aquecedor de passagem em ambiente 

propício e seguro; 

 A instalação hidráulica que interliga a caixa d água até o aquecedor 

exige apenas tubulação para água fria, bem como, o trecho hidráulico 

que segue do aquecedor até o ponto de utilização (chuveiro) necessita 

de tubulações para água quente e, também, da tubulação de água fria, 

em paralelo; 

 Desta forma, necessita de dois registros de pressão para abertura e 

fechamento da vazão da água e para controle de temperatura. Em caso 
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de torneira monocomando, a regulagem é possível devido à instalação 

de um misturador de água; 

 O aquecedor necessita ser ligado a uma tomada de uso geral, ou seja, 

necessita de energia elétrica para seu funcionamento, visto que, possui 

comandos elétrico/eletrônicos; 

 Necessita de uma estrutura em alvenaria para acomodar e proteger o 

botijão de gás; 

 Caso o gás combustível (do botijão de gás) acabe, não tem como 

aquecer a água; 

 O aquecimento é instantâneo no ponto do aquecedor de passagem, 

portanto, o usuário tem um período recebendo água fria até a água 

aquecida chegar; 

 A mão de obra deve ser especializada. 

 

 A Figura 15 auxilia no entendimento do trecho hidráulico associado ao 

aquecedor de água a gás.  

 

FIGURA 15 - ESQUEMA GRÁFICO DO TRECHO HIDRÁULICO ENTRE CAIXA DE 
ÁGUA, AQUECEDOR A GÁS E CHUVEIRO (software HIDROS - Multiplus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: o próprio autor. 
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A Figura 15, anteriormente apresentada, ilustra a configuração da tubulação ao 

interligar a caixa d'água e o aquecedor de passagem aquecido à gás combustível, 

seguida do trecho para a água aquecida, até chegar no ponto de utilização. Pela 

representação gráfica, em azul está indicada a passagem da tubulação específica 

para água fria (AF1 com ᴓ25mm) e, em vermelho, a tubulação específica para água 

quente (AQ1 com ᴓ22mm). 

A água vem por intermédio de um trecho alimentador de água potável (AL1), 

abastece a caixa d'água, envia a água fria para o aquecedor de passagem (AF1) e 

também para um trecho diretamente no ponto de utilização (AF2). A água é aquecida 

no equipamento que situa-se em um espaço apropriado e encaminha através de 

tubulação específica para água quente (Tubulação CPVC com ᴓ 22mm), sendo a 

tubulação para água fria o PVC marrom soldável (ᴓ 40 mm e ᴓ 25 mm).  

 A regulagem da temperatura pode ser feita por meio dos dois registros de 

pressão, um da tubulação de água fria e outro da tubulação de água quente. A válvula 

monocomando (VPM01) faz a mistura das águas e a temperatura pode ser ajustada. 

A Figura 16 ilustra esta configuração hidráulica tanto no ponto de consumo, onde deve 

ser instalado um chuveiro como acessório para a passagem e distribuição da vazão 

da água para banho.  

FIGURA 16 -  ESQUEMA DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE UM CHUVEIRO COM 
ÁGUA AQUECIDA A GÁS (software HIDROS - Multiplus) 

FONTE: o próprio autor. 
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 As peculiaridades referentes ao sistema solar de aquecimento de água podem 

ser descritas como: 

 As placas devem ser alocadas no posicionamento correto para máximo 

aproveitamento da fonte de energia solar; 

 Antes de colocar as placas deve ser um correto dimensionamento e 

seleção das placas adequadas para uso; 

 O sistema prevê colocação de reservatório de água quente para um dia 

de uso; 

 A tubulação prevista deve ser de água quente em paralelo com 

tubulação de água fria. A temperatura é regulada no registro de 

abertura/fechamento ou em torneira monocomando com misturador. 

 A instalação necessita de 8 horas de trabalho aproximadamente; 

 A instalação deve ser feita com equipe de profissionais especializado; 

 

 Conforme ilustra a Figura 17, tem-se a configuração hidráulica contemplando 

um aquecedor solar de energia. 

 

FIGURA 17 - ESQUEMA GRÁFICO DO TRECHO HIDRÁULICO ENTRE CAIXA DE 
ÁGUA, AQUECEDOR SOLAR E CHUVEIRO (software HIDROS - Multiplus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: o próprio autor. 
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 O trecho hidráulico é composto por tubulação de água fria, no trajeto indicado 

em azul na Figura 17 apresentada, utilizando tubulação tipo PVC marrom soldável 

com diâmetros de 40 mm e 25 mm. Para a passagem de água aquecida, ilustrada na 

mesma figura, na cor vermelha, foi utilizada a tubulação tipo CPVC Aquaterm com 

diâmetro de 22mm.  

 A água potável entra e é armazenada na caixa d'água pela tubulação que vem 

da rede de alimentação (AL1). A tubulação de água fria segue dois trajetos, um sentido 

ponto de utilização (chuveiro - AF2) e outro no sentido do aquecedor solar que fica 

alocado na cobertura da edificação (AF1). A água é aquecida no sistema solar, é 

reservada em local apropriado, onde é interligada a tubulação para água quente que 

segue até o ponto de utilização. A Figura 18 ilustra o equipamento e as instalações 

envolvidas. 

 
FIGURA 18 -  REPRESENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS COLETORES SOLARES 

E RESERVATÓRIO TÉRMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: adaptado de TERMOMAX, 2017. 
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 Na Figura 19, ilustra-se o esquema de instalação hidráulica no ponto de 

utilização configurado pela instalação do sistema solar de aquecimento de água, onde 

a água quente entra pela tubulação (AQ2) e a água fria entra pela tubulação (AF2). A 

temperatura da água pode ser regulada com a abertura dos dois registros de pressão 

existentes. 

 

FIGURA 19 - ESQUEMA DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE UM CHUVEIRO COM 
ÁGUA AQUECIDA POR SISTEMA SOLAR (software HIDROS - Multiplus) 

 

 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

 Salienta-se que a instalação deve ser necessariamente realizada por 

profissionais especializados. 
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 Dadas as configurações de instalação dos três diferentes sistemas de 

aquecimento de água foi possível obter uma lista de materiais para cada sistema de 

instalação predial por intermédio dos softwares LUMINE e HIDROS. O Quadro 3 

apresenta os materiais hidráulicos e elétricos envolvidos no suporte à instalação dos 

sistemas de aquecimento de água e, desta forma, permite a comparação dos itens. 

 

QUADRO 3 - LISTA DE MATERIAIS 

 

 
 
 

FONTE: o próprio autor. 

 

FONTE DE ENERGIA 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL DIMENSÃO QDD Unid. QDD Unid. QDD Unid.

PVC SOLDÁVEL MARROM

Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 25mm 5,23 m 6,52 m 5,60 m

Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 40mm 3,14 m 3,39 m 3,39 m

Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25mmx3/4" 3,00 pc 4 pc 2,00 pc

Bucha de redução longa 40mmx25mm 1,00 pc 2 pc 2,00 pc

Joelho 90 com bucha de latão 25mmx3/4" 3,00 pc 3 pc 2,00 pc

Joelho 90 25mm  - pc 5 5,00 pc

Joelho 90 40mm 2,00 pc 1 1,00 pc

Tê de redução 40mmx25mm  - pc 1 1,00 pc

Tê 25mm 2,00 pc 3 2,00 pc

Tê 40mm  - pc 1 pc 1,00 pc

CPVC Aquaterm

Tubo CPVC Aquaterm 22mm - - 6,16 m 4,77 m

Conector 22mmx3/4" - - 3 pc 3 pc

Joelho 90 de transição 22mmx3/4" - - 2 pc 1 pc

Joelho 90 22mm - - 5 pc 3 pc

Luva de transição Aquatherm x Soldável 22mmx3/4" - - 1 pc 1 pc

REGISTRO E VÁLVULAS

Adaptador p/ caixa de água com registro 1,1/4" 1,00 pc 1 pc 1 pc

Adaptador p/ caixa de água com registro 3/4" 1,00 pc 2 pc 0 pc

Registro de Gaveta bruto 3/4" 1,00 pc 2 pc 1 pc

Registro de Pressão / válvula monocomando 3/4" x 3/4"x 3/4" 1,00 pc 1 pc 1 pc

EQUIPAMENTOS DE AQUECEDORES

Chuveiro Elétrico 5400W 1,00 pc - - - -

Tomada de uso específico 220V 1,00 ponto - - - -

Tomada de uso geral (auxiliar) 110V - - 1 ponto 1 ponto

Aquecedor de Passagem  à Gas  - - - 1 pc - -

Botijão de Gás P45  - - - 1 pc - -

Chaminé para Aquecedor de Gás  - - - 1 pc - -

Regulador de Pressão para entrada de gás  - - - 1 pc - -

Tomada de uso geral  - - - 1 pc - -

Coletor Solar  - - - - - 1 pc

Reservatório Térmico  - - - - - 1 pc

SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA
ELÉTRICO GÁS SOLAR
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  Os resultados obtidos pela comparação dos materiais envolvidos para viabilizar 

a instalação de aquecedores de água com as três diferentes fontes de energia 

apontadas no quadro acima, são: 

 As três fontes de energia não modificam a quantidade de material para 

a instalação da caixa d'água, bem como, nenhuma dispensa o uso 

desse reservatório; 

 Há diferenças quanto ao uso de tubulação no que se refere à tipologia 

da tubulação, sendo que o chuveiro elétrico demanda apenas 

tubulação de água fria e, ao utilizar o gás e a energia solar, faz-se 

necessário o uso das tubulações de água fria (PVC marrom) e também 

de água quente (CPVC Aquaterm); 

 A quantidade de tubulação em metros, para o trecho hipotético 

analisado apresentou pequenas diferenças. Para o chuveiro elétrico, 

no trecho hidráulico hipotetizado, seriam necessários 5,23 metros de 

tubulação de ᴓ 25 mm e 3,14 metros de ᴓ 40 mm, compatível com 

passagem de água fria. Para o mesmo trecho, só que com o aquecedor 

de passagem à gás sendo utilizado, utilizar-se-iam 6,52 m de tubulação 

de ᴓ 25 mm, o que corresponde a um aumento de 1,29 metros para 

esse tubulação. Ainda considerando o aquecedor a gás, utilizar-se-iam 

3,39 metros de tubulação para água fria no diâmetro de 40 mm, tendo 

um aumento de 25 cm comparado com o chuveiro elétrico. Porém, no 

caso do aquecedor de água à gás, utilizar-se-iam 6,16 metros de 

tubulação específica para água quente com ᴓ22 mm. Para a condição 

de aquecimento solar, para a tubulação de água fria de ᴓ 25 mm, 

utilizar-se-iam 5,60 metros o que diferencia 37 cm comparando com o 

chuveiro elétrico e 92 cm a menos que o aquecedor a gás; para ᴓ40 

mm, utilizar-se-iam 3,39 metros para o solar diferenciando-se em 24 

cm com relação à condição de instalação do chuveiro elétrico e sem 

diferenças com relação à condição do aquecedor à gás. Para a 

tubulação de água quente, utilizar-se-iam 4,77 metros, diferenciando-

se em 1,39 cm a menos que o material envolvido na condição de 

aquecimento a gás. 
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 Cada equipamento de aquecedor de água necessita de um kit de 

acessórios que são particulares a cada um, conforme a fonte de 

energia utilizada. Para o chuveiro elétrico necessita de tomada de uso 

específico, para aquecedor à gás necessita de um botijão de gás (ou 

mais de um em caso de reserva) e o sistema a gás necessita de tomada 

de uso geral para ligar a parte eletrônica do equipamento. O sistema 

solar deve conter peças, tubulações e acessórios necessários em 

conformidade com as especificações técnicas do equipamento; 

Os orçamentos realizados para os equipamentos de aquecimento alimentados 

por energia elétrica, gás GLP e energia solar, consideram os equipamentos e a mão 

de obra especializada para cada condição, obtendo-se, na média aritmética dos três 

valores orçados em três diferentes estabelecimentos comerciais, os seguintes 

resultados, conforme Tabela 1: 

TABELA 1 – ORÇAMENTOS DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA 
AQUECEDORES DE ÁGUA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

 

EQUIPAMENTO/SERVIÇO EMPRESA 01 EMPRESA 02 EMPRESA 03 MÉDIA

CHUVEIRO ELÉTRICO R$ 151,99 R$ 202,72 R$ 227,60 R$ 194,10

Mão de obra para instalação de 

chuveiro com novo circuito 

independente, com disjuntor

R$ 100,00 R$ 120,00 R$ 150,00 R$ 123,33

R$ 317,44

EQUIPAMENTO/SERVIÇO EMPRESA 01 EMPRESA 02 EMPRESA 03 MÉDIA

AQUECEDOR DE PASSAGEM - 

equipamento que atende 7 

L/min, consumo elétrico de 55 W 

com mão de obra especializada 

para instalação

R$ 1.199,00 R$ 1.271,00 R$ 1.520,00 R$ 1.330,00

EQUIPAMENTO/SERVIÇO EMPRESA 01 EMPRESA 02 EMPRESA 03 MÉDIA

4.859,59 5. 449,00 R$ 6.120,00 R$ 5.489,80

ORÇAMENTOS PARA AQUECEDOR ELÉTRICO

ORÇAMENTOS PARA AQUECEDOR A GÁS

ORÇAMENTOS PARA AQUECEDOR SOLAR

TOTAL 
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Relacionando a vazão de água de um chuveiro com o gasto de energia para o 

aquecimento nos três diferentes sistemas estudados, considerando a potência do 

chuveiro elétrico, do aquecedor de passagem a gás e do sistema solar de 

aquecimento, tem-se os seguintes resultados, conforme Tabela 2. 

TABELA 2 – CUSTO DO CONSUMO MENSAL POR GASTO ENERGÉTICO EM 
EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

Quantidade Unidade

GASTO ENERGÉTICO - Potência 5400 W

TEMPO DE BANHO 0,16 h

QUANTIDADE DE BANHOS NO MÊS 30 banhos

TARIFA DA ENERGIA ELÉTRICA 0,64543 Reais

3 banhos no dia 50,18864 Reais/mês

CONSUMO DO CHUVEIRO ELÉTRICO

CUSTO TOTAL NO MÊS

Quantidade Unidade

GASTO ENERGÉTICO - Potência 0  - 

TEMPO DE BANHO 0,16 h

QUANTIDADE DE BANHOS NO MÊS 30 banhos

TARIFA DA ENERGIA SOLAR 0 Reais

3 banhos no dia 0,00000 Reais/mês

CONSUMO DO AQUECEDOR SOLAR

CUSTO TOTAL NO MÊS

Quantidade Unidade

GASTO ENERGÉTICO 0,82 kg/h

TEMPO DE BANHO 0,16 h

QUANTIDADE DE BANHOS NO MÊS 30 banhos

TARIFA DA ENERGIA GÁS GLP 3,1 Reais/mêsKg

3 banhos no dia 49,59360 Reais/mês

CONSUMO DO AQUECEDOR A GÁS

CUSTO TOTAL NO MÊS

Considerando R$ 13,00/mês de botijão para gás. 
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Analisando o custo/benefício econômico proveniente de cada sistema de 

aquecimento de água por meio do VPL (Valor Presente Líquido), temos os seguintes 

resultados, conforme Tabela 3 a seguir, para o período de 5 anos. 

 
TABELA 3 – GASTO MENSAL POR CONSUMO ENERGÉTICO EM 

EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA 

 

FONTE: o próprio autor. 

 

 Os resultados do cálculo do Valor Presente Líquido indicam que: 

 Os resultados indicam que o menor custo inicial de aquisição e 

instalação do equipamento é para o sistema elétrico que apresenta R$ 

317,44. O custo inicial para o sistema a gás é de R$ 1.330,00, o que 

equivale a ser 4 vezes (419%) mais caro que o elétrico.  O custo inicial 

para o sistema solar é o mais caro com R$ 5.489,80, sendo 4 vezes 

(413%) mais caro que o à gás e 17 vezes (1729%) mais caro que o 

elétrico; 

 Os custos recorrentes apontam que o sistema a gás possui a melhor 

atratividade, com valores de R$ 595,08 no primeiro ano, se comparado 

com o sistema elétrico que apresenta R$ 602,28, ou seja, um custo 

ELÉTRICO 0 1 2 3 4 5

CUSTO INICIAL

Chuveiro Elétrico -194,10

Mão de Obra Instalação -123,33

Energia Elétrica -602,28 -629,38 -657,70 -687,30 -718,23

TOTAL -317,44 -602,28 -629,38 -657,70 -687,30 -718,23

VPL -2.715,17

GÁS 0 1 2 3 4 5

Aquecedor (Material + Mão de Obra) -1.330,00

Gás GLP -595,08 -621,86 -649,84 -679,09 -709,64

TOTAL -1.330,00 -595,08 -621,86 -649,84 -679,09 -709,64

VPL -3.699,07

SOLAR 0 1 2 3 4 5

Sistema (Material + Mão de Obra) -5.489,80

TOTAL -5.489,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VPL -5.489,80

CUSTO RECORRENTE
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recorrente 1,2% superior. Para o sistema solar este montante é 

inexistente, uma vez que a fonte de energia não possui custo;  

 Quando se avaliam os resultados de maneira agregada, ou seja 

considerando custos iniciais e recorrentes, por meio do Valor Presente 

Líquido (VPL), o sistema de aquecimento elétrico se apresenta como a 

melhor alternativa, com um VPL de R$ 2.715,17. Já o sistema a gás 

registra um VPL de R$ 3.699,07, que apesar de ser 33% mais atrativo 

que o sistema solar ainda é 36% mais caro que o sistema elétrico. O 

sistema solar se mostrou o menos atrativo, com um VPL de R$ 

5.489,80, sendo 48% mais caro que o a gás e 202% menos vantajoso 

que o elétrico. 

 

 Desta forma, para o cenário de avaliação deste estudo com suas respectivas 

premissas definidas anteriormente, pode-se concluir com base na análise de VPL que 

o sistema elétrico é a melhor e mais atrativa alternativa. Sendo assim, deverá ser a 

escolha do investidor. 

 Apesar de não ser objetivo específico deste estudo a avaliação da atratividade 

no longo prazo, o autor decidiu deixar uma contribuição adicional à academia fazendo 

uma extrapolação dos resultados para o período de 20 anos, conforme mostrado na 

Figura 20 a seguir.  

A motivação para execução de tal análise adicional se deu com base na 

disposição em se tentar identificar se, em algum momento do tempo, o sistema solar 

passaria a se configurar como a melhor alternativa, uma vez que os sistemas elétrico 

e a gás possuem custos recorrentes, diferentemente do sistema solar. 

As conclusões desta análise adicional mostram que:  

 O sistema a gás nunca será mais atrativo que o custo do elétrico; 

 O sistema solar passa a ser mais atrativo que o sistema a gás após o 

ano 10; 

 O sistema elétrico é a melhor alternativa até o ano 14, sendo superado 

pelo sistema solar, que passa a ser mais atrativo após o ano 14. 
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FIGURA 20 – GRÁFICO DO VPL PARA AS 3 ALTERNATIVAS NO LONGO PRAZO 
(20 ANOS)  

 

 

FONTE: o próprio autor. 
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CONCLUSÃO 
 

 Conclui-se que há particularidades na instalação dos sistemas de aquecimento 

de água considerando fontes de energia diferentes como a energia elétrica, o gás 

combustível e a energia solar. As particularidades de cada sistema são devidas ao 

tipo de equipamento: complexidade técnica, de instalação, necessidade de 

manutenção e ao consumo mensal (recorrente) de energia. 

 As grandes vantagens dos sistemas de aquecimento de água utilizando a 

energia elétrica, por intermédio do chuveiro elétrico, é o fato de ser um equipamento 

barato, de fácil instalação e manutenção, porém, como grande desvantagem, os 

fatores de sustentabilidade, pois a geração e transmissão envolvem danos 

ambientais, conforme levantamento bibliográfico. 

 Para o uso do gás combustível (Gás Liquefeito do Petróleo) como fonte 

energética dos aquecedores de passagem, tem-se como vantagem a minimização do 

consumo energético, utilizando apenas energia elétrica para manter ligado o 

aquecedor, porém, como desvantagem, propicia um gasto de água maior até que a 

água quente possa passar pela tubulação (que vai do aquecedor até o chuveiro), 

gerando desperdício de água potável, fonte natural não renovável. Porém, sob 

aspectos qualitativos e perceptuais, algumas pessoas julgam o maior conforto térmico 

como vantagem desse sistema. 

 O equipamento de aquecimento solar é particularmente caracterizado pela 

complexidade tanto do próprio equipamento, quanto na instalação e manutenção do 

mesmo, pontos tomados como desvantagens devido ao custo inerente. Tem como 

vantagem os fatores de sustentabilidade por utilizar uma fonte de energia limpa e sem 

custos mensais, pois é captada naturalmente e não gerada, nem transmitida. 

 A lista de materiais permitiu a comparação entre a quantidade de materiais 

hidráulicos e elétricos, no trecho entre a caixa de água e o ponto de utilização de água 

quente, em três condições diferentes devido ao uso de equipamentos com fontes de 

energia distintas: elétrica, gás GLP e solar. A instalação dos três diferentes 

equipamentos para aquecer água configuraram as ligações prediais em conformidade 

com suas necessidades e, a partir da comparação entre a quantidade de materiais 

envolvidos, o chuveiro necessita de menor quantidade de materiais pois requer 

apenas tubulação de água fria. Já para os aquecedores à gás e solar houve a 

necessidade da utilização de tubulações de água fria e quente, utilizadas 
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concomitantemente. Concluiu-se também que não há significativa diferença no uso de 

materiais hidráulicos e elétricos entre as três instalações prediais apresentadas.  

 Os orçamentos realizados para os equipamentos instalados apontaram que o 

menor custo médio de aquisição é do chuveiro elétrico, seguido do sistema á gás 

(+419%) e tendo o sistema de aquecimento solar com maior custo médio inicial 

(+1729%). Por outro lado, o gasto mensal por consumo energético provenientes dos 

três diferentes aquecedores de água indicaram que o sistema elétrico gera o maior 

gasto mensal, seguido do gás (-1%) e, sem custo, para o aquecedor solar. Estes 

valores indicam os custos recorrentes ao longo do tempo. 

 Porém, do ponto de vista econômico, custos iniciais e recorrentes, analisados 

separadamente, não agregam valor de decisão sobre qual sistema de aquecimento 

de água é mais vantajoso; apenas valores do VPL (Valor Presente Líquido) podem 

direcionar a decisão por considerar os custos no tempo influenciados por variáveis 

econômicas. Desta forma, o melhor VPL estudado foi o sistema elétrico, seguido do 

sistema é gás (+36%) e, com a pior situação em quesitos econômicos, o sistema de 

aquecimento solar (+202%). Portanto, para que o sistema de aquecimento solar seja 

vantajoso economicamente seria necessário diminuir os custos iniciais de aquisição e 

instalação do equipamento a fim de concorrer com os demais sistemas, 

principalmente, com o chuveiro elétrico. Como esta é uma tecnologia relativamente 

nova, a tendência é que isso ocorra no futuro. 

 Conclui-se que o chuveiro elétrico é o mais atrativo devido ao seu baixo custo 

inicial, mesmo tendo custo recorrente maior, e por isso é a melhor decisão em termos 

de viabilidade econômica para instalações prediais como é o caso do uso residencial, 

em banhos.  

 Uma conclusão adicional que pôde ser obtida é relacionada ao fato de que o 

sistema solar só será mais atrativo que o elétrico após o ano 14. 

 Sugere-se que, para minimizar os efeitos adversos da geração da energia 

elétrica no meio ambiente sejam estudadas formas sustentáveis de geração de 

energia nas matrizes energéticas, com a possibilidade do uso de painéis fotovoltaicos 

como opção de geração de energia limpa e que contribua com a diminuição dos 

preços das tarifas de energia, cobradas pelas concessionárias, aos consumidores 

finais. 
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