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A energia solar térmica é uma fonte de energia promissora no aquecimento de água em 

residências brasileira, tendo em vista os altos níveis de irradiação solar no país. A substituição 

do chuveiro elétrico – um dos grandes vilões no consumo de eletricidade no Brasil – pelo 

Sistema de Aquecimento Solar (SAS) gera benefícios para as concessionárias de energia 

elétrica, consumidores e meio ambiente. Contudo, apesar dos benefícios e do grande potencial 

de uso da tecnologia no país, sua penetração ainda é bem modesta em comparação aos países 

de menor incidência solar, como Alemanha. Considerando a importância que a energia solar 

térmica poderia ter sobre o sistema elétrico brasileiro ao substituir o uso da eletricidade como 

fonte principal no aquecimento de água, se faz necessário uma estimativa de longo prazo de 

penetração da tecnologia no país. Dessa forma, esta dissertação tem o objetivo de analisar o 

potencial técnico e econômico da inserção da energia solar térmica para o aquecimento de 

água do banho no setor residencial brasileiro. A análise é estática e leva em consideração 

parâmetros próprios do tomador de decisão, como financiamento, custo de oportunidade do 

consumidor, custo de capital etc. O modelo geral proposto foi elaborado em ambiente Excel e 

auxiliado pelo software RETScreen. Como resultado, foi possível observar os melhores sítios 

para instalação do SAS de acordo com a viabilidade financeira, assim como sua inserção ao 

longo do período analisado (2010 - 2050). 
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The termal solar energy is a promising energy source for water heating at brazilian 

homes, considering the country’s high levels of solar irradiation. The electric shower 

substitution – one of the greatest villains in electricity consumption in Brazil – for 

Solar Heating System provides benefits for the electricity suppliers, the consumers and the 

environment. However, despite the benefits and the great potential of this technology in 

Brazil, its insertion is still too modest comparing to countries with lower solar incidence, such 

as Germany. Considering the importance that the thermal solar energy could have upon the 

brazilian electric system by substituting the electricity as the main water heating source, it is 

necessary a long term estimate of this technology insertion in the country. Therefore, this 

study’s objective is to analyze the technical and economic potential of large scale introduction 

of thermal solar energy for water heating used for bathing in the brazilian residential sector. 

The analysis is static and considered parameters of the decision maker, such as financing, 

consumer’s opportunity costs, capital costs, etc. The proposed general concept was elaborated 

in the Excel tool and supported by the software RETScreen. As the final results, it was 

possible to verify the best sites for the Solar Heating System installation, as well as its 

insertion throughout the timeframe analyzed (2010 - 2050). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O aquecimento de água de banho no Brasil através da utilização do chuveiro elétrico é 

um dos grandes vilões no consumo de eletricidade. De acordo com o Balanço Energético 

Nacional (BEN) de 2015, o setor residencial no Brasil é responsável por 24,9% do consumo 

final total de energia elétrica, ano base 2014 (EPE, 2015). Ademais, segundo os dados da 

Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso (PPH), realizada pelo Programa 

Nacional de Conservação de Energia (PROCEL), o chuveiro elétrico é o eletrodoméstico com 

maior participação no consumo residencial final, com 24%, ano base 2005 (PROCEL, 2007). 

Dessa forma, o equipamento consome aproximadamente 6% do consumo total de eletricidade 

no país. 

Segundo EPE (2013), o chuveiro elétrico continuará sendo o eletrodoméstico com 

maior participação no consumo residencial do Brasil. De acordo com o estudo, em 2017 o 

chuveiro elétrico consumirá 24.810 GWh, o que corresponde a 17% do consumo total das 

residências brasileiras. Já em 2022 esse percentual cai para 16%, mas o equipamento 

permanece com a maior participação (EPE, 2013). 

Além de ser o maior consumidor de energia no setor residencial, segundo o 

PROCEL (2007), o chuveiro elétrico é também o eletrodoméstico que tem maior participação 

no horário de ponta, durante o qual o consumo de energia elétrica tende a ser maior. O 

equipamento representa de 20% a 30% do consumo de eletricidade neste 

horário (DASOL, 2014). 

Por outro lado, de acordo com VASCONCELLOS & LIMBERGER (2012), a 

utilização da energia solar térmica como fonte principal no aquecimento de água do banho em 

substituição ao uso da eletricidade através do chuveiro, gera uma série de benefícios tanto 

para os consumidores como para as concessionárias de energia elétrica, o governo e o meio 

ambiente. 

Para os consumidores a utilização do aquecimento solar de água para banho significa 

principalmente uma redução na conta de energia elétrica. Segundo o Departamento Nacional 

de Energia Solar Térmica da ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar 

condicionado, Ventilação e Aquecimento), a redução na conta pode atingir 30% em 
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residências de famílias de classe média e até 50% no caso de famílias de baixa renda. Além 

disso, os usuários passam a ter disponibilidade de água aquecida durante falta de energia 

elétrica e ficam, também, menos expostos ao aumento de tarifas de energia (DASOL, 2015a).  

Pelo lado das concessionárias de energia elétrica, a utilização do aquecimento solar 

pelos consumidores possibilita que menos energia elétrica seja despendida para o 

aquecimento de água do banho, colaborando com a postergação de investimentos em novas 

usinas. Soma-se a isso a modelagem da curva de carga e, assim, a redução da demanda no 

horário de ponta, o que diminuiu a necessidade de novas linhas de transmissão e ampliação 

dos sistemas de distribuição de energia elétrica. Ou seja, adia investimentos nas áreas de 

geração, transmissão e distribuição de eletricidade (VASCONCELLOS & 

LIMBERGER, 2012).  

Segundo PEREIRA et al. (2003), a substituição dos chuveiros elétricos pelos coletores 

solares pode ser entendida como uma geração virtual de energia elétrica. O desperdício 

evitado pelo consumidor que utiliza o Sistema de Aquecimento Solar (SAS) pode ser 

aproveitado de maneira distinta por outro consumidor. Nesse sentido, de acordo com 

VASCONCELLOS & LIMBERGER (2012), as concessionárias de energia elétrica podem 

disponibilizar a potência retirada do horário de ponta para suprir outros consumidores com 

melhor fator de carga.  

Em paralelo a isso, há também o ganho ambiental, pois além de ser gratuita, a energia 

solar é uma fonte energética limpa que contribui para a redução das emissões dos Gases do 

Efeito Estufa (GEE), reduzindo dessa forma a poluição ambiental e os efeitos das mudanças 

climáticas. 

Vistos os benefícios gerados pela utilização do SAS em substituição ao uso da 

eletricidade como fonte principal no aquecimento de água, fica evidente a importância que a 

energia solar térmica poderia ter sobre o sistema elétrico brasileiro. Ademais, a maior inserção 

do aquecimento solar de água pode ser crucial no combate à atual crise elétrica do país, onde 

medidas de conservação de energia se mostram extremamente necessárias. Contudo, apesar 

do grande potencial de uso da tecnologia no país, sua penetração ainda é bem modesta em 

comparação aos países de menor incidência solar, como Alemanha (REN21, 2015; 

SHC-IEA, 2015). 
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Apesar das diversas vantagens comentadas anteriormente, dos 80,9% domicílios 

brasileiros que aquecem a água do banho de alguma forma, apenas 0,4% utilizam a energia 

solar térmica, enquanto que 73,5% utilizam a eletricidade
1
 e 5,9% o gás. É importante 

salientar que 18,2% dos domicílios não aquecem água. Esses valores são referentes ao ano 

de 2005 (PROCEL, 2007). Infelizmente, essa pesquisa não foi atualizada. No entanto, existem 

alguns estudos da Empresa de Pesquisa Energética que fazem projeções para esses 

percentuais. Tais estudos (EPE, 2012b; 2013; 2014b) utilizam os dados de PROCEL (2007) e 

os ajustam em seu modelo, com base em algumas premissas internas. De acordo com 

EPE (2012b), 7,2% dos domicílios vão aquecer a água através do SAS em 2016. Já em 2017, 

tal percentual aumentará para 7,4% (EPE, 2013). 

Percebe-se que, segundo os estudos da EPE (2012b; 2013), a quantidade de domicílios 

que aquece água através do SAS aumentará consideravelmente no período 2005-2017. Essa 

estimativa é corroborada pela evolução do mercado brasileiro de aquecimento solar, o qual 

apresentou um aumento expressivo desde 2005 (DASOL, 2015a). De acordo com 

DASOL (2015a), em 2014 a área total de coletores solares atingiu 11.238.777 m
2
, o que 

representa uma produção equivalente de energia de 7.354 GWh, valor superior à energia 

gerada pela usina nuclear de Angra I.  

Ademais, segundo projeções do Plano Nacional de Energia 2050 – PNE 2050 

(EPE, 2014b), haverá uma perda significativa da participação dos chuveiros elétricos no 

aquecimento de água, uma vez que grande parte deste mercado passará a ser atendida pelo gás 

natural e pelo aquecimento solar nos próximos anos (EPE, 2014b). 

De acordo com o PNE 2050, o percentual de domicílios dotados de SAS evoluirá de 

0,4% em 2005 para 20,2% em 2050, enquanto que o percentual do chuveiro elétrico cairá de 

73,5% para 31,9% no mesmo período. Isso significa uma forte mudança no perfil de 

aquecimento de água do banho no Brasil (EPE, 2014b). 

Essas mudanças no padrão de consumo da sociedade brasileira têm efeitos 

significativos sobre a demanda de eletricidade do setor residencial brasileiro e 

concomitantemente alteram a oferta de energia elétrica destinada a este setor. Assim, estudos 

que antecipam estas mudanças de longo prazo são de grande contribuição no âmbito da 

retomada do planejamento energético nacional, ainda mais sob um cenário de elevação das 

                                                 
1
 Dentre os 73,5% que utilizam a eletricidade, 99,6% utilizam chuveiros elétricos, enquanto o uso do boiler 

elétrico é marginal (PROCEL, 2007). 
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tarifas de energia elétrica, restrição de oferta de energia agravada pelo baixo volume de 

chuvas nos últimos anos, elevada demanda de energia e crescente preocupação com as 

mudanças climáticas (EPE, 2014b). 

Em contraponto, os estudos da EPE (2012b; 2013; 2014b) foram os únicos 

encontrados na literatura que fazem uma análise temporal e nacional da inserção da energia 

térmica solar para o aquecimento de água no setor residencial. A grande maioria dos trabalhos 

que analisam a inserção da tecnologia fazem análises técnico-econômicas estáticas de casos 

específicos. Como é o caso de BAPTISTA (2006), COELHO (2011), CALZA (2014), entre 

outros. 

Salvo que os estudos da EPE (2012; 2013; 2014) são importantes devido à análise 

macro, eles possuem um nível de refinamento muito baixo e contam com premissas e 

generalizações muito fortes que acabam limitando os resultados, a exemplo de taxas de 

crescimento do uso de SAS em torno de 5% mantidas até o fim do horizonte de tempo. Além 

disso, não há um bom detalhamento da metodologia utilizada. 

Destarte, um estudo detalhado e refinado de longo prazo acerca da inserção da energia 

térmica solar para o aquecimento de água em residências brasileiras se faz estritamente 

necessário, sendo uma contribuição significativa no âmbito da retomada do planejamento 

energético nacional. 

À vista disso, esta dissertação tem o objetivo de analisar o potencial técnico e 

econômico de inserção da energia solar térmica para o aquecimento de água do banho no setor 

residencial brasileiro, de forma detalhada, através de uma caracterização por municípios. 

Diferentemente dos estudos da EPE (2012; 2013; 2014), a análise levará em consideração 

parâmetros próprios do tomador de decisão (consumidor de energia) como financiamento, 

custo de oportunidade do consumidor, taxa de desconto, custos do capital etc. 

É importante destacar que por motivos de complexidade, optou-se por considerar 

apenas residências do tipo casa neste trabalho, conhecidas também como residências 

unifamiliares. A justificativa para isso é simples, o dimensionamento e o custo do SAS 

dependem do tipo de domicílio que irá recebê-lo. No caso de prédios (apartamentos) o 

dimensionamento é muito mais complexo e o custo muito maior, quando comparado ao de 

uma casa. Como os apartamentos representam apenas 10,74% do total de domicílios no Brasil 

(SIDRA, 2010), mantém-se a relevância do presente estudo. 
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O modelo proposto neste trabalho busca entender a percepção do consumidor de 

energia elétrica frente à possibilidade de inserção de um Sistema de Aquecimento Solar (SAS) 

no aquecimento de água do banho. A inserção pode ser realizada em uma nova residência, a 

qual não possui nenhum sistema de aquecimento de água, ou então pode substituir o chuveiro 

elétrico como fonte principal no aquecimento de água do banho em uma residência já 

construída. 

De forma geral, o modelo faz uma análise estática nacional, com resolução municipal, 

acerca da inserção do SAS em dado instante no tempo. Os 5.556 municípios brasileiros são 

classificados em 122 grupos de análise. Os grupos são resultado da combinação de dados de 

irradiação solar inclinada de 20 cidades-representativas e tarifas de energia elétrica de 62 

distribuidores de energia. As tarifas são utilizadas de acordo com a área de concessão das 

distribuidoras e o dado de irradiação solar é definido de acordo com a proximidade com cada 

município. 

Dessa maneira, a partir de variáveis de entrada pré-determinadas, a análise é 

fundamentada em três ferramentas principais. A primeira configura o modelo em Excel de 

elaboração própria, responsável por toda a inserção da fonte de energia e a partir do qual as 

outras duas ferramentas se comunicam. A segunda ferramenta refere-se ao programa de 

gerenciamento de energia limpa RETScreen, desenvolvido pelo Natural Resources Canada. 

Sua principal função é quantificar a geração virtual de energia pelo SAS. A terceira é o 

software de sistema de informação geográfica ArcGIS, desenvolvido pelo Environmental 

Systems Research Institute (ESRI) e responsável por auxiliar a análise espacial do estudo. 

Por fim, quanto à estrutura proposta, esta dissertação é composta por seis capítulos. 

Após a contextualização do tema e exposição dos objetivos deste trabalho no capítulo 

introdutório, encontra-se o Capítulo 2, onde se apresenta a evolução do mercado de 

aquecimento solar de água no mundo e no Brasil. Também são analisadas as fontes 

energéticas para o aquecimento de água do banho no Brasil. 

O Capítulo 3 faz um detalhamento da metodologia utilizada no modelo proposto para 

análise do potencial técnico e econômico da inserção da energia solar térmica no aquecimento 

de água do banho. Já no Capítulo 4, são apresentadas todas as variáveis de entrada utilizadas 

no modelo proposto, assim como os processos sofridos por elas, suas premissas e seus 

resultados. 
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No Capítulo 5 serão apresentados e discutidos os resultados da análise de potencial 

técnico e econômico. Também são apresentados os resultados da análise de viabilidade 

financeira e da análise de sensibilidade. Por fim, o Capítulo 6 é dedicado à conclusão e às 

considerações finais deste estudo. 
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2 ENERGIA TÉRMICA SOLAR NO AQUECIMENTO DE ÁGUA 

 

 

A energia solar é a mais abundante de todos os recursos energéticos. De fato, a taxa na 

qual a energia solar é interceptada pelo planeta Terra é de cerca de 10.000 vezes superior a 

taxa a qual a humanidade consome energia (IPCC, 2011).  

A energia solar térmica é umas das diversas formas de aplicação da energia solar, sua 

contextualização é observada no fluxograma abaixo (Figura 1). Através da Figura 1 é 

possível perceber que, existem dois grandes grupos de aplicação prática da energia solar: 

energia solar ativa e passiva. A energia solar passiva se resume na Arquitetura Solar, onde o 

projeto arquitetônico de uma edificação é planejado de forma mais eficiente possível do ponto 

de vista energético. Já em sua forma ativa, a energia solar é convertida diretamente em 

energia elétrica (energia solar fotovoltaica) ou em energia térmica (energia solar térmica) 

(PEREIRA et al., 2003). 

 

 

Figura 1. Fluxograma das aplicações práticas da energia solar 

Fonte: PEREIRA et al. (2003) 
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É fundamental que se faça a diferenciação entre a energia solar fotovoltaica e a 

térmica, uma vez que as duas possuem utilidades bastante diferentes.  

A energia solar fotovoltaica gera eletricidade através do efeito fotovoltaico (IPCC, 

2011). Esse processo consiste na transformação de energia solar em energia elétrica é 

realizado através do uso de painéis fotovoltaicos, formados por células solares. De acordo 

com FRAIDENRAICH et al. (2003) existem três categorias de aplicação prática da 

tecnologia: produtos de consumo (calculadora, relógios, brinquedos); sistemas autônomos 

(telecomunicações, bombeamento de água, sinalização); e sistemas interligados à rede 

elétrica. Esta última é subdividida em sistemas de pequeno porte residenciais, geração 

distribuída e centrais de potência. 

Por outro lado, a conversão da energia solar em energia térmica consiste na absorção 

da radiação solar − pelos coletores ou concentradores solares − e na transferência desta 

energia, sob a forma de calor, para o elemento (fluido de trabalho) que irá receber a energia 

útil. A energia solar térmica possui uma ampla gama de aplicações, que podem ser divididas 

em processos à baixa, média e alta temperatura. Tais processos são associados ao uso final do 

fluido térmico, normalmente a água ou o ar, como também à tecnologia utilizada (PEREIRA 

et al.,2003; IPCC, 2011) 

Na aplicação em baixa temperatura, utilizam-se coletores solares para o aquecimento 

de água para fins sanitários (foco deste estudo), o aquecimento de piscinas ou preaquecimento 

e aquecimento do ar. Já na média temperatura, são utilizados coletores especiais concentrados, 

para refrigeração ou aquecimento industrial. Por fim, na aplicação em altas temperaturas os 

chamados concentradores são utilizados na geração Heliotérmica (PEREIRA et al., 2003). 

Os coletores utilizados nos processos apontados acima são classificados como: 

coletores planos, tubo a vácuo, coletor de ar ou coletor aberto, de acordo com o relatório Solar 

Heat Worldwide (SHC-IEA, 2015). Essa diferenciação se faz relevante, pois diferentes 

coletores são destinados a diferentes processos.  

O coletor plano fechado e o tubo a vácuo são mais utilizados no aquecimento de água, 

sendo o segundo considerado mais eficiente e por isso é mais utilizado em países e 

localidades com níveis de irradiação mais baixos. Os coletores abertos são bastante comuns 

no aquecimento de piscinas, já para fins de aquecimento do ar são utilizados os coletores de ar 
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(PROCOBRE, 2009). É importante frisar que na geração Heliotérmica são utilizados 

concentradores solares e não coletores. 

O escopo desta dissertação está restrito à aplicação da energia solar térmica para fins 

de aquecimento de água de banho. Para esta aplicação, faz-se uso de um Sistema de 

Aquecimento Solar (SAS), que tem como componentes básicos os coletores solares e os 

reservatórios térmicos. É importante destacar que a instalação de um SAS contempla também 

a instalação de um sistema de aquecimento auxiliar, uma vez que um SAS normalmente não 

atende a 100% da demanda anual de água quente por parte de uma residência. Isso é 

justificado pela ocorrência de períodos muito chuvosos, de baixa radiação solar ou períodos 

de consumo excessivo. O sistema auxiliar pode ser elétrico (resistência elétrica ou chuveiro 

elétrico) ou gás (PROCOBRE, 2009). O estado da arte desta tecnologia por ser visto no 

APÊNDICE 1. 

Será analisado a seguir o panorama atual do mercado de energia solar térmica de baixa 

temperatura no mundo e no Brasil. Ao longo da seção, a análise será restrita ao uso de energia 

solar térmica para o aquecimento de água, que corresponde por mais 90% do mercado 

mundial de energia solar térmica (REN21, 2015; SHC-IEA, 2015). Posteriormente serão 

analisadas as fontes de energia (energia elétrica, gás e energia solar térmica) utilizadas no 

aquecimento da água do banho no Brasil, para que se possa ter uma noção do estado de 

penetração da energia solar térmica no país em comparação as outras fontes. Também será 

exposta a legislação acerca do setor de aquecimento solar brasileiro e a utilização do SAS pela 

população de baixa renda. 

 

2.1 Mercado de aquecimento solar de água no mundo 

Segundo o Renewables 2015 Global Status Report (REN21, 2015), a tecnologia solar 

térmica contribui significativamente para a produção de água quente em diversos países, e 

tem contribuído cada vez mais para o aquecimento e refrigeração de espaços, como também 

para processos industriais. 
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Desde o ano 2000 a capacidade em operação de energia térmica solar
2
 no mundo 

apresenta um crescimento ininterrupto (Figura 2). Em 2013
3
, atingiu-se uma capacidade total 

instalada em operação de 374,7 GWth, que corresponde a 535 milhões de metros quadrados de 

coletores solares no mundo. Só no ano de 2013 foram instalados mais 78,6 milhões de metros 

quadrados de coletores solares, o que equivale a uma adição de 55 GWth
4
 na capacidade de 

geração instalada de energia solar térmica. Isso significa um aumento de 1,8% quando 

comparado ao ano anterior (REN21, 2015; SHC-IEA, 2015). 

  

 

Figura 2. Capacidade solar térmica global em operação 

Fonte: SHC-IEA (2015) adaptado 

 

Cabe salientar, que o mercado de aquecimento solar teve uma desaceleração em 2013 

quando comparado a 2012, devido principalmente ao declínio do mercado europeu e chinês. 

Todavia, a China se mantém como líder mundial em capacidade total instalada de energia 

solar térmica com 262,3 GWth , cerca de 70% da capacidade mundial. Somente a China e a 

Europa juntas representam aproximadamente 82% da capacidade total em operação até 2013 

(REN21, 2015; SHC-IEA, 2015).  

                                                 
2
 Estão sendo consideradas apenas as aplicações que utilizam coletores. Excluindo desta forma a geração 

Heliotérmica. 
3
 O ano de 2013 é o mais recente com dados disponíveis da maioria dos países. O ano de 2014 apresenta alguns 

dados preliminares que fazem uma boa estimativa. As estimativas feitas para 2014 contam com dados oficiais de 

países que correspondem a 82% da capacidade instalada de 2013. O resto dos países ainda não ofertaram seus 

dados oficiais (REN21, 2015; SHC-IEA, 2015). Assim, segundo estimativas da SHC-IEA (2015) a capacidade 

total instalada em operação de energia térmica solar em 2014 é de 406 GWth, que corresponde à 580 milhões de 

metros quadrados de coletores solares no mundo. 
4
 1m

2
 é igual a 0,7 kWth (VASCONCELLOS & LIMBERGER, 2012). 

Capacidade solar térmica global em operação [GWth]

Capacidade [GWth] Energia [TWh]

Geração de energia solar témica global [TWh]
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Como é observado na Figura 3, o segundo lugar no ranking dos líderes em capacidade 

instalada de energia solar térmica pertence aos Estados Unidos com 16.690 MWth (4,5% da 

capacidade instalada), seguidos pela Alemanha (3,3%), Turquia (2,9%) e Brasil (1,8%) em 

quinto lugar (REN21, 2015; SHC-IEA, 2015). 

 

 

Figura 3. Os 10 principais países em capacidade acumulada instalada de coletores solares de água (2013) 

Fonte: SHC-IEA (2015) adaptado 

 

Já em relação ao tipo de coletor utilizado, o tubo a vácuo é o que possui maior 

participação no total da capacidade instalada de coletores em operação até o ano 2013. Ele 

representa 70,5% da participação total, seguido pelo coletor plano fechado (22,4%). Os 

coletores de ar têm uma participação insignificante enquanto os coletores abertos 

correspondem a 6,7% (Figura 4). 

 



12 

 

 

 

 

Figura 4. Distribuição da capacidade total instalada em operação por tipo de coletor solar (2013) 

Fonte: SHC-IEA (2015) adaptado 

 

 O predomínio dos coletores a vácuo é justificado pela sua forte presença no mercado 

Chinês, onde representa 90% da participação total de coletores (SHC-IEA, 2015). A 

distribuição por tipo de coletor, diferenciado por região econômica é observada na Figura 5. 

Percebe-se através do gráfico que o coletor aberto, bastante utilizado no aquecimento de 

piscinas, está concentrado principalmente nos EUA e no Canadá. Já o coletor plano fechado 

concentra-se na Europa e no Oriente Médio e África do Norte. 

 

 

Figura 5. Distribuição da capacidade total instalada em operação por tipo de coletor solar por região 

econômica e no mundo (2013) 

Fonte: SHC-IEA (2015) adaptado 
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Focando agora na distribuição por tipo de aplicação, em nível global, 80% dos 

sistemas térmicos solares já instalados – até o ano 2013 – são de uso doméstico, utilizados no 

aquecimento de água em residências unifamiliares (casas). Este tipo de aplicação é o foco de 

análise desta dissertação. Outros 9% são utilizados em residências multifamiliares (prédios), 

hotéis, hospitais, escolas, etc. E 6% dos sistemas tem a função de aquecer piscinas. Esses 

valores podem ser observados na Figura 6 (SHC-IEA, 2015). 

Ainda, cerca de 3% da capacidade total instalada de energia térmica solar é destinada a 

sistemas combinados, que aquecem a água e o ar simultaneamente. E o resquício, 

aproximadamente 1%, ou seja, 4,9 milhões de metros quadrados servem para aquecimento 

urbano, processos industriais e aplicações de arrefecimento. 

 

 

Figura 6. Distribuição dos sistemas térmicos solares por tipo de aplicação por região econômica e no 

mundo (2013) 

Fonte: SHC-IEA (2015) adaptado 

 

2.2 Mercado de aquecimento solar de água no Brasil 

A produção de coletores solares no Brasil vem crescendo ininterruptamente desde 

2006, com taxa média anual de 17,6%, como pode ser observado na Figura 7. O crescimento 

da produção nesses últimos anos está relacionado à ampliação da consciência ambiental e 

sustentabilidade com utilização de fontes limpas de energia e ações de eficiência energética 

(DASOL, 2015a). Dessa maneira, o Brasil ocupa uma posição de destaque no mercado de 

aquecimento solar, sendo o quinto colocado do ranking mundial. 
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Figura 7. Evolução do mercado brasileiro de aquecimento solar 

Fonte: DASOL (2015b) 

 

No final de 2014, o parque solar térmico brasileiro atingiu uma produção equivalente a 

7.354 GWh a partir de uma área total de 11,24 milhões m
2
 de coletores solares instalados no 

país. “Considerando o consumo médio residencial de 166 kWh/mês calculado pela EPE, essa 

quantidade de energia é suficiente para abastecer durante um ano 3,7 milhões de residências – 

comparável a uma cidade como São Paulo, com 3,9 milhões de moradias” (DASOL, 2015b, 

p. 4).  

Somente no ano de 2014, a produção de coletores para aquecimento solar de água 

cresceu 4,5%, com a instalação de 1,44 milhão de m
2
. Já no ano de 2013, esse crescimento 

havia sido de 19,8%. Isso, pois o setor foi impactado pela conjuntura econômica que afetou 

iniciativas do Governo, como os programas de Habitação de Interesse Social (HIS) que 

utilizam a tecnologia (DASOL, 2015b). Exemplo do Programa Minha Casa Minha vida do 

Governo Federal. 

Como efeito, as vendas de coletores solares para tais programas recuaram de 19% em 

2013 para 16% em 2014, como aponta a Figura 8. A participação do setor residencial nas 

vendas também caiu, mas se manteve com a maior representação (51%). O destaque vai para 

o setor industrial, que apresentou forte crescimento no último ano, saindo de 3% para 17%.  
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Figura 8. Distribuição de vendas por setor 

Fonte: DASOL (2015b) 

 

 Diferenciando por tipo de coletor, a produção brasileira de coletores solares fechados 

utilizados para o aquecimento de fins sanitários cresceu 4,5 % em relação a 2013. Já a 

produção dos coletores abertos, destinados normalmente ao aquecimento de piscinas cresceu 

3,6% no mesmo ano. No entanto, o que chamou bastante atenção em relação ao ano anterior 

foi o crescimento na produção de coletores a vácuo (também utilizado para fins sanitários). O 

aumento foi de 60,1% (DASOL, 2015b). Contudo a participação desse tipo de coletor no 

mercado de aquecimento solar brasileiro ainda é bastante baixa, apenas 1,1%. Esse tipo de 

coletor continua sendo mais disseminado em países com níveis de irradiação solar mais baixo, 

como a China (SHC-IEA, 2015). 

Em relação à distribuição das vendas por região em 2014, o Sudeste se mantém com a 

maior participação. Mais da metade das vendas é destinada para essa região (61,94%). Em 

segundo lugar no destino das vendas está a região Sul, e em último a região Norte, com 

apenas 1,69% do total de coletores vendidos (Figura 9). 
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Figura 9. Distribuição de vendas por região (2014) 

Fonte: DASOL (2015b) 

 

O país possui uma forte produção doméstica de coletores solares e reservatórios 

térmicos, dessa maneira é possível comprar equipamentos de qualidade de fornecedores 

internos. Essa qualidade dos coletores e reservatórios, segundo FANTINELLI (2006) é 

normalizada desde os anos 80 pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, coordenado 

pelo Programa de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL, e pelo Instituto de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, órgão gerenciador da etiqueta 

de conservação de energia. “O objetivo foi o de estabelecer índices de eficiência energética 

para os produtos da indústria nacional e, com sua avaliação compulsória, garantir sua 

qualidade e competitividade no mercado e a redução do consumo de energia.” 

(FANTINELLI, 2006, p. 122). 

 Atualmente, na produção de coletores solares existem 33 empresas atuando no 

mercado nacional, com 45 marcas que contam com 300 modelos de coletores cadastrados no 

INMETRO (INMETRO, 2015). Já na produção de reservatórios térmicos de baixa pressão 

(indicados para residências de pequeno porte), são 37 empresas atuando no setor, 44 marcas e 

219 modelos disponíveis e etiquetados pelo INMETRO (INMETRO, 2014a). 
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Comparativamente, os reservatórios de alta pressão (indicados para residências de grande 

porte como prédios) são fornecidos por 12 empresas que possuem 14 marcas e 77 modelos, 

também etiquetados pelo INMETRO (INMETRO, 2014b). 

Mesmo com o incrível crescimento do mercado brasileiro de aquecimento solar nos 

últimos anos, o país ainda tem muito que crescer. Apesar de seu quinto lugar no ranking 

mundial, sua parcela é ainda bem pequena, apenas 1,8% da capacidade instalada até 2013. 

Graças ao seu alto nível de incidência solar, o país apresenta grande potencial para superar a 

Alemanha (3,3% da capacidade mundial instalada) e a Turquia (2,9%) no ranking dos líderes no 

aquecimento solar (SHC-IEA, 2015). 

Além disso, no tocante às formas de aquecer a água do banho no Brasil, o 

aquecimento solar através do SAS ainda é pouco disseminado, apesar de grandes expectativas 

para sua participação no futuro. O que será observado na seção a seguir. 

 

2.3 O Aquecimento de água para o banho no Brasil 

Segundo os dados da Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso (PPH), 

com ano base 2005, realizada pelo PROCEL, 80,9% dos domicílios brasileiros aquecem a 

água do banho de alguma forma, sendo que 73,5% utilizam a eletricidade, 5,9% usam o gás e 

apenas 0,4% dos domicílios aquecem água utilizando o SAS. Dentre os 73,5% que utilizam a 

eletricidade, 99,6% utilizam chuveiros elétricos, enquanto o uso do boiler elétrico é marginal. 

Tais percentuais podem ser verificados na Figura 10. É importante destacar que 18,2% da 

população não aquece água do banho (PROCEL, 2007). 
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Figura 10. Fonte utilizada para aquecimento de água para banho (2005) 

Fonte: PROCEL (2007) 

 

A seguir serão verificadas as formas de aquecer água do banho no Brasil. Os 

benefícios e malefícios de cada tipo de aquecimento e sua participação no total dos domicílios 

brasileiros. 

 

2.3.1 Energia Elétrica 

Como já foi comentado anteriormente, dados do Balanço Energético Nacional (BEN) 

de 2015 apontam que o setor residencial brasileiro é responsável por 24,9% do consumo final 

total de energia elétrica, ano base 2014 (EPE, 2015). Ademais, como observado na Figura 11, 

o chuveiro elétrico é o eletrodoméstico com maior participação nesse consumo residencial 

final, com 24% do total em 2005, quando a última pesquisa do PROCEL (2007) foi realizada. 

À vista disso, o chuveiro elétrico consome aproximadamente 6% do consumo total de 

eletricidade no país em 2014. 
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Figura 11. Consumo final na carga residencial (2005) 

Fonte: PROCEL (2007) 

 

Além de contribuir com a maior participação no consumo residencial final, segundo o 

PROCEL (2007), o chuveiro elétrico é também o eletrodoméstico que tem maior participação 

no horário de ponta, ou “horário de pico”. É o que mostra a Figura 12. O horário de ponta é o 

período definido pela concessionária de energia e composto por três horas diárias 

consecutivas durante o qual o consumo de energia elétrica tende a ser maior. Geralmente o 

horário é de 18h às 21h. 

 

 

Figura 12. Curva de carga diária média no Brasil (2005) 

Fonte: PROCEL (2007) 
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O problema gerado pelo horário de ponta está relacionado ao fato de que para suprir o 

aumento do consumo de energia elétrica, adiciona-se ao sistema a energia gerada pelas usinas 

termelétricas (de maior custo). Isso requer por parte da concessionária, investimentos em 

infraestrutura, geração e transmissão de energia. A ausência desses investimentos pode 

ocasionar os famosos “apagões”, quando ocorre a interrupção temporária no fornecimento de 

energia elétrica. 

Quanto à posse média de chuveiros elétricos por domicílio, a região Norte apresenta a 

menor posse média do equipamento (0,05 chuveiros/domicílio). Já o Centro-Oeste (1,08), o 

Sudeste (1,10) e o Sul (1,17), apresentam na média, mais de um chuveiro elétrico por 

domicílio, com destaque para o Sul. A média brasileira é de 0,89 chuveiros elétricos por 

residência (PROCEL, 2007).  

Ainda, de acordo com PROCEL (2007), apesar da média de posse do chuveiro elétrico 

no Brasil ser menor que um, 73,1% dos domicílios possuem pelo menos um chuveiro elétrico. 

O destaque está na região Sul e Sudeste, onde mais de 90% dos domicílios possuem pelo 

menos um chuveiro elétrico, como pode ser visto na Figura 13. Um importante parâmetro 

que influencia no consumo de energia elétrica é o tempo médio de banho. O tempo médio de 

banho de quase 50% das pessoas é de menos de 10 minutos, a média nacional é de 8 minutos 

(PROCEL, 2007). 

 

 

Figura 13. Domicílios que possuem pelo menos um chuveiro elétrico no Brasil e 

Regiões (2005) 

Fonte: PROCEL (2007) 
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Segundo EPE (2013), o chuveiro elétrico continuará sendo o eletrodoméstico com 

maior participação no consumo residencial do Brasil. De acordo com a Tabela 1, em 2017 o 

chuveiro elétrico consumirá 24.810 GWh, o que corresponde a 17% do consumo total das 

residências brasileiras. Já em 2022 esse percentual cai para 16%, mas o equipamento 

permanece com a maior participação (EPE, 2013). 

 

Tabela 1. Estimativas do consumo de energia elétrica no setor residencial por equipamento 

  2017 2022 

Equipamento GWh (%) GWh  (%) 

Ar condicionado 7.264 5 9.175 5 

Refrigerador 22.989 16 24.567 14 

Freezer 5.447 4 5.259 3 

Lâmpadas 14.609 10 9.300 5 

Chuveiro elétrico 24.810 17 28.163 16 

Máquina de lavar roupas 3.211 2 3.782 2 

Televisão 17.478 12 19.651 11 

Outros 49.720 34 78.763 44 

Total 145.528 100 178.659 100 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da EPE (2013) 

 

2.3.2 Gás Natural e GLP 

A utilização de gás no aquecimento da água do banho no Brasil ainda é pequena se 

comparada com a energia elétrica. Apenas 5,9% dos domicílios fazem uso do gás como fonte 

de energia, sendo que 57,6% utilizam gás natural canalizado (de rua) e 42,5% usam o Gás 

Liquefeito de Petróleo (GLP), popularmente conhecido como botijão de gás, dados de 2005 

(PROCEL, 2007). 

O problema da substituição do chuveiro elétrico pelo gás se dá pelo fato de que a 

substituição, quando falamos em gás natural, depende da expansão da malha de distribuição. 

Ou seja, depende de investimentos na rede de gás por parte do governo/concessionária 

privada responsável pela distribuição. Dessa forma, “o percentual dos domicílios que 

aquecem água para banho com gás natural tende a aumentar em função da expansão da malha 

de distribuição” (EPE, 2012b, p. 32). 
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2.3.3 Energia Solar Térmica 

O Brasil possui um enorme potencial para a utilização do aquecimento solar. A maior 

parte do território brasileiro está localizada próxima a Linha do Equador, fazendo com que o 

país se beneficie de altos índices de radiação solar. Mesmo nas regiões com menores níveis de 

radiação, há grande potencial de aproveitamento energético (ANEEL, 2015b). 

Segundo PROCEL (2007), apesar desse enorme potencial, justificado pelos altos 

níveis de irradiação, o aquecimento solar para água do banho ainda é pouco difundido pelas 

residências brasileiras. Apenas 0,4% dos domicílios utilizavam o aquecimento solar para o 

aquecimento da água do banho em 2005. A grande maioria das residências utiliza o chuveiro 

elétrico (73,5%) no mesmo ano. Apesar dessa pesquisa não ter sido atualizada recentemente, 

existem estudos da EPE (2012b, 2013) que fazem uma estimativa desses percentuais, tendo 

como base a pesquisa realizada pelo PROCEL (2007) em 2005. 

De acordo com EPE (2012b), em 2016, 7,2% dos domicílios vão aquecer a água 

através do SAS. Já em 2017, tal percentual aumentará para 7,4% (EPE, 2013). Percebe-se 

dessa maneira, que segundo os estudos da EPE (2012b; 2013), a quantidade de domicílios que 

aquece água através do SAS aumentará consideravelmente, no período 2005-2017. Essa 

estimativa é corroborada pela evolução do mercado brasileiro de aquecimento solar (Figura 

7). 

Ademais, na Tabela 2, é possível observar as projeções do PNE 2050 para o mercado 

energético de aquecimento de água. Segundo o PNE 2050, haverá uma perda significativa da 

participação dos chuveiros elétricos como fonte principal no aquecimento de água. Isso, pois 

grande parte deste mercado passará a ser atendida pelo gás natural e pelo aquecimento solar 

nos próximos anos (EPE, 2014b). 
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Tabela 2. Aquecimento de água no setor residencial 

 
2020 2030 2040 2050 

Número de domicílios (mil) 

Chuveiro Elétrico 45.258 44.159 39.137 31.397 

SAS 6.197 11.361 15.847 19.931 

Gás Natural 4.137 9.326 17.974 27.240 

Outras Fontes 1.447 2.006 2.646 3.702 

Sem Aquecimento de Água 14.118 15.350 16.065 16.195 

Total 71.158 82.201 91.669 98.466 

Número de domicílios (%) 

Chuveiro Elétrico 63,6 53,7 42,7 31,9 

SAS 8,7 13,8 17,3 20,2 

Gás Natural 5,8 11,3 19,6 27,7 

Outras Fontes 2,0 2,4 2,9 3,8 

Sem Aquecimento de Água 19,8 18,7 17,5 16,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Consumo de energia elétrica evitado (GWh) 

SAS 2.313 4.449 6.414 8.287 

Gás Natural 2.059 4.869 9.700 15.101 

Outras Fontes 720 1.047 1.428 2.052 

Total 5.092 10.365 17.542 25.440 

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE (2014b) 

 

Em vista das projeções expostas na Tabela 2, o percentual de domicílios dotados de 

SAS evoluirá de 0,4% em 2005 para 20,2% em 2050, enquanto que o percentual do chuveiro 

elétrico cairá de 73,5% para 31,9% no mesmo período. O que significa uma forte evolução na 

utilização da energia solar térmica em detrimento da eletricidade. 

Segundo VASCONCELLOS & LIMBERGER (2012), a utilização da energia solar 

térmica como fonte principal para aquecimento da água do banho em substituição ao uso de 

energia elétrica, principalmente pelo uso do chuveiro elétrico, gera benefícios para os 

consumidores, as concessionárias de energia elétrica, o governo e o meio ambiente. 

Na próxima seção, será analisada a legislação do mercado de aquecimento solar no 

Brasil, que colabora para uma maior inserção da fonte no aquecimento de água do banho. 
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2.4 Legislação brasileira de aquecimento solar 

Nesta seção serão apresentados os projetos de lei aprovados em âmbito municipal, 

estadual e federal, que dispõe sobre o uso de SAS no Brasil. Em outras palavras, será 

apresentada a legislação brasileira que obriga ou incentiva o uso da energia solar térmica para 

o aquecimento de água. 

Segundo SOARES & RODRIGUES (2010), as secretarias do executivo de 

planejamento, infraestrutura urbana, obras e habitação, são geralmente as responsáveis pelas 

leis de aquecimento solar. 

Em relação à geografia dessas leis, as cidades que atualmente possuem leis obrigando 

o uso de SAS são: Juiz de Fora (MG), Varginha (MG), Birigui (SP), Diadema (SP), Franca 

(SP), Jundiaí (SP), Marília (SP), Peruíbe (SP), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto 

(SP) e São Paulo (SP). E o único estado que tem uma lei de obrigatoriedade em vigor é o Rio 

de Janeiro (SOARES & RODRIGUES, 2010). 

As leis vigentes nessas localidades visam tornar obrigatória a utilização da energia 

solar térmica para o aquecimento de água em determinados tipos de construções. A grande 

maioria das leis dispõe “sobre construções particulares residenciais com unidades 

domiciliares a partir de 120 ou 150 m² ou, ainda, construções comerciais que fazem uso de 

água quente como hotéis e academias ou, ainda, edifícios públicos que serão construídos ou 

reformados” (SOARES & RODRIGUES, 2010, p. 6-7). 

Por outro lado, existem também leis que apenas incentivam o uso do aquecimento 

solar de água nas construções. Essas são em número, maiores que as leis de obrigatoriedade 

mencionadas anteriormente, no entanto recebem menor ou nenhuma fiscalização ou 

regulamentação. Segundo SOARES & RODRIGUES (2010, p. 6-7): 

Estas leis tentam criar incentivos como descontos no IPTU ou permitem que 

recursos estaduais sejam utilizados na construção de obras sustentáveis, 

como no caso de Campina Grande que dá um desconto de 15% no IPTU de 

quem possui sistemas de energia solar. 

Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), Campina Grande (PB), Gramado (RS), Porto 

Alegre (RS), Americana (SP), Assis (SP), Avaré (SP), Piracicaba (SP), Ribeirão Pires (SP) e 

São Caetano do Sul (SP) são as cidades que possuem leis de incentivo ao uso do SAS. Já na 
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esfera estadual temos leis em Goiás, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco e Ceará (SOARES & 

RODRIGUES, 2010). 

A legislação acerca do aquecimento solar é um tanto quanto recente. Hoje no Brasil, 

são 37 leis aprovadas, sendo 25 municipais e 12 estaduais e outras 30 em tramitação: 1 

municipal, 13 estaduais e 6 federais (DASOL, 2015d). Algumas dessas leis estão dispostas no 

APÊNDICE 2 (SOARES & RODRIGUES, 2010). 

Através de uma análise das leis solares no Brasil feita por SOARES & RODRIGUES 

(2010), foi observada uma problematização da relação do executivo e o legislativo. Isso, 

porque, várias destas leis não são passíveis de punição. Há uma necessidade de pressão pela 

população em favor do cumprimento das mesmas. Segundo SOARES & RODRIGUES 

(2010), muitas vezes, as leis são criadas e aprovadas por deputados e vereadores em busca de 

publicidade positiva, para logo depois serem esquecidas. De acordo com os autores, uma 

solução seria a “explicitação por parte do legislativo de artigos responsabilizando um 

particular órgão regulamentação dos projetos, mudando o tipo de texto atual que 

simplesmente delega ao executivo como um todo” (SOARES & RODRIGUES, 2010, p. 9). 

 

2.5 Aquecimento solar e a população de baixa renda no Brasil 

O uso da energia solar térmica no aquecimento da água do banho pela população de 

baixa renda cresce a cada ano no Brasil, induzida por ações que partem tanto do poder público 

como da iniciativa privada. 

A adoção da tecnologia por programas de Habitação de Interesse Social (HIS) ─ uma 

vez que a implantação de aquecedores solares passou a fazer parte da atual política 

habitacional do Governo Federal ─ aumentou o acesso à população de baixa renda além de 

aquecer o mercado de energia solar térmica, representando 16% das vendas de coletores em 

2014 (DASOL, 2015b). 

Destaca-se o Programa Minha casa Minha Vida do Governo Federal, gerido pelo 

Ministério das Cidades e operacionalizado pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), que tem 

como objetivo a redução do déficit habitacional. O programa, em sua segunda fase, tornou 

obrigatório ─ através da Portaria 325 do Ministério das Cidades, de 7 de julho de 2011 – a 
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inclusão do SAS em projetos de habitações unifamiliares destinados a famílias com renda 

bruta mensal até R$ 1.600,00 (CAIXA, 2015).  

Os sistemas de aquecimento solar deverão ser incluídos obrigatoriamente nos projetos 

de habitações unifamiliares (casas) e opcionalmente nos projetos de habitações 

multifamiliares localizados em todas as regiões do país. Os custos de aquisição e instalação de 

SAS serão limitados em até R$ 2.000,00 por unidade habitacional. O objetivo é a economia 

de energia elétrica e a melhoria da qualidade de vida aos futuros moradores (CAIXA, 2015). 

O acesso à tecnologia pela população de baixa renda também tem sido bastante 

impulsionado por Programas de Eficiência Energética de concessionárias de energia elétrica 

que necessitam aplicar recursos em ações de conservação de energia. Os projetos são 

realizados em parceria com as companhias públicas de habitação, sendo estas, Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Companhia de Habitação Popular 

(COHAB) e Secretaria Municipal da Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) 

(FANTINELLI, 2006). 

Como previsto na Lei nº 9.991 do ano 2000, as concessionárias ou permissionárias de 

distribuição de energia elétrica são obrigadas a aplicar 1% de sua Receita Operacional Líquida 

(ROL) em Programas de Eficiência Energética (PEE), e em Programas de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), sendo 0,5% para P&D e 0,5% para PEE, para oferta e uso final da 

energia. Em 2008, a Resolução Normativa n° 300 da ANEEL determinou que metade (0,25%) 

do percentual destinado à PEE deveria ser investida em comunidades de baixa renda 

(NADAUD, 2012). 

Segundo VASCONCELLOS & LIMBERGER (2012), em 2010, foi estipulado pela 

Lei nº 12.212, que seriam aplicados no mínimo 60% dos recursos dos programas de eficiência 

para unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica. 

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um desconto na conta de luz destinado às 

famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais e com renda de até meio salário 

mínimo per capita ou que tenham algum componente beneficiário do Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social (BPC). Famílias com renda mensal de até três salários 

mínimos podem ser beneficiárias, desde que tenham entre seus membros pessoa em 

tratamento de saúde domiciliar que requeira uso contínuo de equipamentos hospitalares que 
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consumam energia elétrica. O desconto concedido varia de acordo com consumo de energia 

de acordo com o Quadro 1 (MDS, 2015). 

 

Quadro 1. Descontos relativos à Tarifa Social de Energia Elétrica 

 

Fonte: MDS (2015) 

 

Segundo FANTINELLI (2006) a Lei nº 9.991 tem sido a principal fonte para o 

subsídio do SAS aos usuários de baixa renda. Através desta, os equipamentos são doados 

pelas concessionárias de energia elétrica aos moradores. 

Até 2011, foram investidos através dessas medidas aproximadamente R$ 98 milhões 

somente em aquecimento solar, que permitiram uma economia de 29 mil MWh/ano, em mais 

de 46 mil projetos apresentados pelas concessionárias (VASCONCELLOS & LIMBERGER, 

2012). 

Apesar dos vários projetos relacionados à inserção da tecnologia solar no aquecimento 

de água, os interesses são diversos. Algumas instituições estão interessadas em quantificar a 

redução dos investimentos no setor elétrico. Por outro lado, algumas concessionárias querem 

a regulamentação dos usuários e redução da inadimplência, através da redução na conta de 

luz. Outras estão interessadas no deslocamento da demanda de ponta. E por fim temos os 

setores populares que trabalham com questões de exclusão social, que buscam o incremento 

de renda para as famílias (FANTINELLI, 2006). 
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3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 

Neste capítulo será descrito o procedimento metodológico utilizado na análise do 

potencial de inserção da energia térmica solar para o aquecimento de água em residências 

unifamiliares no Brasil. Isto é, será demonstrada cada etapa da metodologia geral utilizada no 

modelo proposto por esta dissertação.  

A metodologia geral foi inspirada em MIRANDA (2013). O autor fez uma análise 

similar à proposta nesta dissertação, sendo que em seu trabalho foi analisada a energia solar 

fotovoltaica. Devido às grandes diferenças entre a energia solar térmica e a energia solar 

fotovoltaica – já comentadas anteriormente – a metodologia adotada por MIRANDA (2013) 

foi adaptada para o novo caso proposto. Aponta-se, dessa maneira que, devido às diversas 

diferenças entre as duas metodologias, MIRANDA (2013) serviu apenas como inspiração. 

O modelo geral proposto, de autoria própria e elaborado em ambiente Excel, segue o 

fluxograma da Figura 14. Nessa, é possível observar todas as variáveis necessárias ao modelo 

e o modo como elas interagem de forma a alcançar o objetivo final.  

No fluxograma, as caixas de cor azul representam dados extraídos da literatura. Já as 

caixas verdes constituem variáveis que passaram por algum tipo de processo (insumos de 

processos), ou melhor, são projeções e estimativas de dados que dependem de premissas 

internas ao modelo. As caixas de cor rosa também consistem em insumos de processos, mas 

destacam-se das verdes, pois são consideradas variáveis-chave. 

É importante salientar que, todos os processos criados e utilizados e todas as premissas 

internas ao modelo são descritos detalhadamente no Capítulo 4. Por fim, as caixas de cor 

cinza constituem dados retirados/gerados pelo programa RETScreen.  

O RETScreen  é um programa de suporte à tomada de decisão no setor de energia 

limpa, disponibilizado pelo Governo do Canadá, totalmente livre de custos para seus usuários. 

Desenvolvido pelo CANMET Energy Technology Center, o software permite aos tomadores 

de decisão e profissionais do setor energético avaliar se um determinado projeto de energia 

renovável, aquecimento e refrigeração, eficiência energética ou cogeração, possui viabilidade 

financeira (RETSCREEN, 2014). 
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O RETScreen foi considerado o mais completo e didático entre diversos outros 

programas que analisam projetos de aquecimento solar de água, e por isso, foi escolhido para 

auxiliar a análise proposta por esta dissertação. Dentre os outros softwares consultados pela 

autora, destacam-se o SAM 
5
(System Advisor Model), Dimensol

6
, F Chart

7
 e Polysun

8
. 

                                                 
5
 Criado pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL) é um modelo de performance de desempenho e 

financeira para facilitar decisões de tomadores de decisão da indústria de energia renováveis. Software gratuito 

disponível em: https://sam.nrel.gov/download 
6
 É um software para dimensionar os sistemas de aquecimento solar de água, desenvolvido no âmbito do 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) da Eletrobras em parceria com a Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas). Pode ser baixado gratuitamente em: 

www.dasolabrava.org.br/informacoes-2/projeto/ 
7
 Programa de design e análise de Sistemas de Aquecimento Solar desenvolvido por S.A. Klein e W.A. 

Beckman, os criadores do método da Carta-F. Este software não é gratuito e não oferece possibilidade de 

análises detalhadas. 
8
 O Polysun, assim como o F-Chart, não é gratuito e é mais usado por desenvolvedores de sistemas solares. É um 

programa de análise para projetos mais complexos e que permite diferentes tipos de simulações. 

https://sam.nrel.gov/download
http://www.dasolabrava.org.br/informacoes-2/projeto/
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Figura 14. Fluxograma do modelo proposto 

Fonte: Elaboração própria 
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O objetivo final do modelo proposto consiste em entender a percepção do consumidor 

de energia elétrica frente à possibilidade de inserção de um Sistema de Aquecimento 

Solar (SAS) para aquecimento de água do banho, em dado instante no tempo. A inserção pode 

ser realizada em uma nova residência, a qual não possui nenhum sistema de aquecimento de 

água ou então, pode substituir o chuveiro elétrico como fonte principal no aquecimento de 

água do banho, em uma residência já construída. 

De forma simplificada, o modelo faz uma análise estática nacional, com resolução 

municipal, acerca da inserção do SAS em dado instante no tempo. Os 5.556 municípios 

brasileiros são classificados em 122 grupos de análise. Esses grupos são resultado da 

combinação de dados de irradiação solar inclinada de 20 cidades-representativas e tarifas de 

energia elétrica de 62 distribuidores de energia. As tarifas são utilizadas de acordo com a área 

de concessão das distribuidoras e o dado de irradiação solar é definido de acordo com a 

proximidade com cada município. A formação dos grupos conta com a ajuda do software 

ArcGIS. 

Cada um dos 122 grupos possui uma categorização por número de moradores por 

domicílio (1 a 8 moradores) resultando dessa maneira em 976 casos analisados a cada ano no 

horizonte de tempo 2010 a 2050. Estes grupos são então submetidos ao modelo proposto ano 

a ano até o fim do período. A categorização por número de moradores por domicílio é de 

extrema importância devido à influência direta desta no dimensionamento do sistema e, 

consequentemente no custo de capital. 

Ressalta-se que o potencial de penetração do SAS parte de um número fixo de 

domicílios no ano base 2010. Esse número reflete o número de domicílios que aquecem água 

a partir do chuveiro elétrico; ou seja, são os domicílios onde o tomador de decisão pode 

escolher substituir o chuveiro elétrico pelo SAS, dado uma análise de viabilidade 

financeira (VPL>0). O restante dos domicílios não entra na análise, pois ou já aquecem água 

com o SAS ou com gás natural ou simplesmente não aquecem água. 

A análise estática é realizada anualmente, tendo início no ano base. A partir de 2011 o 

aumento no número de domicílios faz com que novas residências sejam incluídas na análise, o 

que possibilita um crescente potencial de inserção do SAS. Por consequência, a análise foi 

dividida em duas partes: análise do ano base (2010) e análise das projeções que refletem a 

evolução no número de domicílios. 
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Visando o objetivo final, foi assumido como hipótese básica que o consumidor de 

energia elétrica – pessoa física – é o tomador de decisão, sendo este um agente racional do 

ponto de vista econômico. Logo, sua decisão é guiada pelo melhor resultado econômico. 

Assim, no modelo proposto, a inserção do SAS em dado instante de tempo se dá quando o 

Valor Presente Líquido (VPL) do projeto é maior que zero. Ademais, os benefícios do SAS 

aqui considerados são apenas aqueles percebidos pelo agente privado domiciliar ao implantar 

o sistema. Portanto, não são consideradas aqui externalidades positivas ou benefícios 

sistêmicos para o setor energético. 

Ademais, foram utilizadas na análise de potencial de inserção do SAS duas 

abordagens distintas. A primeira se configura como o potencial técnico de inserção, que em 

última análise, trata-se da estimativa da geração de energia caso todas as residências 

utilizassem o SAS. A segunda abordagem é de caráter econômico e faz uma análise de 

viabilidade financeira através do cálculo do VPL, o que resulta em um potencial econômico. 

O detalhamento dessas duas abordagens será feito nas seções seguintes. 

 

3.1 Potencial técnico 

O potencial técnico de inserção do SAS em domicílios brasileiros estima o total de 

energia que poderia ser gerada através do sistema solar.  Em resumo, ele avalia o que 

aconteceria caso todas as casas (residências unifamiliares) com viabilidade técnica 

aquecessem água do banho através do SAS. Não considera, portanto, a viabilidade econômica 

da instalação. Assim, um cenário de geração solar térmica foi projetado para o período de 

2010 até 2050.  

 

3.1.1 Metodologia geral 

A metodologia geral para o cálculo do potencial técnico resume-se aos processos cujas 

variáveis do modelo com tal objetivo foram submetidas e ao passo-a-passo realizado. As 

variáveis essenciais para este cálculo são: número de domicílios do tipo casa, demanda total 

de energia para aquecimento de água de banho, e a variável-chave fração solar anual. 
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A fração solar é definida como a quantidade de energia demandada para o aquecimento 

de água que é atendida pela energia solar térmica. Com a utilização do SAS, uma fração (%) 

da demanda de energia para o aquecimento de água quente é suprida por um sistema auxiliar, 

devido à ocorrência de períodos muito chuvosos, de baixa radiação solar ou períodos com 

consumo excessivo. Assim, sabendo o total de energia destinada ao aquecimento de água é 

possível saber, através da fração solar anual, quanto de energia é gerada pelo SAS 

anualmente.  

 No caso do modelo elaborado, como o sistema auxiliar é abastecido através de energia 

elétrica (reservatório térmico com resistência elétrica acionada manualmente), deixa-se de 

consumir eletricidade. Ou visto de outra maneira, há uma geração de energia equivalente em 

kWh através do SAS (geração virtual de energia). 

Foram calculadas frações solares para cada uma das 20 cidades-representativas de 

acordo com o número de moradores (1 a 8 moradores), resultando em 160 frações solares. 

Esse cálculo será explicado detalhadamente no Capítulo 4. O mesmo procedimento foi 

realizado para a demanda total de energia destinada para o aquecimento de água. 

Multiplicando a fração solar anual (%) pela demanda total (kWh/ano) chegou-se à quantidade 

de energia gerada pelo SAS (kWh/ano) em uma residência. 

Sabendo a fração solar anual de cada uma das 20 cidades-representativas segundo o 

número de moradores por domicílio (160 casos) foi possível saber qual fração solar pertence a 

cada um dos 976 casos (grupos versus número de moradores por domicílio) analisados no 

modelo. Ou seja, sabe-se a fração solar anual e consequentemente a quantidade de energia 

gerada pelo SAS de cada um dos 122 grupos, em uma categorização por número de 

moradores.  

Conhecendo o número total de domicílios do tipo casa em uma divisão por município e 

por número de moradores e sabendo qual município pertence a cada grupo, foi possível 

chegar ao potencial técnico, uma vez que este número de domicílios foi multiplicado pela 

quantidade de energia gerada pelo SAS. Esse processo é feito de forma estática em todo o 

horizonte de tempo da análise. 
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3.1.2 Ano Base 

O ano de 2010 foi escolhido como ano base pelo fato de ser o último ano para o qual se 

tem disponível a pesquisa do Censo Demográfico no Brasil. O Censo é a única pesquisa que 

fornece o número de domicílios particulares permanentes do tipo casa em uma categorização 

por número de moradores por domicílio, com uma resolução municipal (IBGE, 2012). Como 

já foi mencionada, esta categorização é de extrema importância para a análise proposta, tanto 

técnica como econômica, assim como a resolução utilizada. Além do mais: 

O Censo Demográfico é a mais complexa operação estatística realizada por 

um país, quando são investigadas as características de toda a população e 

dos domicílios do território nacional. Os censos demográficos, por 

pesquisarem todos os domicílios de um país, constituem a única fonte de 

referência para o conhecimento das condições de vida da população em 

todos os municípios e em seus recortes territoriais internos - distritos, 

subdistritos, bairros e classificação de acordo com a localização dos 

domicílios em áreas urbanas ou rurais (IBGE, 2012, p.10). 

Após justificada a escolha do ano base, pode-se entender o procedimento 

metodológico utilizado neste ano para o cálculo do potencial técnico. O procedimento segue a 

metodologia geral descrita na seção anterior. O processo é realizado apenas uma vez para o 

ano de 2010. 

 

3.1.3 Projeções 

As chamadas “projeções” são na realidade o nome dado para todos os dados que foram 

projetados ou estimados de alguma forma, não refletindo dessa maneira, uma realidade 

observada. Essas projeções têm como base premissas internas ao modelo e explicadas no 

Capítulo 4. 

Por outro lado, as outras variáveis do modelo se mantêm constantes, dentre elas: tarifas 

de energia, custo do sistema, custo de financiamento, etc. Ou melhor, a análise das projeções 

leva em consideração novas residências, uma vez que ocorre ao longo dos anos um aumento 

no número de domicílios. 

Assim, enquanto na análise do ano base são levadas em consideração apenas 

residências já construídas, na análise das projeções são consideradas também novas 
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residências. Logo, há um crescente potencial tanto técnico como econômico na análise das 

projeções. 

Sabendo a estimativa do número de novos domicílios do tipo casa a cada ano, é 

possível adicionar a nova geração de energia através do SAS à geração já existente, 

alcançando deste jeito o novo potencial técnico.  

  

3.2 Potencial econômico 

O potencial econômico é resultado da análise de viabilidade financeira. Isto porque, este 

potencial mostra o total de energia gerado pelo SAS no Brasil considerando os domicílios 

com viabilidade econômica para a instalação do sistema solar; ou seja, em residências cujo 

projeto possui um      . 

Dessa maneira, é considerado apenas o número de domicílios que apresentam um 

      – na análise de viabilidade financeira – e esse número é multiplicado pela geração 

de energia através do SAS considerando seus respectivos casos. 

 

3.2.1 Análise de viabilidade financeira 

A análise de viabilidade financeira, como nome já diz, tem o objetivo de avaliar se um 

investimento ou projeto é viável ou não do ponto de vista econômico. Através dessa análise é 

possível alcançar o potencial econômico da inserção do SAS. O potencial econômico é onde, 

de fato, pode-se observar a inserção da energia solar térmica para o aquecimento de água do 

banho no setor residencial brasileiro. 

Para realizar a análise de viabilidade financeira da instalação do SAS em residências, 

tendo como tomador de decisão o consumidor de energia elétrica, foram escolhidos dois 

indicadores financeiros bastantes presentes na literatura, o Valor Presente Líquido (VPL) e a 

Taxa Interna de Retorno (TIR). 

Para auxiliar no cálculo destes dois indicadores foi formulado um fluxo de caixa para 

cada um dos 976 casos analisados, conforme o exemplo da Figura 15. O fluxo de caixa 

representa investimentos (passivos) e retornos (ativos) previstos em um projeto.  
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No modelo analisado, o fluxo de caixa tem como passivo o custo de operação e 

manutenção (    ) do sistema como também seu custo de financiamento (pagos em parcelas 

fixas e iguais). Já o ativo do fluxo, é representado pela economia de renda gerada pelo SAS, 

que é produto da tarifa de energia e da geração de energia pelo sistema solar. 

 

 

Figura 15. Fluxo de caixa utilizado no modelo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Cabe aqui destacar que ao invés de um custo de capital inicial referente ao custo total 

do sistema, optou-se por um custo de financiamento traduzido no modelo pela fórmula de 

PMT (do inglês “Periodic Payment Amount”) que significa pagamentos periódicos de mesmo 

valor para um determinado conjunto de condições de juros e prazo. Essa premissa foi adotada 

devido ao alto custo inicial do SAS em relação ao seu concorrente, o chuveiro elétrico. O 

PMT segue a seguinte equação: 

 

    
           

        
 

                (1) 

Onde,  

   : Valor Presente do capital inicial, ou seja, o custo total do SAS; 

  : taxa de juros do financiamento; 

  : número de períodos do financiamento (no caso proposto em anos). 

0 1 2 3 4 5 19 20

0 1 2

Economia de Renda (R$)

Custo de Operação e Manutenção (R$)

Custo do Financiamento (PMT)



37 

 

 

 

Foi estabelecido como premissa que o financiamento teria uma duração de dois anos 

(   ). O prazo de financiamento coincide com a média do payback do investimento – 

retorno do capital investido – (DASOL, 2015a). Isto posto, nos três primeiros anos, além do 

    , incide também o custo do financiamento do SAS refletido no PMT. 

Alguns exemplos de fluxo de caixa utilizados no modelo podem ser observados no 

APÊNDICE 3. É importante destacar que, todos os fluxos de caixa utilizados no modelo são 

bem comportados, o que é um aspecto importante quando se utiliza o indicador de TIR 

(BREALEY & MEYERS, 2003). 

É importante ressaltar que, cada um dos 976 casos possui um PMT próprio, tendo 

como base o cálculo do custo total do sistema solar das 20 cidades-representativas em uma 

categorização por número de moradores. 

 

3.2.1.1 Valor Presente Líquido (VPL) 

O VPL é também conhecido como Valor Atual Líquido (VAL) e Net Present Value 

(NPV) em inglês. Segundo BREALEY & MYERS (2003), o cálculo do VPL segue três 

regrais principais. A primeira é que o VPL reconhece que uma unidade monetária hoje vale 

mais que uma unidade monetária amanhã, pois a unidade monetária de hoje pode ser investida 

e arrecadar juros de imediato. Ou seja, a primeira regra do VPL reconhece o valor do dinheiro 

no tempo. Em segundo lugar, o cálculo do VPL depende unicamente dos fluxos de caixa 

previstos no projeto e do custo de oportunidade do capital. Por último, como os valores 

presentes são medidos em unidade monetária valorada hoje, pode-se somá-los (BREALEY & 

MYERS, 2003). 

Em outras palavras, o VPL representa o valor presente dos fluxos de caixa futuros 

(pagamentos e recebimentos) descontados a uma taxa de juros – que reflete o custo de 

oportunidade – menos o custo do investimento inicial. A fórmula do VPL segue a Equação 2 

abaixo (BREALEY & MYERS, 2003). 

 

             ∑
  

      

 

   

 

                (2) 
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Na qual, 

   : Fluxo de caixa líquido no instante inicial; 

   : Valor Presente; 

  : Período no tempo; 

   : Fluxo de caixa líquido no período  ; 

  : Taxa de juros ou taxa de desconto que representa o custo de oportunidade do capital. 

Como já foi explicado anteriormente, nos casos analisados não há um fluxo de caixa 

inicial (custo total do sistema), esse foi diluído nos três primeiros anos como custo de 

financiamento. À vista disso, não existe na fórmula do modelo proposto o   . 

Seguindo a regra do VPL, projetos com o       são considerados lucrativos e por 

isso devem ser aceitos. Ademais, a prioridade é dos projetos que apresentam o maior VPL 

(BREALEY & MYERS, 2003). Logo, os casos dentre os 976 que apresentaram um       

no modelo foram considerados casos em que o SAS teria viabilidade econômica para ser 

instalado. Ou seja, assumiu que o SAS foi instalado. 

Como é possível perceber pela Equação 2, a taxa de desconto ( ) possui um papel 

fundamental no cálculo do VPL. Isto posto,   é uma variável-chave na análise de viabilidade 

financeira e é inversamente proporcional ao VPL, ou seja, quanto menor o valor de  , maior o 

VPL. Logo, a aceitação ou não de um projeto depende diretamente da referida taxa e, 

portanto, sua escolha deve ter uma atenção especial, Essa questão será discutida com mais 

detalhes à frente, na Seção 3.2.3.3. 

 

3.2.1.2 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

De acordo BREALEY & MYERS (2003), a Taxa Interna de Retorno (TIR), ou do 

inglês IRR (Internal Rate of Return), é a taxa de desconto que torna o      . Isso significa 

que para encontrar a TIR de um projeto que dure   anos, temos que resolvê-la segundo a 

seguinte equação (BREALEY & MYERS, 2003):  

 

         ∑
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                (3) 

Onde, 

    : Valor Presente Líquido; 

   : Fluxo de caixa líquido no instante inicial; 

  : Período no tempo; 

   : Fluxo de caixa líquido no período  ; 

    : Taxa Interna de Retorno. 

Segundo BREALEY & MYERS (2003), a TIR assume taxas de desconto estáveis 

durante toda a duração do projeto. No caso da análise proposta, são observados dois cenários 

de taxa de desconto, sendo que as taxas se mantêm constante durante toda a vida útil do 

projeto. 

Resumidamente, de acordo com a ótica da TIR, deve-se investir em projetos onde a 

taxa interna de retorno é maior que a taxa de desconto (custo de oportunidade do capital 

considerando o nível de risco), priorizando aqueles que possuem a maior TIR (BREALEY & 

MYERS, 2003). 

Se o valor presente líquido do projeto diminuir de forma estável conforme a taxa de 

desconto aumenta, a ótica da TIR gerará o mesmo resultado que a ótica do VPL (BREALEY 

& MYERS, 2003). Porém, em fluxos de caixa não bem comportados, esse pode não ser o 

caso. 

Entretanto, visto que os fluxos de caixa do modelo são bem comportados, a condição 

citada acima é valida. Assim, a partir de uma análise aprimorada da TIR é possível encontrar 

no modelo proposto os melhores sítios para a instalação do SAS, ou melhor, os sítios mais 

viáveis do ponto de vista econômico para a instalação do sistema de aquecimento solar. Como 

já foi comentado, os maiores valores de TIR representam os casos com maior viabilidade 

econômica para a instalação do SAS. Portanto, frente à incerteza sobre as taxas de desconto a 

serem utilizadas no cálculo do VPL, a abordagem da TIR mostra-se complementar ao indicar 

a taxa de desconto que viabilizaria o projeto de SAS em cada grupo, apontando os melhores 

sítios segundo a TIR mais alta. 
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3.2.1.3 Taxa de desconto 

Como visto anteriormente, para calcular o valor presente líquido, descontam-se os 

fluxos de caixa esperados por uma taxa de juros. Esta taxa de juros é muitas vezes referida 

como taxa de desconto, taxa de atratividade, ou custo de oportunidade do capital. Ela é na 

verdade, a taxa oferecida por alternativas de investimento no mercado de capitais, de risco 

equivalente ao do projeto analisado (BREALEY & MYERS, 2003). 

Em termos gerais, o custo de oportunidade é um termo usado em economia para 

indicar o custo em razão de uma escolha ou em termos de uma oportunidade renunciada. É o 

custo gerado pela renúncia de um bem econômico, bem como os benefícios que poderiam ser 

obtidos a partir desta oportunidade renunciada (ATKINSON et. al, 2000). Em outras palavras: 

A taxa de juros mede o custo de oportunidade dos recursos – o valor dos 

usos alternativos de seu dinheiro. Portanto, todo fluxo de pagamentos 

deveria ser comparado à melhor alternativa possível com características 

semelhantes em termos de impostos, grau de risco e liquidez (VARIAN, 

2006, pg. 213). 

Assim, segundo BREALEY & MYERS (2003), a taxa de desconto é o custo de 

oportunidade de investir no projeto ao invés de investir no mercado de capitais. A taxa reflete 

a preferência pelo presente dos agentes econômicos, sendo que diferentes agentes individuais 

têm medidas de preferência intertemporal diferentes.  

O problema do modelo proposto é o fato do setor residencial ser bastante diverso, 

sendo difícil encontrar um valor de taxa que seja representativo para todas as famílias que 

compõem a sociedade brasileira. Portanto, a estimação do custo de oportunidade do capital do 

setor residencial é complexa e incerta, pois está relacionada às preferências dos consumidores. 

Isso dificulta a elaboração da taxa de desconto. 

À vista disso, foram determinados dois cenários de taxa de desconto bastante 

diferentes. Estes cenários serão explicados nas seções a seguir. . Deve-se destacar que a taxa 

que representa o custo de oportunidade do capital não deve ser confundida com a taxa de 

juros utilizada para fins do cálculo do financiamento do custo de capital do SAS. 
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3.2.1.3.1 Investimentos alternativos: Taxa de desconto 1 

O primeiro cenário de taxa de desconto representa as famílias não endividadas, ou seja, 

que possuem dinheiro para investir ou no projeto de instalação do SAS ou no mercado de 

capitais. Dessa maneira, esse cenário foi chamado de cenário de investimentos alternativos. 

Uma vez que este cenário representa as famílias que possuem renda sobrando para ser 

aplicada, a taxa de desconto representativa é resultado de uma média das principais aplicações 

financeiras do mercado de capitais no Brasil. Chega-se então em uma taxa de desconto 1 igual 

à 9,92% a.a. O cálculo dessa será demonstrado no Capítulo 4. 

 

3.2.1.3.2 Custo de oportunidade: Taxa de desconto 2 

O segundo cenário de taxa de desconto representa as famílias que tem sua renda toda 

comprometida, isto é, não possuem capital para realizar algum tipo de aplicação. Neste 

cenário, caso a família opte pelo projeto de instalação do SAS ela estaria deslocando seu 

consumo no instante  . 

Dessa forma, o segundo cenário de taxa de desconto representa o custo de 

oportunidade das famílias em termos de consumo presente. Em outras palavras, a família 

estaria abrindo mão de seu consumo presente para arcar com os custos de financiamento do 

sistema solar. 

Por este motivo, o segundo cenário chama-se custo de oportunidade, e sua taxa de 

desconto 2 representativa é de 129,46% a.a., resultado da média das principais formas de 

concessão de crédito à pessoa física revisadas neste estudo. O seu cálculo é detalhado também 

no Capítulo 4. 

 

3.2.2 Ano base 

No ano base a análise financeira é realizada nos domicílios do tipo casa que aquecem a 

água do banho através do chuveiro elétrico. Assim, são considerados no potencial econômico 

os casos em que o      .  
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Esse número de domicílios com viabilidade econômica é somado ao número de 

domicílios que segundo projeções já aquecem água com o SAS em 2010. Por fim, multiplica-

se o resultado dessa soma pela geração de energia através do SAS. 

Destaca-se que o cálculo do número de domicílios referidos anteriormente é 

demonstrado de forma detalhada no próximo capítulo. 

 

3.2.3 Projeções 

Na análise das projeções a diferença em relação ao ano base é que serão apenas 

adicionados os novos domicílios a análise de viabilidade financeira. Dessa forma. As novas 

residências que fornecerem um      , são somadas as residências analisadas em 2010. 

 

 

 

 

 

  



43 

 

 

 

4 VARIÁVEIS DE ENTRADA DO MODELO PROPOSTO 

 

 

Neste capítulo, serão apresentadas todas as variáveis de entrada do modelo proposto 

necessárias para a realização da análise técnica e econômica, descritas no Capítulo 3 e 

apresentadas na Figura 14 (página 30). Dentre as principais variáveis pode-se citar: número 

de domicílios, dados de irradiação solar, fração solar, custo do sistema, tarifa de energia, taxa 

de desconto, custo de financiamento, etc.  

As variáveis de entrada obtidas na literatura ou geradas pelo RETScreen sofreram uma 

série de modificações (processos) baseadas em premissas internas. Essas modificações, suas 

premissas e seus resultados serão apresentados nas próximas seções. 

 

4.1 Evolução no número de domicílios 

A projeção do número de domicílios particulares permanentes no Brasil utilizou como 

base dados retirados do SIDRA – Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA, 2010), 

e do Plano Nacional de Energia 2050 (EPE, 2014a; EPE, 2014b).  

A escolha pelo estudo do PNE 2050 se deu pelo fato de esse ser um dos poucos que 

contempla um horizonte de tempo bastante longo e por ser um estudo recente. Ademais, os 

cálculos realizados no PNE 2050 levam em consideração os dados do Censo 2010, utilizados 

nesta dissertação e obtidos através do SIDRA. 

É importante destacar que, todos os cálculos apresentados para as regiões foram 

replicados para os municípios. Contudo, seus resultados não serão apresentados aqui devido 

ao grande tamanho das tabelas, posto que existem 5.556 municípios no Brasil. 

A Tabela 3 sintetiza a evolução no número de domicílios particulares permanentes
9
 no 

Brasil. O ano base 2010 apresenta dados retirados do SIDRA (2010). Já os outros anos da 

tabela (2013, 2020, 2030, 2040 e 2050) refletem dados retirados do PNE 2050. No presente 

trabalho, para os anos que não possuem dados disponíveis optou-se por valores interpolados 

                                                 
9
 É definido como o domicílio que foi construído a fim de servir exclusivamente para habitação e, na data de 

referência, tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas (IBGE, 2011). 
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dos anos disponíveis. É possível observar que o número de domicílios evolui de 57.324.185 

em 2010 para 98.466.000 em 2050, o que significa um aumento de 72% no período analisado. 

 

Tabela 3. Evolução do número de domicílios particulares permanentes no Brasil 

Região 2010 2013 2020 2030 2040 2050 

Norte 3.975.533 4.365.485 4.934.932 5.700.784 6.357.406 6.828.790 

Nordeste 14.922.901 16.386.659 18.524.185 21.398.950 23.863.705 25.633.131 

Sudeste 25.199.799 27.671.597 31.281.165 36.135.685 40.297.832 43.285.804 

Sul 8.891.279 9.763.407 11.036.976 12.749.802 14.218.338 15.272.588 

Centro-Oeste 4.334.673 4.759.852 5.380.742 6.215.779 6.931.719 7.445.687 

Brasil 57.324.185 62.947.000 71.158.000 82.201.000 91.669.000 98.466.000 

          Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SIDRA (2010) e EPE (2014b) 

 

O PNE 2050 só disponibiliza dados de domicílio para o Brasil, não possuindo a 

separação por região. No entanto, segundo EPE (2014a), não haverá grande alteração no perfil 

das regiões no horizonte de tempo analisado. Isso partindo da premissa que a disseminação 

dos investimentos em infraestrutura pelo país contribuirá para que não haja uma 

intensificação dos fluxos migratórios observados ao longo das últimas décadas (EPE, 2014a).  

Dessa forma, foram utilizados os percentuais da Coluna 2 da Tabela 4 para projeção 

do número de domicílios por regiões (Tabela 3). A região sudeste continuará com a maior 

concentração de domicílios no período analisado (43,96%). O mesmo procedimento foi 

realizado para os municípios. 

  

Tabela 4. Participação dos domicílios particulares permanentes em 2010 (%) 

Região Total Casa Apartamento 

Habitação em 
casa de 

cômodos, 
cortiço ou 
cabeça de 

porco 

Oca ou 
maloca 

Norte 6,94 94,77 4,29 0,74 0,20 

Nordeste 26,03 93,72 5,98 0,30 0,00 

Sudeste 43,96 84,93 14,44 0,62 0,00 

Sul 15,51 87,58 12,25 0,16 0,00 

Centro-Oeste 7,56 90,23 8,44 1,21 0,12 

Brasil 100,00 88,71 10,74 0,52 0,03 

                Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SIDRA (2010) 
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Em relação ao tipo de domicílio é possível observar (ainda pela Tabela 4) que há uma 

predominância de casas
10

 (88,71%). Esse dado é importante, pois o dimensionamento e o 

custo SAS dependem do tipo de domicílio que irá recebê-lo. No caso de prédios 

(apartamentos) o dimensionamento é muito mais complexo e o custo muito maior, quando 

comparado ao de uma casa. Assim, por esses motivos optou-se por considerar apenas 

residências do tipo casa neste trabalho, conhecidas também como residências unifamiliares. 

Como os apartamentos representam apenas 10,74% do total de domicílios no Brasil, mantém-

se a relevância do presente estudo, sendo analisadas 88,71% das residências brasileiras. 

Ademais, segundo a Figura 6, 80% de todos os sistemas de aquecimento solar 

instalados no mundo até 2013 são destinados ao aquecimento de água doméstico em casas 

(residências de pequeno porte), enquanto apenas 9% do total têm a função de aquecer água 

em residências de grande porte, como prédios e hotéis (SHC-IEA, 2015). O que corrobora a 

escolha por uma análise de residências do tipo casa. 

Por consequência da premissa acima, foi feita a evolução do número de domicílios do 

tipo casa, apresentada na Tabela 5. A proporção de 88,71% para domicílios do tipo casa foi 

mantida em todo período, dado que não há projeção deste dado. Essa é uma das limitações da 

análise, uma vez que a expectativa é que ocorra um aumento no número de apartamentos 

quando comparado com o número de casas (EPE, 2014a).  Segundo a Tabela 5, o número de 

domicílios do tipo casa evolui de 50.854.343 em 2010 para 87.352.724 em 2050. 

 

Tabela 5. Evolução dos Domicílios particulares permanentes do tipo casa 

Região 2010 2013 2020 2030 2040 2050 

Norte 3.767.653 4.137.215 4.676.886 5.402.691 6.024.979 6.471.714 

Nordeste 13.985.554 15.357.369 17.360.631 20.054.825 22.364.762 24.023.046 

Sudeste 21.403.239 23.502.640 26.568.397 30.691.542 34.226.627 36.764.436 

Sul 7.786.748 8.550.535 9.665.893 11.165.941 12.452.046 13.375.331 

Centro-Oeste 3.911.149 4.294.786 4.855.011 5.608.459 6.254.448 6.718.198 

Brasil 50.854.343 55.842.544 63.126.817 72.923.459 81.322.862 87.352.724 

          Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SIDRA (2010) e EPE (2014b) 

 

                                                 
10

 No SIDRA (2010) há uma diferenciação do tipo casa em: (a) casa e (b) casa de vila ou condomínio. Neste 

trabalho optou-se por uma categoria única do tipo casa, onde os valores dos dois tipos encontrados no SIDRA 

foram agregados. 
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Outra projeção bastante relevante nesta dissertação é a do número de domicílios 

particulares permanentes do tipo casa em uma categorização por número de moradores por 

domicílio. Esta categorização está disponível no SIDRA (2010), e sua importância será 

melhor explicada a frente, mas, resumidamente a justificativa é a seguinte: o número de 

moradores em um domicílio influencia diretamente a energia demandada para o aquecimento 

de água, o dimensionamento do sistema e, consequentemente o custo total do sistema solar, o 

que afeta diretamente a análise de viabilidade financeira. 

 Através da Tabela 6 é possível observar para o ano de 2010 (ano base) o percentual 

de domicílios particulares permanentes do tipo casa por número de moradores por domicílio. 

Percebe-se que no Brasil há predominância de residências com 2, 3 e 4 moradores por 

domicílio, o que equivale a aproximadamente 68% do total de domicílios do tipo casa. 

Para realizar a projeção do número de domicílios particulares permanentes do tipo 

casa em uma categorização por número de moradores por domicílio no período analisado 

(2010 - 2050), a proporção demonstrada na Tabela 6 foi mantida para todo o horizonte de 

tempo. Assim, essa proporção é considerada uma premissa do estudo, uma vez que não se 

encontrou nenhuma projeção na literatura com este tipo de categorização. Configura-se aqui 

outra limitação do estudo, já que alterações demográficas não foram bem representadas. 

 

Tabela 6. Percentual do número de domicílios particulares permanentes do tipo casa no ano de 2010 – 

categorização por número de moradores por domicílio (%) 

Região Total 

Número de moradores por domicílio 

1 2  3  4  5  6 7   8
11

 

Norte 7,41 8,49 15,58 20,60 21,40 14,70 8,20 4,57 6,47 

Nordeste 27,50 10,13 19,03 23,76 21,71 12,73 6,21 3,07 3,35 

Sudeste 42,09 11,81 22,35 25,57 22,02 10,63 4,29 1,79 1,55 

Sul 15,31 11,32 24,52 27,16 21,44 9,49 3,62 1,41 1,04 

Centro-Oeste 7,69 11,85 22,07 24,43 22,87 11,19 4,35 1,77 1,47 

Brasil 100,00 11,03 21,24 24,86 21,87 11,38 5,01 2,29 2,32 

Fonte: Elaboração própria a partir de SIDRA (2010) 

 

                                                 
11

 No SIDRA (2010), a maior classificação de moradores por domicílio refere-se à 8 ou mais moradores. No 

entanto não há como distinguir os domicílios que possuem 9, 10 e por assim adiante. Portanto, foi colocado 

como premissa que os valores encontrados nessa classificação referem-se apenas a 8 moradores por domicílio. 

Ainda corroborando essa premissa está a pequena participação dessa classificação no total de domicílios do tipo 

casa no Brasil, apenas 2,32%. Além do mais, sua participação está concentrada no Norte, onde quase não se 

aquece água do banho, o que acaba por não prejudicar a análise de viabilidade financeira. 
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4.2 Número de domicílios que aquecem água com chuveiro elétrico 

Esta dissertação, como já mencionado anteriormente, faz uma análise de viabilidade 

financeira acerca da substituição do chuveiro elétrico pela energia térmica solar como fonte 

principal para o aquecimento de água do banho em residências unifamiliares brasileiras, tendo 

como ano base 2010.  

De forma a viabilizar essa análise do ano base, se faz necessário o conhecimento do 

número de domicílios que aquecem água do banho com chuveiro elétrico no ano base. Em 

outras palavras, é preciso saber no ano de 2010 qual a participação do chuveiro elétrico como 

fonte principal no aquecimento de água, dentre o total de domicílios. 

Infelizmente, como já é sabido, a única pesquisa que faz menção a esse dado em escala 

regional é a do PROCEL (2007), que tem como base dados de 2005. Apesar disso, alguns 

estudos da EPE (2012b; 2013; 2014b) fazem projeção desses em escala nacional, utilizando 

como base os dados do PROCEL (2007). No entanto, nenhum dos estudos encontrados na 

literatura (EPE, 2012b; EPE, 2013; EPE, 2014b) continha projeção para o ano de 2010. Dessa 

maneira, foi feita uma estimativa para esse ano. 

Essa estimativa levou em consideração os dados do PROCEL (2007) para o ano de 2005 

e a projeção do PNE 2050 (EPE, 2014b) para o ano de 2013. Considerando os dados obtidos 

para esses dois anos, foi feita uma interpolação dos valores para os anos sem dados (2006 - 

2012). Chegou-se, então na Tabela 7, que traz uma projeção nacional de posse do chuveiro 

elétrico.  

 

Tabela 7. Projeção da participação por fonte de energia no aquecimento de água do setor residencial 

brasileiro (%) 

Brasil 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 

Não aquece 18,6 18,9 19,2 19,4 19,7 20,0 20,3 20,6 20,9 

Solar 0,4 0,9 1,3 1,8 2,3 2,7 3,2 3,6 4,1 

Gás Natural 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

GLP 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 

Chuveiro 
elétrico*** 

75,0 74,3 73,6 72,9 72,3 71,6 70,9 70,2 69,5 

Fonte: Elaboração própria a partir de PROCEL (2007) e EPE (2014b) 

* Valores do PROCEL (2007). 

** Valores da EPE (2014b). 

*** Assume que todos que utilizam eletricidade no aquecimento de água o fazem por meio do chuveiro elétrico, 

uma vez que o uso do boiler é marginal. 
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Para chegar a participação do chuveiro elétrico no aquecimento de água do banho em 

escala regional, foram considerados o número de domicílios por região no ano de 2010 e os 

dados por região do ano de 2005 PROCEL (2007). A partir de algumas estimativas foi 

possível chegar a  Tabela 8. De acordo com essa, 71,6% dos domicílios utilizavam em 2010 o 

chuveiro elétrico como fonte principal para o aquecimento da água do banho. 

 

Tabela 8. Posse do chuveiro elétrico por região em 2010 (%) 

Região Não aquece SAS Gás Natural  GLP Chuveiro elétrico 

Norte 91,8 0,4 0,5 2,6 4,7 

Nordeste 47,1 0,5 0,8 2,0 49,6 

Sudeste 1,5 4,0 6,4 3,0 85,2 

Sul 0,1 3,2 1,9 1,0 93,8 

Centro-Oeste 9,9 4,3 1,6 0,7 83,5 

Brasil 20,0 2,7 3,5 2,2 71,6 

    Fonte: Elaboração própria 

 

Finalmente, ao multiplicar esse percentual contido na  Tabela 8 pelo número total de 

domicílios do tipo casa no ano de 2010, chega-se ao número de domicílios particulares 

permanentes do tipo casa por região no ano base (2010) que aquece a água do banho a partir 

do chuveiro elétrico como fonte principal, ou seja, é o número de domicílios que entrará na 

análise de viabilidade financeira para o cálculo do potencial econômico do ano base. Assim 

como o número de domicílios com SAS. 

É importante destacar que, o percentual da Tabela 8 tem como base o número total de 

domicílios no Brasil (57.324.185) e não somente os do tipo casa (50.854.343). 

Consequentemente, ocorreu uma distorção ao considerar apenas os domicílios do tipo casa. 

Tal distorção foi acertada de forma proporcional, chegando aos novos percentuais e 

resultando no novo número de domicílios da Tabela 9. 
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Tabela 9. Número de domicílios por sistema de aquecimento de água 

Região 

SAS Chuveiro elétrico 

% 
Número de 
domicílios 

% 
Número de 
domicílios 

Norte 0,5 17.210 5,6 212.204 

Nordeste 0,6 82.066 50,5 7.063.020 

Sudeste 4,0 860.133 86,1 18.434.842 

Sul 3,2 250.471 94,8 7.379.689 

Centro-Oeste 4,4 171.100 84,4 3.302.885 

Brasil 2,7 1.380.981 71,6 36.392.639 

Fonte: Elaboração própria 

 

Vale salientar que, foi posto como premissa que a posse do chuveiro elétrico não difere 

de região para os municípios contidos na mesma região. Ou seja, se na região sudeste 86,1% 

dos domicílios aqueciam água do banho com o chuveiro elétrico em 2010, então 86,1% dos 

domicílios de cada um dos municípios da região sudeste também vão aquecer água através do 

chuveiro. 

 

4.3 Dados e cálculos do RETScreen 

A seguir serão demonstradas algumas variáveis de entrada do modelo proposto 

geradas/calculadas pelo programa. 

 

4.3.1 Dados de irradiação solar 

O programa RETScreen tem parceria com a National Aeronautics and Space 

Administration (NASA), uma das mais importantes instituições de dados climáticos que 

disponibiliza séries para qualquer ponto do planeta. Como apontado por MIRANDA (2013), a 

base de dados climáticos da NASA contida no RETScreen possui uma definição espacial de 

100 km x 100 km, menor do que a base de 40 km x 40 km do SWERA (Solar and Wind 

Energy Resource Asessment)
12

. Em contraponto essa menor definição espacial, a base de 

                                                 
12

 SWERA (Solar and Wind Energy Resource Asessment) é um projeto com objetivo de disponibilizar dados e 

ferramentas de análise para o estudo das energias, solar e eólica, financiado pelo Global Environment Facility 

(GEF) e gerenciado pelo United Nations Environment Programme (UNEP) (MIRANDA, 2013, pg. 51).  
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dados da NASA é bem maior do que a do SWERA. Enquanto o SWERA contém dados de 20 

cidades brasileiras, a NASA possui mais que o dobro de cidades. 

Apesar da maior disponibilidade de dados da NASA, ficou estabelecido neste trabalho 

que se manteria o padrão desenvolvido por MIRANDA (2013), ou seja, foram analisados 

dados das 20 cidades brasileiras citadas por tal. Dessa forma, para outras localidades, assim 

como em MIRANDA (2013), foram utilizados dados da cidade mais próxima (dentre as 20 

com dados), através da ferramenta de geoprocessamento contida no software ArcGIS.  

A ferramenta do ArcGIS detecta qual seria o ponto/cidade mais próximo de cada 

município brasileiro, determinando assim os dados a serem utilizados naquela localidade. 

Dessa maneira, as 20 cidades com dados disponíveis foram consideradas cidades-

representativas, uma vez que cada um dos municípios brasileiros utiliza dados de uma destas 

cidades. A área de alcance entre municípios brasileiros por dado de radiação solar das 20 

cidades é vista na Figura 16. 

 

 

Figura 16. Área de alcance entre municípios brasileiros por dado de radiação solar 

Fonte: MIRANDA (2013) 
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A Tabela 10 contém os dados climáticos (irradiação
13

 solar diária e de temperatura 

média do ar) das 20 cidades-representativas. Os dados têm como base a NASA, mas foram 

retirados diretamente do software RETScreen. Salienta-se que o dado de Brasília não está 

disponível no RETScreen, por isso foram utilizados dados retirados diretamente do banco da 

NASA
14

 referentes a localização geográfica de Brasília. Os dados foram então inseridos 

manualmente no RETScreen. Logo, a análise não foi prejudicada. 

 

Tabela 10. Dados Climáticos 

Cidades-
representativas 

Latitude Longitude 
Irradiação 
solar diária 
- horizontal 

Irradiação 
solar diária 
– inclinada 

Temperatura 
do ar 

(°) (°) (kWh/m²/d)* (kWh/m²/d)* (°C)* 

Belo Horizonte -19,85 -43,95 4,34 4,47 22,33 

Belém -1,38 -48,48 5,05 5,02 26,68 

Boa Vista 2,83 -60,70 5,00 4,85 28,34 

Bom Jesus da Lapa -13,25 -43,44 5,73 5,84 25,47 

Brasília -15,79 -47,88 5,34 5,53 23,81 

Campo Grande -20,47 -54,67 5,10 5,24 24,51 

Cuiabá -15,65 -56,10 5,09 5,16 26,91 

Curitiba -25,52 -49,17 4,31 4,43 17,51 

Florianópolis -27,67 -48,55 4,24 4,36 20,99 

Fortaleza -3,78 -38,53 5,84 5,78 27,41 

Jacareacanga -6,27 -57,66 4,75 4,77 26,93 

Manaus -3,15 -59,98 4,61 4,59 27,24 

Petrolina -9,38 -40,51 5,72 5,70 25,89 

Porto Nacional -10,72 -48,58 5,03 5,11 25,59 

Porto Velho -8,77 -63,92 4,56 4,59 26,43 

Recife -8,07 -34,85 5,89 5,78 27,52 

Rio de Janeiro -22,92 -43,17 4,49 4,65 23,72 

Salvador -13,02 -38,52 5,27 5,17 24,84 

Santa Maria  -29,69 -53,83 4,54 4,67 19,86 

São Paulo -23,62 -46,65 3,96 4,05 20,05 

Média 4,94 4,99 24,60 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados retirados do RETScreen 

Nota: * Média anual 

                                                 
13

 Definições: “a radiação solar é emitida pelo Sol e atravessa o vácuo e a atmosfera da Terra, mas quando incide 

sobre uma superfície passa a se chamar irradiância ou irradiação solar, sendo usado o símbolo G para valores 

instantâneos. Sua unidade é W/m².” (ELETROBRAS, 2014, p.41).  
14

 Para acessar diretamente a base de dados da NASA acesse: https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/  

https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/
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É importante destacar que a irradiação solar diária horizontal (Coluna 4 da Tabela 10) 

é igual à irradiação solar global ( ) que incide sobre o plano horizontal, que é na realidade a 

soma da irradiação solar direta (  ) e difusa (  ). A primeira é parte da radiação solar que 

atravessa a atmosfera terrestre sem alteração na sua direção final, já a segunda sofre alterações 

ao atravessar, sendo espalhada por aerossóis, poeira entre outros (ELETROBRAS, 2014). 

Por outro lado, a irradiação solar diária inclinada (Coluna 5 da Tabela 10), leva em 

consideração a inclinação do coletor solar em relação ao plano horizontal ( ) e o ângulo 

azimutal da superfície ( ), ou orientação do coletor. Essas variáveis influenciam o recurso 

solar disponível ao Sistema de Aquecimento Solar (irradiação solar incidente). Segundo 

ABRAVA (2015), essas são definidas como: 

 Inclinação do coletor ( ) - refere-se ao ângulo fixo formado pelo plano inclinado 

do coletor e o plano horizontal onde ele será instalado (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Inclinação do coletor ( ) 

Fonte: ABRAVA (2015) 

 

 Ângulo azimutal ( ) - corresponde ao ângulo formado entre a direção norte-sul e a 

projeção no plano horizontal da reta normal à superfície do coletor solar, de acordo 

com a Figura 18. Seu valor varia na faixa (-180º ≤ γ ≤ 180º), de acordo com a 

convenção: γ = 0 (para o Sul); γ < 0 (passando pelo leste); e γ > 0 (passando pelo 

oeste). 
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Figura 18. Ângulo azimutal ( ) 

Fonte: ABRAVA (2015) 

 

Foi determinado como premissa que a inclinação e o ângulo azimutal dos coletores 

para todas as 20 cidades-representativas seguem as mesmas fórmulas, de acordo com 

respectivamente as seguintes Equações 4 e 5: 

 

   | |       , onde   é a latitude local                                                                 (4) 

 

                                                                                                                           (5) 

 

Essa inclinação do coletor solar garante o critério de favorecimento do inverno, no 

qual os maiores níveis de irradiação são garantidos para os meses de inverno, onde há maior 

demanda de água quente (ABRAVA, 2015). Por conseguinte, a média anual da irradiação 

inclinada pode ser menor que a média anual da irradiação horizontal em alguns casos.  

A irradiação inclinada é definida pela seguinte Equação 6 a seguir (DUFFIE & 

BECKMAN, 2013; RETSCREEN, 2005). 

 

 ̅   ̅  ̅   ̅ (
      

 
)   ̅  (

      

 
) 

    (6) 

 

Onde, 

 ̅  : Média mensal da radiação solar direta; 

 ̅  : Fator geométrico que depende da orientação do coletor ( ), da latitude local e época do 

ano; 

 ̅  : Média mensal da radiação difusa, que depende apenas da inclinação do coletor ( ); 
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   : Grau de refletância da vizinhança nas proximidades do coletor solar. Esse valor é 

assumido como igual à 0,2 quando a média mensal da temperatura local é acima de 0
o
C e 0,7 

abaixo de -5
o
C. 

 

4.3.2 Demanda de água quente 

A fim de dimensionar o SAS, isto é, definir o número de coletores solares e tamanho 

do reservatório (litros) utilizados nas residências, é necessário primeiramente saber a demanda 

diária de água quente de um domicílio em litros/dia. A demanda de água quente por sua vez, 

depende do volume diário de água quente e da temperatura de operação requerida, ou 

temperatura de água quente. 

De acordo com GHISI (2015), a temperatura de água quente para uso pessoal e banhos 

varia entre 35 
o
C e 50 

o
C. Foi adota nesta dissertação uma temperatura de 40 

o
C, bastante 

utilizada na literatura (BAPTISTA, 2006; ABRAVA, 2008a; ABRAVA, 2008b; COELHO, 

2011;). De outro lado, o volume diário de água quente pode ser definido de acordo com o 

Quadro 2, ou pode ser calculado através da vazão do chuveiro, do tempo e frequência de 

banho. 

 

Quadro 2. Consumo médio estimado de água quente 

Uso final/Aplicação 
Consumo estimado 

(litros/dia) 

Alojamento provisório 24/pessoa 

Casa popular ou rural 36/pessoa 

Residência 45/pessoa 

Apartamento 60/pessoa 

Quartel 45/pessoa 

Escola ou internato 45/pessoa 

Hotel (excluída a cozinha e a lavanderia) 36/hóspede 

Hospital 125/leito 

Restaurante ou similar 12/refeição 

Lavanderia 15/kg de roupa seca 

Fonte: Elaboração própria a partir de ABRAVA (2015) 

 



55 

 

 

 

A norma brasileira de referência sobre projetos de aquecimento solar de água, a NBR 

15569, recomenda o uso de vazões de chuveiros de 3 a 15 litros/minuto no dimensionamento 

de sistemas solares térmicos (ABNT, 2008). Segundo SOLETROL (2015b), a vazão normal 

de um chuveiro adotada em aplicações residenciais é de 5 a 6 litros/minuto. Considerando 

uma vazão de 5 litros/minutos e um tempo médio de banho de 10 minutos/pessoa (PROCEL, 

2007) e uma frequência de um banho por dia, chega-se a um consumo de água quente de 50 

litros/pessoa/dia utilizado nesta dissertação. Tal valor assumido está bem próximo do 

encontrado no Quadro 2 (45 litros/pessoa/dia) e do sugerido pelo RETScreen (60 

litros/pessoa/dia). O consumo de água quente e a temperatura de água quente são dados de 

entrada do RETScreen. 

É importante destacar que caso fosse considerada uma frequência de mais de um 

banho por dia, o potencial calculado nesta dissertação seria bastante beneficiado. No entanto, 

optou-se por uma análise conservadora. 

 

4.3.3 Demanda de energia 

Através da demanda de água quente estipulada anteriormente é possível calcular a 

demanda de energia das residências, ou melhor, a demanda de calor necessária para esquentar 

o volume de água demandado (50 litros/pessoa/dia) à temperatura estipulada (40 
o
C). Esse 

cálculo é realizado pelo RETScreen e segue a seguinte fórmula (RETSCREEN, 2005): 

 

                         

    (7) 

 

Em que, 

   : calor específico da água, que é igual à 4.200 (J/kg)/
o
C; 

  : densidade igual á 1 kg/L; 

    : demanda de água quente; 

   : temperatura de água quente (40 
o
C); 

   : temperatura de água fria (temperatura do ar do local)
15

. 

 

                                                 
15

 Padrão do software RETScreen. 
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O resultado da Equação 7 é expresso em Joules, que é uma medida de energia. No 

entanto, o próprio RETScreen converte para MWh. Para uma melhor sensibilidade, eles foram 

transformados em kWh/mês (equivalente em energia elétrica). A demanda de energia antes da 

instalação do SAS para cada uma das 20 cidades-representativas é apresentada na Tabela 11. 

A diferença entre as cidades se dá pela diferença na temperatura do ar de cada uma. 

Como já foi possível perceber, a demanda de água quente de uma residência e 

consequentemente a demanda de energia da mesma é afetada diretamente pelo número de 

moradores de um domicílio. A Tabela 11 tem como base, uma categorização realizada pelo 

SIDRA (2010), e trás a demanda de energia (kWh/ano) em função do número de moradores 

por domicílio.  

 

Tabela 11. Demanda de energia por residência pelo chuveiro elétrico (kWh/ano) 

Cidades-
representativas 

Número de moradores 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Belo Horizonte 376,13 752,26 1128,39 1504,51 1880,64 2256,77 2632,90 3009,03 

Belém 283,62 567,25 850,87 1134,50 1418,12 1701,75 1985,37 2269,00 

Boa Vista 248,30 496,61 744,91 993,21 1241,52 1489,82 1738,12 1986,43 

Bom Jesus da Lapa 309,32 618,65 927,97 1237,29 1546,62 1855,94 2165,26 2474,59 

Brasília 344,74 689,48 1034,22 1378,96 1723,70 2068,44 2413,18 2757,92 

Campo Grande 329,87 659,73 989,60 1319,47 1649,33 1979,20 2309,06 2638,93 

Cuiabá 278,65 557,29 835,94 1114,58 1393,23 1671,87 1950,52 2229,17 

Curitiba 478,82 957,64 1436,47 1915,29 2394,11 2872,93 3351,76 3830,58 

Florianópolis 404,88 809,76 1214,64 1619,52 2024,41 2429,29 2834,17 3239,05 

Fortaleza 268,15 536,29 804,44 1072,59 1340,73 1608,88 1877,03 2145,18 

Jacareacanga 278,39 556,78 835,17 1113,57 1391,96 1670,35 1948,74 2227,13 

Manaus 271,74 543,48 815,22 1086,96 1358,70 1630,44 1902,18 2173,92 

Petrolina 300,34 600,68 901,02 1201,36 1501,70 1802,05 2102,39 2402,73 

Porto Nacional 306,93 613,86 920,79 1227,73 1534,66 1841,59 2148,52 2455,45 

Porto Velho 288,85 577,69 866,54 1155,39 1444,24 1733,08 2021,93 2310,78 

Recife 265,79 531,58 797,37 1063,16 1328,95 1594,74 1860,53 2126,32 

Rio de Janeiro 346,67 693,34 1040,02 1386,69 1733,36 2080,03 2426,70 2773,37 

Salvador 322,76 645,52 968,29 1291,05 1613,81 1936,57 2259,33 2582,09 

Santa Maria  428,85 857,70 1286,55 1715,40 2144,25 2573,10 3001,95 3430,79 

São Paulo 424,80 849,61 1274,41 1699,21 2124,01 2548,82 2973,62 3398,42 

Média 327,88 655,76 983,64 1311,52 1639,40 1967,28 2295,16 2623,04 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados retirados do RETScreen 
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4.3.4 Dimensionamento do sistema  

O dimensionamento tem o objetivo de determinar qual a área coletora e o volume de 

armazenamento (tamanho do reservatório) necessário para atender à demanda de energia útil 

de um determinado perfil de consumo (RODRIGUES, 2010). Para tal, segue-se o fluxograma 

abaixo
16

. É importante destacar, que o dimensionamento e consequentemente o tamanho do 

sistema solar influencia diretamente seu custo. 

 

 

Figura 19. Etapas do dimensionamento do SAS 

Fonte: RODRIGUES (2010) 

 

Em relação ao volume de armazenamento, o dimensionado é feito pela população do 

imóvel. Isso, pois o cálculo do tamanho do reservatório (litros) é diretamente proporcional à 

demanda diária de água quente. Assim, para um residência de 4 pessoas, considerando um 

consumo de água quente de 50 litros/pessoa/dia, estipulado nesta dissertação, chega-se a uma 

demanda total diária de 200 litros. Por consequência, o tamanho do reservatório deve ser de 

200 litros (SOLETROL, 2015a, 2015c; SOLARTEC, 2015).  

Outra forma de calcular o volume de armazenamento é através da seguinte equação: 

 

                        
                                         

                          
 

                    (8) 

 

                                                 
16

 A visita técnica não foi realizada neste estudo, devido o carácter nacional da análise. 
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Todavia, é colocado como premissa que a temperatura de armazenamento é a mesma 

que a temperatura de consumo (temperatura de água quente), igual à 40
o
C. Dessa maneira, o 

volume de armazenamento é igual ao volume de consumo, ou seja, é igual à demanda diária 

de água quente, como já foi colocado anteriormente.  

A Equação 8 foi demonstrada aqui, para que fique claro que em projetos onde a 

temperatura de armazenamento é diferente da de consumo, o volume de armazenamento não 

será igual à demanda diária de água quente. Desta forma, segundo RODRIGUES (2010), é 

possível reduzir o volume do reservatório aumentando a temperatura de armazenamento 

Entretanto, esta redução deve se limitar a 75% do volume consumido, para não elevar 

demasiadamente a temperatura de armazenamento e não prejudicar assim a eficiência do SAS. 

É importante destacar, que posto que não se fabricam reservatórios com medidas 

fracionadas, ou seja, só se fabricam por exemplo reservatórios de 300/400/500 litros e assim 

por diante, para uma residência de, por exemplo 5 pessoas (250 litros/dia), o reservatório seria 

de 300 litros. Outra observação importante, é que o menor reservatório disponível no mercado 

brasileiro que contém o selo do PROCEL possui 200 litros. 

 A disponibilidade de tamanho dos reservatórios no mercado brasileiro termossolar foi 

levada em consideração no cálculo do dimensionamento demonstrado na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Dimensionamento do volume de armazenamento 

Número de 
moradores 

Demanda 
de água 

quente/dia 
(L) 

Tamanho do 
reservatório 

(L) 
 

1 morador 50 200  

2 moradores 100 200  

3 moradores 150 200  

4 moradores 200 200  

5 moradores 250 300  

6 moradores 300 300  

7 moradores 350 400  

8 moradores 400 400  

            Fonte: Elaboração própria 

 

Por outro lado, foram encontrados na literatura diversos métodos para o cálculo da 

quantidade de coletores solares a ser utilizada no sistema. Um dos métodos acredita que a 
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quantidade de coletores está diretamente ligada à capacidade de armazenamento. Assim, cada 

unidade de coletor aquece em média 100 litros de água contida no reservatório (SOLETROL, 

2015c; SOLARTEC, 2015).  

No entanto, esse cálculo do número de coletores por unidades é falho, dado que 

coletores possuem tamanhos (metros quadrados) diferentes. Em função disso, um 

dimensionamento mais preciso de coletores solar deve ser feito através da metragem dos 

mesmos. Tendo isso em vista, outro método encontrado na literatura diz respeito da metragem 

dos coletores necessária para aquecer os 100 litros de água. O que depende principalmente da 

localização onde será instalado o SAS, pois a metragem dos coletores é inversamente 

proporcional ao nível de irradiação do local. Assim, quanto maior o nível de irradiação do 

local menor a necessidade de m
2
 de coletor solar (SOLETROL, 2015a). Segundo 

RODRIGUES (2010), é comum partir de uma estimativa de 1 m
2
 para cada 100 litros de água.  

A verdade é que o dimensionamento da área coletora (m
2
) a ser utilizada no sistema é 

bastante complexo, uma vez que depende das especificidades da localidade onde o sistema 

será instalado, e por ser definido em função dos seguintes fatores (KULB, 2013): 

 Volume de armazenamento; 

 Temperatura de armazenamento; 

 Orientação e inclinação dos coletores solares; 

 Localidade (recurso solar, temperatura ambiente); 

 Sombreamento; 

 Fração solar desejada. 

Como dentre os fatores apresentados acima, o conceito de fração solar só será 

discutido mais adiante, optou-se por mostrar o dimensionamento da área coletora mais a 

frente, na Seção 4.3.6. 

 

4.3.5 Características do sistema padrão 

Existem no mercado brasileiro diversos tipos de sistemas para o aquecimento solar de 

água, e cada sistema possui características específicas. Entretanto, com o intuito de facilitar a 

análise proposta e possibilitar a comparação de resultados de diferentes localidades, foi 

estabelecido aqui um sistema padrão com características pré-definidas. 



60 

 

 

 

A primeira característica estabelecida foi o princípio de funcionamento quanto à 

circulação da água no sistema. Visto que, a análise aborda residências apenas do tipo casa e 

essas são instalações consideradas de pequeno porte (volumes de armazenamento de até 1.500 

litros de água), estabeleceu-se que a circulação da água no sistema padrão atenderá o princípio 

da termossifão ou circulação natural, uma vez que este é o mais indicado para sistemas de 

pequeno porte (PERREIRA et al., 2014).  

Na circulação natural a água circula entre os coletores e o reservatório somente pela 

força criada pelas diferenças de temperatura no circuito. A água ao ser aquecida pela energia 

fica mais leve (menos densa) e é empurrada pela água mais fria de maior densidade. 

Diferentemente da circulação forçada (bombeado), método alternativo, esse tipo de sistema é 

autorregulado e por isso não necessitada da presença da bomba (ABRAVA, 2008a; 

PROCOBRE, 2009; PERREIRA et al., 2014). Sabe-se que o sistema solar com bombeamento 

teria um custo maior, devido à inclusão do custo da bomba e o consumo de energia elétrica 

por parte da mesma o que tornaria a análise mais conservadora.  

No entanto, corroborando a escolha pela termossifão, a Figura 20 mostra que 77% dos 

SAS em funcionamento no mundo, até 2013, são atendidos por esse tipo funcionamento. Na 

América Latina, onde está inserido o Brasil, esse valor aumenta para 81% do total dos 

sistemas em operação até 2013. Ainda, segundo o SHC-IEA (2015), quando a análise 

restringe-se a novos sistemas instalados em 2013 o percentual global alcança 90% do total de 

SAS, o que mostra uma tendência de aumento de sistemas com esse tipo de funcionamento. 
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Figura 20. Distribuição por tipo de sistema para a capacidade total instalada de coletor fechado em 

operação até o final de 2013 

Fonte: SHC-IEA (2015) adaptado 

 

Cabe aqui destacar que, o correto funcionamento da circulação natural depende de 

alguns parâmetros geométricos de instalação. Tais parâmetros estão dispostos no APÊNDICE 4. 

No entanto, esses não foram levados em consideração na análise de viabilidade financeira, 

devido à dificuldade de avaliar quais residências se encaixam no padrão e quais deveriam ser 

modificadas para se encaixarem dentro dos parâmetros. Assim, foi assumido como premissa 

que todas as residências encontram-se dentro dos parâmetros geométricos de instalação 

necessários para uma circulação de água através da termossifão, não necessitando dessa forma 

de alterações na estrutura da casa/telhado. 

Parâmetros do coletor solar como        (produto do fator de remoção e coeficiente 

global de perdas térmicas do coletor solar, correspondente à inclinação da curva de eficiência 

térmica instantânea) e             (produto do fator de remoção, transmissividade do vidro e 

absortividade da tinta dos coletores, para ângulo médio de incidência da radiação direta) 

medidos em W/m² 
o
C, também foram pré-definidos. Como cada modelo de coletor possui um 

valor diferente para cada um desses parâmetros, ao padronizar o sistema, foi feita uma média 

desses valores dos modelos encontrados no mercado.  
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A média utilizou apenas dados de coletores da classe A cadastrados no INMETRO 

(INMETRO, 2015). A escolha pela classe A se deu pela expectativa de aquisição por parte 

dos consumidores de equipamentos cada vez mais eficientes, o que vai de encontro com as 

medidas de eficiência energética e redução de emissões de gases do efeito estufa, que 

agravam as mudanças climáticas. O critério de classificação é Produção de Energia Mensal 

Específica (Pme) em m
2
 (kWh/mês.m

2
), de acordo com a Figura 21. 

 

 

Figura 21. Faixas de classificação de coletores solares (edição 04/15) 

Fonte: INMETRO (2015) 

 

Através da média de dados de 35
17

 modelos de coletores solares de um total de 206 

cadastrados como classe A no INMETRO (INMETRO, 2015) foi possível chegar aos valores 

pré-definidos dos dois parâmetros:        igual à 6,27 W/m² 
o
C  e             igual à 0,75 

W/m² 
o
C. Os dados dos coletores podem ser observados na Tabela 48 do APÊNDICE 5. 

Por fim, foi definido o sistema auxiliar (ou complementar) utilizado. É sabido, que em 

geral, os SAS não atendem 100% da demanda anual de água quente, pois em períodos muito 

chuvosos, de baixa radiação solar ou períodos com consumo excessivo (acima do 

dimensionamento) seu desempenho é menor. Daí a necessidade de um sistema auxiliar 

responsável por suprir parte da demanda de energia para o aquecimento de água quente que 

não pode ser atendida pela energia solar. Existem três opções de sistemas auxiliares 

disponíveis, sendo estes o gás, a resistência elétrica embutida dentro do próprio reservatório 

(podendo ser acionada manualmente ou automaticamente) e o chuveiro elétrico (PEREIRA et 

al., 2003; ABRAVA, 2008a; PROCOBRE, 2009; PERREIRA et al., 2014) 

                                                 
17

 Os dados são das três marcas que forneceram preço de equipamentos do SAS, o que será importante 

posteriormente para a análise dos custos do sistema.   
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Foi escolhido como sistema auxiliar o próprio reservatório térmico com resistência 

elétrica acionada manualmente, posto que o preço desta resistência já está incluso no preço 

dos reservatórios pesquisados. 

 

4.3.6 Fração solar 

A fração solar é definida como a quantidade de energia demandada para o aquecimento 

de água que é atendida pela energia solar térmica. Como foi visto anteriormente, com a 

utilização do SAS, uma fração da demanda de energia para o aquecimento de água quente é 

suprida por um sistema auxiliar, devido à ocorrência de períodos muito chuvosos, de baixa 

radiação solar ou períodos com consumo excessivo. Segundo DUFFIE & BECKMAN (2013), 

a fração solar mensal é definida pela seguinte Equação 9:  

 

    
       

  
 

    

  
 

    (9) 

 

Onde, 

   : demanda total de energia para o aquecimento de determinado volume de água no mês i 

(            ); 

     : demanda de energia para o aquecimento de determinado volume de água suprida pelo 

sistema auxiliar no mês i; 

     : demanda de energia para o aquecimento de determinado volume de água suprida pela 

energia solar térmica no mês i. 

Já a fração solar anual é um somatório das frações mensais de acordo com a Equação 

10 a seguir (DUFFIE & BECKMAN, 2013): 

 

   
    

 
 

  

 
 

∑       

∑     
 

                                        (10) 

Na qual, 

  : demanda total de energia para o aquecimento de determinado volume de água;  
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   : demanda de energia para o aquecimento de determinado volume de água suprida pelo 

sistema auxiliar; 

   : demanda de energia para o aquecimento de determinado volume de água suprida pela 

energia solar térmica; 

   : Fração solar no mês  ; 

   : demanda total de energia para o aquecimento de determinado volume de água no mês  . 

Para o cálculo da fração solar o método mais utilizado é o f-Chart
18

 desenvolvido por 

KLEIN et. al (1976, 1977) e BECKMAN et al. (1977) e descrito em DUFFIE & BECKMAN 

(2013). O f-Chart é uma correlação de resultados de centenas simulações de performances 

térmicas de Sistemas de Aquecimento Solar. O método resultada em   como uma função de 

dois parâmetros adimensionais,   e  , descritos nas Equações 11 e 12 a seguir. O parâmetro 

  está relacionado com as perdas térmicas do coletor solar e o parâmetro   está relacionado 

com a energia solar absorvida pela placa. Logo, devem-se buscar valores mínimos para   e 

máximos para   (DUFFIE & BECKMAN, 2013). 

 

   
         (        )   

  
 

  (11) 

 

   
                  

  
 

  (12) 

  

Onde, 

   : área total de coletores solares (m²); 

       : produto do fator de remoção e coeficiente global de perdas térmicas do coletor solar, 

correspondente à inclinação da curva de eficiência térmica instantânea (W/m² 
o
C); 

     : temperatura de referência, considerada constante e igual a 100 (°C) ; 

   : temperatura ambiente média para o mês em questão (°C); 

    : duração do mês (segundos); 

   : demanda total de energia para o aquecimento do volume de água     (J); 

                                                 
18

 Traduzido como Carta F. 
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            : produto do fator de remoção, transmissividade do vidro e absortividade da tinta 

dos coletores, para ângulo médio de incidência da radiação direta (W/m² 
o
C); 

   : radiação solar diária em média mensal incidente no plano do coletor por unidade de área 

(J/m²); 

  : duração do mês (dias). 

No caso deste estudo de caso, o parâmetro   precisa passar por duas correções. O 

método f-Chart foi desenvolvido para um padrão de capacidade de armazenamento de 75 

litros por metro quadrado de coletor solar. Para outras capacidades de armazenamento o 

parâmetro   deve ser multiplicado pelo fator de correção 
  

 
 (DUFFIE & BECKMAN, 2013): 

 

  

 
 (

                           

                                  
)
     

 

     (13) 

 

 Para, 

    (
                           

                                  
)      

  (14)
  

 

 No qual, 

                            
                          

                                    
 

  (15) 

 

Finalmente, para dar conta da flutuação na alimentação (água da rede pública) o novo 

parâmetro   deve ser multiplicado pelo fator de correção 
   

 
, definido por: 
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  (16) 

 

Em que: 

   : temperatura mínima aceitável de água quente; 

   : temperatura na qual a água é admitida da rede pública. 

Por fim, a fração solar (  ) é definida pela relação de   e  , dada pela Equação 17: 

 

                                           

  (17) 

 

A adoção deste método deve atender as restrições expostas na Figura 22 a seguir, 

citadas por DUFFIE & E BECKMAN (2013) e definidas por KLEIN et. al (1976, 1977). 

 

 

Figura 22. Restrições para o método f-Chart 

Fonte: DUFFIE & BECKMAN (2013) 

 

Como é possível perceber pelas equações demonstradas anteriormente, a fração solar é 

diretamente proporcional à área de coletores instalada no sistema. O gráfico da Figura 23 

apresenta essa proporção. Através desse, é notável que o aumento da área coletora faz com 

que a fração solar aumente até um determinado ponto onde ocorre o seu valor máximo. 

Observa-se que a partir desse ponto o aumento da área coletora não melhora a fração solar. 
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Figura 23. Relação Fração Solar x Área coletora 

Fonte: RODRIGUES (2010) 

 

Segundo COELHO (2011), a partir de um ponto ótimo, o aumento da área coletora 

com o objetivo de aumentar a fração solar leva a uma produção excessiva de energia. Isso 

poderia causar estagnação no fluxo de água dos coletores, uma vez que, haveria uma 

resistência térmica elevada nos mesmo, devido à elevação demasiada da temperatura. 

Consequentemente, isso resultaria em uma redução na eficiência do sistema, o que geraria 

custos adicionais. A relação da fração solar com a eficiência do sistema em função da 

variação da área coletora é vista na Figura 24. Através dessa, percebe-se que existe um ponto 

ótimo que maximiza o uso e o custo do sistema. 

 

 

Figura 24. Fração solar e eficiência do SAS 

Fonte: GREENPRO (2004) 
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De acordo com KULB (2013), no Brasil uma fração solar entre 60% e 70% é bastante 

satisfatória do ponto de vista de eficiência da instalação e retorno do investimento realizado. 

Já RODRIGUES (2010) e ABRAVA (2008a) argumentam que um bom dimensionamento do 

sistema gera uma fração solar que atende entre 60% a 80% da energia solar requerida para 

aquecimento de água. Por fim, o “Guia de parametrização da lei solar de São Paulo” considera 

70% a fração solar ideal para residências brasileiras (AVRAVA, 2008b). Tendo esses valores 

em vista, é posto como premissa que a fração solar ideal, ou seja, que otimiza o SAS em 

relação à eficiência do sistema e o custo do investimento gira em torno dos 70% ao ano. 

Segundo DUFFIE & BECKMAN (2013), para determinar um ótimo econômico de 

área coletora, é preciso determinar a fração solar anual correspondente a diferentes valores de 

área coletora. Esse procedimento foi realizado no RETScreen, assumindo algumas 

premissas – dados de entrada do software – já comentadas anteriormente, como: tamanho do 

reservatório, temperatura de água quente, demanda de água quente por pessoa, características 

do sistema, etc. O único parâmetro variável de entrada na simulação foi a área coletora em m². 

Com os dados de input preenchidos no software e através de tentativa e erro, 

buscou-se dentro do RETScreen encontrar valores de área coletora que resultam em frações 

solares de aproximadamente 70% ao ano. Esse procedimento foi realizado para cada uma das 

20 cidades-representativas de acordo com o número de moradores nas residências (de 1 a 

8 moradores), ou seja, foram simulados 160 casos.  

Como o valor anual de 70% foi considerado a fração solar ideal, os valores 

encontrados de área coletora foram considerados valores ótimos. É importante destacar que, 

assim como no caso do reservatório térmico, no cálculo da área coletora também foram 

consideradas as metragens disponíveis no mercado termossolar brasileiro e metragens de 

coletores as quais se obteve informação de preço (1 m
2 

, 1,40 m
2
, 1,50 m

2
, 1,60 m

2
 e 2,00 m

2
). 

As informações de preços serão abordadas na próxima seção. 

Dessa forma, através de combinações de diferentes metragens de coletores solares 

disponíveis (1 m
2 

, 1,40 m
2
, 1,50 m

2
, 1,60 m

2
 e 2,00 m

2
) e com o objetivo de alcançar uma 

fração solar pré-definida como ideal, foi possível chegar a valores de área coletora e de fração 

solar para cada um dos 160 casos propostos (localidade versus número de moradores).  

Finalmente, na Tabela 13 estão dispostos os valores utilizados, em m
2
, de área 

coletora total para o sistema considerado padrão em cada uma das 20 cidades-representativas 
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analisadas e conforme o número de moradores. Já na Tabela 14 mostra-se a fração solar 

anual, referente a tal área coletora, e em seguida a geração de energia através do uso do da 

energia solar térmica (Tabela 15) considerando as frações solares demonstradas. A Tabela 15 

representa o quanto de energia elétrica deixa de ser consumida pelo sistema auxiliar, uma vez 

que é atendida pela energia solar, ou seja, é uma geração virtual de energia (PEREIRA et al., 

2003) em equivalente de energia elétrica. 

É possível perceber através da Tabela 14, que residências com 1 e 2 moradores, e 

algumas vezes até mesmo 3 moradores, apresentam uma fração solar anual muito alta, 

atingindo até mesmo em algumas cidades valor igual a 100% ao ano. Pode ser observado que, 

apesar de ter se tentado atingir uma fração solar de aproximadamente 70% ao ano através de 

diferentes áreas coletoras no RETScreen, nem sempre isso foi possível, considerando a 

disponibilidade de tamanho de equipamentos reais disponíveis no mercado brasileiro 

termossolar. 

Por exemplo, no caso de uma residência de uma pessoa que demanda 50 litros/dia de 

água quente a uma temperatura de 40
o
C, seria necessário um reservatório de 50 litros, de 

acordo com o dimensionamento de armazenamento descrito anteriormente, e uma área 

coletora menor do que 1 m
2
. O problema é que esses tamanhos não estão disponíveis no 

mercado brasileiro de energia térmica solar. O que faz com que, nestes casos, o sistema fique 

sobredimensionado, resultando em frações solares não factíveis. É esperado então, que na 

análise de viabilidade financeira, estes casos não tenham predisposição para substituição do 

chuveiro elétrico pelo SAS.  

O mesmo princípio vale para casos com 4 ou mais moradores. Levando em 

consideração as opções factíveis de combinações de coletores versus reservatórios, ou seja, 

tamanhos de coletores e reservatórios térmicos disponíveis no mercado, nem sempre foi 

possível chegar a uma fração solar anual de 70%. Muitas vezes, o número pode ter ficado 

acima ou abaixo deste valor ideal. Todavia, as combinações e, consequentemente, a área total 

coletora ótima buscaram essa fração solar ideal. 
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Tabela 13. Dimensionamento ótimo da área coletora com base em fração solar anual ideal de 70% (m
2
) 

Cidades-
representativas 

Número de moradores 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Belo Horizonte 1,00 1,00 1,60 2,40 3,00 3,40 4,00 4,40 

Belém 1,00 1,00 1,00 1,40 1,60 2,00 2,40 2,60 

Boa Vista 1,00 1,00 1,00 1,40 1,60 2,00 2,00 2,40 

Bom Jesus da Lapa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,60 2,00 2,40 

Brasília 1,00 1,00 1,00 1,40 1,60 2,00 2,40 2,60 

Campo Grande 1,00 1,00 1,00 1,40 1,60 2,00 2,40 3,00 

Cuiabá 1,00 1,00 1,00 1,40 1,60 2,00 2,40 2,40 

Curitiba 1,00 1,40 2,00 2,60 3,00 4,00 4,40 5,40 

Florianópolis 1,00 1,00 2,00 2,40 3,00 3,60 4,00 5,00 

Fortaleza 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,40 1,60 2,00 

Jacareacanga 1,00 1,00 1,00 1,40 1,60 2,00 2,40 2,80 

Manaus 1,00 1,00 1,00 1,40 2,00 2,40 2,60 3,00 

Petrolina 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,60 2,00 2,40 

Porto Nacional 1,00 1,00 1,00 1,40 1,60 2,00 2,40 2,80 

Porto Velho 1,00 1,00 1,40 1,60 2,00 2,40 2,60 3,00 

Recife 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,40 1,60 2,00 

Rio de Janeiro 1,00 1,00 1,40 2,00 2,40 2,60 3,00 3,60 

Salvador 1,00 1,00 1,00 1,40 1,60 2,00 2,40 2,80 

Santa Maria  1,00 1,00 1,60 2,40 2,80 3,40 4,00 4,40 

São Paulo 1,00 1,40 2,00 3,00 3,60 4,40 5,00 6,00 

Média 1,00 1,04 1,25 1,65 2,01 2,41 2,78 3,25 

Fonte: Elaboração própria a partir de RETScreen 
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Tabela 14. Fração Solar anual encontrada através da área coletora considerada ótima 

Cidades-
representativas 

Número de moradores 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Belo Horizonte 0,9547 0,7368 0,7336 0,7503 0,7632 0,7333 0,7451 0,7241 

Belém 0,9884 0,8956 0,7422 0,7423 0,7213 0,7254 0,7433 0,7164 

Boa Vista 1,0000 0,9131 0,7730 0,7703 0,7524 0,7546 0,7091 0,7187 

Bom Jesus da Lapa 1,0000 0,9597 0,8113 0,6812 0,7359 0,7075 0,7419 0,7549 

Brasília 0,9928 0,9006 0,7305 0,7349 0,7092 0,7162 0,7340 0,7064 

Campo Grande 1,0000 0,8867 0,7165 0,7200 0,6951 0,7015 0,7194 0,7455 

Cuiabá 0,9991 0,9209 0,7701 0,7700 0,7491 0,7530 0,7711 0,7149 

Curitiba 0,9216 0,7704 0,7282 0,7012 0,6856 0,7095 0,6986 0,7135 

Florianópolis 0,9245 0,6913 0,7598 0,7085 0,7210 0,7085 0,7025 0,7207 

Fortaleza 1,0000 0,9696 0,8566 0,7320 0,7861 0,7043 0,7019 0,7320 

Jacareacanga 0,9793 0,8666 0,7145 0,7139 0,6939 0,6974 0,7109 0,7097 

Manaus 0,9776 0,8499 0,6962 0,6952 0,7503 0,7379 0,7234 0,7177 

Petrolina 1,0000 0,9534 0,8036 0,6745 0,7290 0,7006 0,7348 0,7473 

Porto Nacional 0,9865 0,8776 0,7192 0,7208 0,6982 0,7033 0,7211 0,7208 

Porto Velho 0,9721 0,8370 0,7850 0,7183 0,7304 0,7183 0,7027 0,6975 

Recife 1,0000 0,9782 0,8576 0,7330 0,7871 0,7052 0,7029 0,7330 

Rio de Janeiro 0,9756 0,7917 0,7384 0,7419 0,7410 0,6950 0,6995 0,7077 

Salvador 0,9854 0,8748 0,7086 0,7114 0,6876 0,6934 0,7111 0,7114 

Santa Maria  0,9348 0,7090 0,7094 0,7300 0,7196 0,7119 0,7232 0,7021 

São Paulo 0,8876 0,7426 0,6995 0,7140 0,7154 0,7075 0,7096 0,7140 

Média 0,9740 0,8563 0,7527 0,7232 0,7286 0,7142 0,7203 0,7204 

Fonte: Elaboração própria a partir de RETScreen 
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Tabela 15. Geração virtual de energia através do SAS por residência (kWh/ano) 

Cidades-
representativas 

Número de moradores 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Belo Horizonte 359,07 554,27 827,83 1128,86 1435,39 1654,90 1961,89 2178,90 

Belém 280,35 508,00 631,54 842,09 1022,94 1234,38 1475,65 1625,56 

Boa Vista 248,30 453,43 575,83 765,11 934,11 1124,17 1232,55 1427,58 

Bom Jesus da Lapa 309,32 593,74 752,84 842,79 1138,20 1313,12 1606,41 1867,98 

Brasília 342,27 620,95 755,53 1013,43 1222,39 1481,41 1771,18 1948,12 

Campo Grande 329,87 584,98 709,00 950,02 1146,49 1388,50 1661,19 1967,44 

Cuiabá 278,40 513,23 643,77 858,20 1043,60 1258,99 1503,99 1593,56 

Curitiba 441,26 737,81 1046,08 1343,07 1641,40 2038,31 2341,48 2733,10 

Florianópolis 374,32 559,80 922,85 1147,49 1459,63 1721,23 1990,90 2334,47 

Fortaleza 268,15 519,97 689,09 785,18 1053,96 1133,17 1317,57 1570,37 

Jacareacanga 272,63 482,49 596,71 795,00 965,82 1164,89 1385,40 1580,50 

Manaus 265,66 461,88 567,59 755,67 1019,49 1203,08 1376,06 1560,22 

Petrolina 300,34 572,71 724,03 810,36 1094,67 1262,45 1544,74 1795,55 

Porto Nacional 302,79 538,70 662,20 884,94 1071,53 1295,21 1549,24 1769,89 

Porto Velho 280,79 483,54 680,25 829,97 1054,88 1244,95 1420,91 1611,66 

Recife 265,79 520,01 683,82 779,24 1046,00 1124,63 1307,73 1558,49 

Rio de Janeiro 338,21 548,95 767,91 1028,75 1284,40 1445,67 1697,46 1962,85 

Salvador 318,06 564,72 686,13 918,40 1109,59 1342,82 1606,67 1836,80 

Santa Maria  400,91 608,09 912,72 1252,20 1542,94 1831,67 2170,86 2408,87 

São Paulo 377,07 630,91 891,50 1213,18 1519,52 1803,41 2109,94 2426,35 

Média 317,68 552,91 736,36 947,20 1190,35 1403,35 1651,59 1887,91 

Fonte: Elaboração própria a partir de RETScreen 

 

4.4 Custo do Sistema de Aquecimento Solar de Água 

Diferentemente da energia fotovoltaica que tem seus equipamentos produzidos no 

exterior, sendo esses importados e montados no Brasil, a energia térmica solar conta com uma 

produção interna de equipamentos e uma indústria relativamente amadurecida. 

Atualmente, na produção de coletores solares existem 33 empresas atuando no 

mercado, com 45 marcas que contam com 300 modelos de coletores cadastrados no 

INMETRO (INMETRO, 2015). Já na produção de reservatórios térmicos de baixa pressão 

(indicados para residências de pequeno porte), são 37 empresas atuando no setor, 44 marcas e 

219 modelos disponíveis e etiquetados pelo INMETRO (INMETRO, 2014a).  
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O sistema de aquecimento solar é definido por um sistema composto por coletores 

solares, reservatório térmico, aquecimento auxiliar, acessórios e interligações 

hidráulicas (ABNT, 2008). Destarte, estes componentes influenciam no custo total do sistema. 

Ademais, ainda aplica-se o custo de instalação, que corresponde a aproximadamente 20% do 

custo total do investimento.  

Um SAS considerado padrão, composto de coletor solar de 2 m² e reservatório térmico 

solar de 200 litros, compatível com uma residência de família de classe média com 4 pessoas, 

tem valor já instalado de cerca de R$ 2.000,00
19

. Contudo, este valor varia bastante em função 

do tamanho dos equipamentos, que depende diretamente do local da instalação e do número 

de pessoas na residência.  

Assim sendo, foi realizada uma consulta de mercado
20

 a fim de se obter valores médios 

dos equipamentos separadamente. Posteriormente foi calculado um valor médio total já 

instalado do sistema, levando em consideração diferentes tamanhos e diferentes localidades, 

observados nos 160 casos do estudo. As diferentes metragens de coletores estão apresentadas 

na Tabela 13 (página 70) e diferentes tamanhos de reservatórios na Tabela 12 (página 58). 

A consulta realizada resultou nas tabelas a seguir. A partir dos valores das diferentes 

marcas, foi possível chegar a um valor médio por tamanho de equipamento. A Tabela 16 traz 

o preço médio dos coletores solares. Por outro lado, a Tabela 17 mostra os preços dos 

reservatórios e da mão de obra para a instalação do sistema. Como é possível perceber, o 

custo da mão de obra varia de acordo com o tamanho do reservatório. 

 

 

 

 

                                                 
19

 Esse valor refere-se ao ano de 2015 e foi obtido através de contato pessoal. Na literatura foi possível encontrar 

o valor de R$ 1.750,00, referente ao ano de 2014 (ABRAVA & DASOL, 2014). 
20

 As marcas consultadas na análise foram: Soletrol, Rinnai e Unisol. Os valores da Soletrol foram obtidos 

através de contato pessoal com a empresa. Já os valores da Rinnai e Unisol foram obtidos através do revendedor 

H2Sol Aquecedores Ltda-Me. Também através de contato pessoal. Reporta-se aqui a dificuldade em se obter o 

preço com outras marcas do setor. 
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Tabela 16. Preço dos coletores solares 

Coletores (m²) Preço (R$) 

1,00 496,05  

1,40 653,40  

1,50 789,66  

1,60  817,43 

2,00 845,20  

Fonte: Elaboração própria a partir de consulta de mercado 

 

Tabela 17. Preço dos reservatórios térmicos 

Reservatórios (L) Preço (R$) Mão de obra (R$) 

200 1292,01 500,00 

300 1502,44 500,00 

400 1753,12 650,00 

500 2013,55 650,00 

          Fonte: Elaboração própria a partir de consulta de mercado 

 

Cabe aqui destacar que, a maior parte das residências brasileiras já existentes foi 

construída para ser equipada com chuveiros elétricos. Dessa forma, as redes hidráulicas 

normalmente são constituídas apenas com tubulações para água fria. Isso dificulta a instalação 

do SAS, uma vez que esse necessita de uma tubulação também de água quente (APÊNDICE 1), 

aumentando o custo de investimento. Porém, segundo a SOLETROL (2015d), já existe uma 

tecnologia que torna a instalação simples, sem quebra de parede e azulejos, chamada de 

Registro Misturador. O custo do equipamento gira em torno de R$ 180,00 de acordo com a 

pesquisa de mercado realizada.  

O estudo de caso realizado nesta dissertação analisa a inserção do SAS em novas 

residências como também em residências já construídas. Por conseguinte, o preço do Registro 

Misturador foi incluído no custo total já instalado do sistema. 

A Tabela 18 mostra então o custo médio total já instalado do sistema, para cada 

tamanho de sistema observado na análise (Tabela 12 página 58 versus Tabela 13 página 70). 

Dessa maneira, são apresentadas apenas as combinações factíveis. 

Com o objetivo de chegar às áreas coletoras totais apresentadas na Tabela 13 e 

resumidas na primeira coluna da Tabela 18, foram realizadas combinações variadas de 

tamanhos de coletores (segunda coluna da Tabela 18), de modo a otimizar o custo. Em outras 
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palavras, foram realizadas combinações de diferentes metragens de coletores disponíveis com 

intuito de chegar a área coletora total ótima que minimizasse o custo final. 

 

Tabela 18. Custo médio total já instalado do SAS (R$) 

Área total 
coletora (m²) 

Combinações de tamanhos  
Tamanho do reservatório  

200 L 300 L 400 L 

1,00 1 coletor de 1,00 m 2463,06 - - 

1,40 1 coletor de 1,40 m 2620,41 2830,84 - 

1,60 1 coletor de 1,60 m 2784,44 2994,87 3395,55 

2,00 1 coletor de 2 m 2812,21 3022,64 3423,32 

2,40 1 coletor de 1 m + 1 coletor de 1,40 m 3116,46 3326,89 3727,57 

2,60 1 coletor de 1 m + 1 coletor de 1,60 m 3280,49 3490,92 3891,60 

2,80 2 coletores de 1,40 m - 3484,24 3884,92 

3,00 1 coletor de 1 m + 1 coletor de 2,00 m 3308,26 3518,69 3919,37 

3,40 1 coletor de 1,40 m +1 coletor de 2,00 m - 3676,04 - 

3,60 1 coletor de 1,60 m + 1 coletor de 2,00 m - 3840,07 4240,75 

4,00 2 coletores de 2,00 m - 3867,84 4268,52 

4,40 1 coletor de 1,00 m + 1 coletor de 1,40 m + 1 coletor de 2,00 m - 4172,09 4572,77 

4,60 1 coletor de 1,00 m + 1 coletor de 1,60 m + 1 coletor de 2,00 m - - - 

5,00 1 coletor de 1,00 m + 2 coletores de 2,00 m  - - 4764,57 

5,40 1 coletor de 1,40 m + 2 coletores de 2,00 m  - - 4921,92 

6,00 3 coletores de 2,00 m - - 4938,72 

Fonte: Elaboração própria a partir de consulta de mercado 

 

Por outro lado, na Tabela 19 é possível observar o mesmo custo médio total já 

instalado do sistema solar, mas em uma divisão por cidade-representativa e número de 

moradores por domicílio. Ou seja, são os custos representativos dos grupos utilizados na 

análise de viabilidade financeira. 
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Tabela 19. Custo médio total já instalado do SAS por cidade-representativa (R$) 

Cidades-
representativas 

Número de moradores 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Belo Horizonte 2463,06 2463,06 2784,44 3116,46 3518,69 3676,04 4268,52 4572,77 

Belém 2463,06 2463,06 2463,06 2620,41 2994,87 3022,64 3727,57 3891,60 

Boa Vista 2463,06 2463,06 2463,06 2620,41 2994,87 3022,64 3423,32 3727,57 

Bom Jesus da Lapa 2463,06 2463,06 2463,06 2463,06 2830,84 2994,87 3423,32 3727,57 

Brasília 2463,06 2463,06 2463,06 2620,41 2994,87 3022,64 3727,57 3891,60 

Campo Grande 2463,06 2463,06 2463,06 2620,41 2994,87 3022,64 3727,57 3919,37 

Cuiabá 2463,06 2463,06 2463,06 2620,41 2994,87 3022,64 3727,57 3727,57 

Curitiba 2463,06 2620,41 2812,21 3280,49 3518,69 3867,84 4572,77 4921,92 

Florianópolis 2463,06 2463,06 2812,21 3116,46 3518,69 3840,07 4268,52 4764,57 

Fortaleza 2463,06 2463,06 2463,06 2463,06 2830,84 2830,84 3395,55 3423,32 

Jacareacanga 2463,06 2463,06 2463,06 2620,41 2994,87 3022,64 3727,57 3884,92 

Manaus 2463,06 2463,06 2463,06 2620,41 3022,64 3326,89 3891,60 3919,37 

Petrolina 2463,06 2463,06 2463,06 2463,06 2830,84 2994,87 3423,32 3727,57 

Porto Nacional 2463,06 2463,06 2463,06 2620,41 2994,87 3022,64 3727,57 3884,92 

Porto Velho 2463,06 2463,06 2620,41 2784,44 3022,64 3326,89 3891,60 3919,37 

Recife 2463,06 2463,06 2463,06 2463,06 2830,84 2830,84 3395,55 3423,32 

Rio de Janeiro 2463,06 2463,06 2620,41 2812,21 3326,89 3490,92 3919,37 4240,75 

Salvador 2463,06 2463,06 2463,06 2620,41 2994,87 3022,64 3727,57 3884,92 

Santa Maria  2463,06 2463,06 2784,44 3116,46 3484,24 3676,04 4268,52 4572,77 

São Paulo 2463,06 2620,41 2812,21 3308,26 3840,07 4172,09 4764,57 4938,72 

Média 2463,06 2478,80 2563,31 2748,54 3126,74 3260,47 3849,98 4048,22 

Fonte: Elaboração própria  

 

4.4.1 Evolução do custo do sistema 

Com o intuito de chegar à evolução do custo médio total já instalado do SAS no 

horizonte de tempo analisado (2010 - 2050), procurou-se na literatura estudos sobre a curva 

de aprendizado tecnológico
21

 do SAS. No entanto, não foi encontrado nenhum estudo
22

. O 

que configura um ponto negativo. 

                                                 
21

 Em termos leigos, representa o aumento da facilidade de execução de certa atividade em função das 

informações retidas e adquiridas em meio às realizações. Tal aumento reflete no comportamento dos custos. No 

caso do presente estudo, um aumento na facilidade de execução, ou seja, um aumento no aprendizado na 

produção dos equipamentos do sistema reflete em ganhos de produtividade, o que reduz os custos médios e 

marginais. 
22

 Um suposto motivo para isso é a maturidade da produção nacional de coletores solares e reservatórios 

térmicos. 
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Por outro lado, encontrou-se um estudo da EIA (U.S Energy Information 

Administration) chamado de “Updated Buildings Sector Appliance and Equipment Costs and 

Efficiencies” (EIA, 2015), que faz uma previsão da evolução do custo total instalado do SAS 

até 2040. O estudo é realizado com base nos valores praticados nos Estados Unidos, portando 

considera um sistema solar típico de uma região mais fria do globo quando comparada com o 

Brasil.  

O sistema considerado possui algumas diferenças em relação ao sistema padrão 

estipulado nesta dissertação. Segundo SHC-IEA (2015) maioria (97%) dos SAS utilizados nos 

EUA utiliza uma bomba de calor para o funcionamento do sistema (Figura 20 da página 61), 

assim o sistema estudado pela EIA conta com o princípio do bombeamento. Além disso, ele é 

caracterizado como circuito indireto (ou circuito fechado), bastante utilizado fora do Brasil. 

Neste caso, utiliza-se um fluido de trabalho
23

 (pode ser água, anti-congelante diluído, etc) que 

absorve o calor gerado nos coletores e o transfere para a água que será consumida, através de 

um trocador de calor. A diferença é que no Brasil a água que vai ser consumida é o próprio 

fluido de trabalho, sendo esse aquecido diretamente pelos coletores (circuito direto). 

Ainda, um sistema típico nos EUA necessita de uma área maior de coletores solares, 

devido ao menor nível de irradiação solar. Segundo EIA (2015), uma área de coletores típica 

para cerca de 2/3 dos EUA é de 42 ft
2
, que é igual a aproximadamente 3,9 m

2
. Superior a 

média do Brasil que é de 2 m
2
 (ABRAVA & DASOL, 2014). A fração solar gerada por este 

sistema típico americano também é menor do que a brasileira, sendo igual à 50% (EIA, 2015).  

Apesar dessas diferenças, como estamos tratando do crescimento do custo apenas, o 

estudo da EIA (2015) é considerado uma boa estimativa para a evolução do custo total já 

instalado do SAS no Brasil. O Quadro 3 dispõe os valores encontrados no estudo. É possível 

perceber que no horizonte de tempo analisado o custo total já instalado não varia muito, o que 

é condizente com uma produção madura. 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Permite efetuar trocas de energia entre o sistema e o exterior. 
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Quadro 3. Resultado do estudo da EIA - Evolução do custo do SAS em (U$) 

Dados 
2009            

(ano base) 
2013 2020 2030 2040 

Capacidade típica 
42 42 42 42 42 

63 63 63 63 63 

Fração solar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Fator de energia solar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Vida média 20 20 20 20 20 

Custo do equipamento no varejo ($) 
3.300 3.300 3.000 2.600 2.600 

5.200 5.200 4.700 4.100 4.100 

Custo total instalado ($) 
7.600 7.600 7.300 6.900 6.900 

10.000 10.000 9.500 8.900 8.900 

Custo de manutenção anual 25 25 25 25 25 

Fonte: Elaboração própria a partir de EIA (2015) 

 

Com base no Quadro 3, encontrou-se uma taxa de redução do custo total instalado de 

cerca de 9% no período (2009 - 2040), o que equivale a uma taxa de redução anual de 

aproximadamente 0,3%. Além disso, é possível perceber que a partir de 2030 o custo não é 

alterado. Em função desta quase insignificante taxa de redução anual no custo total já 

instalado do SAS, optou-se por manter o custo constante na análise. Consequentemente, os 

valores da Tabela 19 (página 76) serão aplicados para todo o período analisado (2010 - 

2050). 

 

4.4.2 Custo de manutenção 

Segundo PEREIRA et al. (2003), o custo de manutenção do SAS leva em consideração 

a substituição de vidros e resistências elétricas, a limpeza dos coletores solares, revisão na 

vedação dos coletores e o reparo ou substituição de bombas, nos casos de sistemas com 

bombeamento. 

Diferentemente do que se pensa, o custo de manutenção do SAS é baixo. Ainda de 

acordo com PEREIRA et al. (2003) o custo de operação e manutenção para residências 

unifamiliares varia entre R$ 10,00/ano/casa (de interesse social) e R$ 30,000/ano/casa (classe 

A e B), valores em 2001. Atualmente se utiliza um custo de manutenção anual médio de 

R$ 50,00 (DASOL, 2015a). Esse valor é importante na formação do fluxo de caixa da análise 

de viabilidade financeira. 
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Para mais, de acordo com ABRAVA (2016), no caso de obras de pequeno porte, 

estudadas nesta dissertação, a solicitação de assistência técnica por demanda é mais vantajosa, 

uma vez que o sistema solar é muito confiável e de pouca manutenção. 

 

4.5 Disponibilidade de telhados 

Diferentemente da energia fotovoltaica para geração distribuída que necessita de uma 

área (m
2
) relativamente grande de telhado para a instalação de painéis solares, a energia solar 

térmica para o aquecimento de água requer uma metragem de telhados pequena, para a 

instalação dos coletores solares. 

Como foi observado na Tabela 18 (página 75), a maior configuração do SAS analisada 

nesta dissertação, demanda uma área de 6 m
2
 para a instalação dos coletores. Essa metragem é 

bem inferior aos valores disponíveis de telhado em residências do tipo casa encontrados por 

MIRANDA (2013). 

O Método 3 utilizado por MIRANDA (2013) para avaliar a disponibilidade de 

telhados leva em consideração as faixas de área construída por domicílio no Brasil (Figura 

25). A Figura 25 aponta que a maioria (54,3%) dos domicílios brasileiros possui área 

construída menor ou igual a 75 m² (PROCEL, 2007). 

 

 

Figura 25. Domicílios por área construída da amostra (2005) 

Fonte: PROCEL (2007) 
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Segundo (MIRANDA, 2013), em domicílios unifamiliares (casas) a área construída é 

uma razoável aproximação para a área de telhado. Ademais, nos domicílios do tipo casa, 

considerados nesta dissertação, fatores como orientação (ângulo azimutal) do telhado devem 

ser considerados. Normalmente, casas possuem telhados com duas faces voltadas para 

direções opostas. Assim, provavelmente apenas uma das faces do telhado terá um ângulo 

azimutal bom para a instalação do SAS. Dessa maneira, segundo MIRANDA (2013), é 

razoável considerar que a partir da disponibilidade anteriormente encontrada apenas metade 

seja considerada, resultando em um coeficiente de orientação CO = 0,5. 

Consequentemente, considerando como premissa que a menor disponibilidade de 

telhados por domicílio do tipo casa é 50 m
2
. Reduzindo este valor pelo coeficiente de 

orientação (CO = 0,5), chega-se então em um mínimo de telhado por domicílio de 25 m
2
, 

bastante superior à demanda máxima de área (6 m
2
) de telhados para a instalação do SAS. 

Não havendo desta forma, quaisquer restrições ao SAS neste quesito. 

 

4.6 Evolução das tarifas de energia elétrica 

A tarifa de energia elétrica é o preço cobrado por unidade de energia (R$/kWh). Esse 

valor pago pelo consumidor pelo uso da energia elétrica é uma das variáveis chaves na análise 

da inserção da energia térmica solar. Segundo a ABRADEE (2015a) é de se esperar que o 

preço da energia elétrica seja formado pelos custos incorridos desde a geração até a sua 

disponibilização aos consumidores, na tomada elétrica. Assim, a tarifa de energia elétrica 

cobrada aos consumidores cativos
24

 é constituída por (ABRADEE, 2015a): 

 Custos com a aquisição de energia elétrica; 

 Custos relativos ao uso do sistema de distribuição; 

 Custos relativos ao uso do sistema de transmissão; 

 Perdas técnicas e não técnicas; 

 Encargos diversos e impostos. 

As tarifas residenciais são a de escopo desta dissertação, pois são essas as cobradas 

aos consumidores residenciais (tomadores de decisão na análise). Esse tipo de tarifa é cobrado 

pelas distribuidoras de energia elétrica. O segmento de distribuição é aquele que recebe 

                                                 
24

 Consumidor cativo é aquele que só pode comprar energia elétrica de sua distribuidora local. O consumidor 

residencial é um de seus principais exemplos. 
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grande quantidade de energia do sistema de transmissão, através da compra de energia das 

geradoras, e a distribui de forma fragmentada para consumidores médios e pequenos. No 

Brasil, esse segmento é composto por 63 concessionárias (ABRADEE, 2015b).  

As distribuidoras foram utilizadas de forma a modelar, juntamente com os dados de 

irradiação, os grupos analisados. Com o objetivo de simplificar a análise, distribuidoras 

responsáveis por pequenas regiões e até apenas um distrito não foram consideradas. Assim, do 

total de 63 distribuidoras foram consideradas 62. 

É importante salientar que, recentemente três do total das distribuidoras passaram para 

o Grupo Energisa. A CEMAT virou EMT, a CELTINS se transformou em ETO e por fim a 

ENERSUL agora é EMS. 

Através de um contrato de concessão celebrado com a União, as distribuidoras de 

energia elétrica fornecem eletricidade em sua área de concessão. A área de concessão de cada 

uma das 62 distribuidoras analisadas foi levada em consideração, sendo obtida através dos 

dados georreferenciados do SIGEL (Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor 

Elétrico), ligado a ANEEL (SIGEL, 2013). Esses dados resultam na Figura 26 abaixo. 
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Figura 26. Área de concessão das 60 distribuidoras 

Fonte: MIRANDA (2013) 

 

Diferentemente do segmento de geração, a distribuição de energia no Brasil, tem seus 

preços regulados pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), que é a agência 

reguladora do setor. Desse modo, as distribuidoras não são livres para praticar os preços que 

desejam, mas sim, inserem-se no contexto dos já mencionados contratos de concessão, que 

usualmente contam com mecanismos de revisões e reajustes tarifários periódicos, 

operacionalizados pela própria ANEEL (ABRADEE, 2015b). Os três métodos previstos de 

reajuste tarifário são: reajuste tarifário anual, revisão tarifária periódica e revisão tarifária 

extraordinária. Em resumo, tal reajuste é necessário para assegurar que a tarifa vigente seja 

suficiente para cobrir os custos do serviço de distribuição (ANEEL, 2005; ANEEL, 2011).  

À vista disso, as tarifas residenciais de energia (B1-residencial) das 62 distribuidoras 

foram adquiridas por meio da ANEEL (2015a) para o período de 2010 a 2015, anos os quais 

se obtêm dados reais disponíveis. Aponta-se, que para cada ano existem diferentes vigências 

para diferentes tarifas, para cada concessionária de distribuição, todas homologadas pela 

ANEEL. Como foi observado acima, isso se justifica em razão das revisões e reajustes 

tarifários periódicos realizados pela ANEEL. A fim de que as tarifas reflitam de forma mais 



83 

 

 

 

fiel possível a realidade de cada ano, foi feita uma média anual das tarifas periódicas de cada 

ano (2010-2015) de cada concessionária. 

A exemplo do que foi realizado, temos na Figura 27, os dados tarifários de 2010 da 

concessionária LIGHT, uma das responsáveis pela distribuição de eletricidade no estado do 

Rio de Janeiro. Percebe-se que naquele ano a distribuidora teve duas tarifas diferentes, 

homologadas pela ANEEL com vigências diferentes (R$/kWh 0,31143 e R$/kWh 0,31769). 

Foi então feita uma média anual desses valores para cada distribuidora. Salienta-se, que pode 

haver mais ou menos de duas tarifas para o mesmo ano dependendo da concessionária de 

distribuição. A data de vigência também varia bastante.  

  

 

Figura 27. Tarifas da Classe de Consumo Residencial da Concessionária LIGHT (2010) 

Fonte: ANEEL (2015a) 

  

É importante realçar que, as tarifas retiradas de ANEEL (2015a), expressas na unidade 

R$/kWh (reais por quilowatt-hora), não contemplam tributos e outros elementos que fazem 

parte da conta de luz, tais como: ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços)
25

, PIS/PASEP (Programa de Integração Social / Programa de Formação do 

                                                 
25

 Tributo de competência estadual, com alíquotas que variam de estado para estado e que não integram o valor 

informado da tarifa. 
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Patrimônio do Servidor Público) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social)
26

, COSIP / CIP (Contribuição Social de Iluminação Pública)
27

. 

Segundo EPE (2012), a efeito de avaliar a competitividade da geração solar, deve-se 

ter em mente a tarifa final paga pelo consumidor, isto é, a tarifa em que estão incluídos os 

pagamentos compulsórios devidos ao poder público (tributos). Assim, tal como em 

MIRANDA (2013) tomou-se como referência para valor de PIS/CONFINS a alíquota de 6%, 

visto que essa oscila na faixa de 5% à 7%. (EPE, 2012). Já a alíquota de ICMS ficou em 25%, 

também determinada no estudo EPE (2012). 

Nesta dissertação, os custos (R$) estão sendo alisados a preços constantes, ou seja, em 

valores reais, os quais não consideram a inflação. Dessa forma, os valores resultantes da soma 

da média anual das tarifas homologadas pela ANEEL das 62 distribuidoras, com os tributos 

estipulados acima (PIS/CONFINS e ICMS) devem ser deflacionados. Destarte, é possível 

avaliar efetivamente a evolução do bem estar real. 

A deflação foi feita através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA)
28

. Por esse ser considerado o índice mais adequado ao estudo de caso. Em resultado, a 

tarifa de cada distribuidora, calculada pela média anual das tarifas homologadas pela ANEEL, 

mais tributos (PIS/CONFINS e ICMS), foram deflacionadas pelo IPCA de cada ano (2010 – 

2015a). Os valores anuais do IPCA (IBGE, 2015b) e as tarifas em valores reais paga pelos 

consumidores residenciais das distribuidoras encontram-se na Tabela 49 do APÊNDICE 6. 

A Tabela 49 também mostra a taxa média anual de crescimento das tarifas de energia 

elétrica de cada uma das 62 distribuidoras, que é na realidade o reajuste anual real 

(deflacionado) realizado pela ANEEL. Observando o período de 2010 até 2015, um reajuste 

anual médio de 4,54% ao ano é verificado. Esse valor está muito próximo daquele encontrado 

por MIRANDA (2013) no período 2004 à 2012 (igual à aproximadamente 5%). Todavia, esse 

percentual varia de distribuidora para distribuidora, e por ser uma média, em alguns anos é 

                                                 
26

 Tributos cobrados pelo Governo Federal sobre a receita bruta das empresas, incluídos nos valores das tarifas 

homologadas até 30 de junho de 2005. A partir de 1º de julho de 2005, as tarifas homologadas pela ANEEL não 

incluem os valores desses tributos, que passam a ser considerados em destaque na conta de luz, de forma 

semelhante ao ICMS. 
27

 É uma contribuição amparada no art. 149-A da Constituição Federal, que criou a possibilidade de instituição 

de uma contribuição para custeio do serviço de iluminação pública de responsabilidade dos Municípios e do 

Distrito Federal. 
28

 O IPCA analise a evolução dos preços da economia brasileira. Abrange as famílias com rendimentos mensais 

compreendidos entre 1 (um) e 40 (quarenta) salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e 

residentes nas áreas urbanas das regiões (IGBE, 2015b). 
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observado um decrescimento da tarifa de uma mesma distribuidora de energia. Assim sendo, 

não se vê razão para aplicar essa taxa de crescimento no período estudado nesta dissertação.  

 Além do mais, é sabido que, 2014 e 2015 foram anos atípicos, com os níveis de 

reservatório das hidrelétricas muito baixos devido a pouca incidência de chuvas. Em virtude, 

as térmicas foram acionadas com mais frequência o que encareceu o custo da energia elétrica 

(R$/kWh) no Brasil a partir de 2015. Dessa maneira, com intuito de realizar uma análise de 

viabilidade financeira mais conservadora, optou-se por manter constante os valores das tarifas 

residenciais de energia elétrica observados em 2010 para todo o período analisado, 2010 à 

2050.  

Como o valor das tarifas em 2010 é menor do que as tarifas em 2015, ao montar o 

fluxo de caixa na análise de viabilidade financeira, a economia de renda (tarifa de energia 

(R$/kWh) multiplicada pela economia de energia (kWh) devido ao uso do SAS) será menor 

do que se utilizassem as tarifas de 2015, tornando assim, a análise conservadora. Em virtude 

dessa diferença, será feita uma análise de sensibilidade de forma a demonstrar os efeitos de 

uma mudança tarifária. 

 

4.7 Grupos de análise 

Os grupos utilizados na metodologia são resultado da sobreposição da área de 

irradiação solar e área de concessão de cada distribuidora. Tal sobreposição origina 122 

grupos que combinam a tarifa da distribuidora e o dado de irradiação solar. Os 5.565 

municípios do Brasil foram distribuídos nesses grupos de acordo com sua localização. A 

localização geográfica de cada grupo é observada na Figura 28. A Figura 28 é fruto da 

sobreposição da Figura 16 e Figura 26. Já os grupos com quantidade de municípios contidos 

em cada um deles, origem de dado solar e de tarifa de energia, estão dispostos na Tabela 20.  
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Figura 28. Localização geográfica dos grupos analisados 

Fonte: MIRANDA (2013)
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Tabela 20. Os 122 grupos analisados 

Grupo Região Concessionária de distribuição   Sigla    

Tarifa 
residencial de 

energia elétrica - 
2010 (R$/kWh)  

Origem do dado 
solar 

Irradiação solar 
inclinada 

(kWh/m²/d) 

Número de 
municípios 

1 Norte  Companhia de Eletricidade do Amapá CEA  0,2432 Belém 5,0163 16 

2 Norte  Centrais Elétricas do Pará S/A. CELPA  0,4317 Belém 5,0163 99 

3 Norte  ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ETO  0,4960 Belém 5,0163 11 

4 Norte  Amazonas Distribuidora de Energia S/A AmE  0,3787 Boa Vista 4,8523 5 

5 Norte  Companhia Energética de Roraima CERR  0,3918 Boa Vista 4,8523 14 

6 Norte  Boa Vista Energia S/A Boa Vista  0,3281 Boa Vista 4,8523 1 

7 Norte  Centrais Elétricas de Rondônia S/A. CERON  0,4125 Cuiabá 5,1592 3 

8 Norte  Amazonas Distribuidora de Energia S/A AmE  0,3787 Jacareacanga 4,7671 5 

9 Norte  Centrais Elétricas do Pará S/A. CELPA  0,4317 Jacareacanga 4,7671 20 

10 Norte  Amazonas Distribuidora de Energia S/A AmE  0,3787 Manaus 4,5871 33 

11 Norte  Centrais Elétricas do Pará S/A. CELPA  0,4317 Manaus 4,5871 3 

12 Norte  Centrais Elétricas do Pará S/A. CELPA  0,4317 Porto Nacional 5,1107 21 

13 Norte  ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ETO  0,4960 Porto Nacional 5,1107 128 

14 Norte  Companhia de Eletricidade do Acre ELETROACRE  0,4468 Porto Velho 4,5933 22 

15 Norte  Amazonas Distribuidora de Energia S/A AmE  0,3787 Porto Velho 4,5933 19 

16 Norte  Centrais Elétricas de Rondônia S/A. CERON  0,4125 Porto Velho 4,5933 49 

17 Centro-Oeste  Celg Distribuição S.A. CELG-D  0,3618 Bom Jesus da Lapa 5,8437 6 

18 Centro-Oeste  CEB Distribuição S/A CEB-DIS  0,3342 Brasília 5,5343 1 

19 Centro-Oeste  Celg Distribuição S.A. CELG-D  0,3618 Brasília 5,5343 205 

20 Centro-Oeste  ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMT 0,4488 Brasília 5,5343 2 

21 Centro-Oeste  Companhia Hidroelétrica São Patrício CHESP  0,4620 Brasília 5,5343 9 

22 Centro-Oeste  Celg Distribuição S.A. CELG-D  0,3618 Campo Grande 5,2402 13 

23 Centro-Oeste  ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMT 0,4488 Campo Grande 5,2402 5 
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24 Centro-Oeste  Elektro Eletricidade e Serviços S/A. ELEKTRO  0,4325 Campo Grande 5,2402 5 

25 Centro-Oeste  ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMS  0,4506 Campo Grande 5,2402 70 

26 Centro-Oeste  Celg Distribuição S.A. CELG-D  0,3618 Cuiabá 5,1592 3 

27 Centro-Oeste  ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMT 0,4488 Cuiabá 5,1592 95 

28 Centro-Oeste  ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMS  0,4506 Cuiabá 5,1592 3 

29 Centro-Oeste  ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMT 0,4488 Jacareacanga 4,7671 17 

30 Centro-Oeste  Celg Distribuição S.A. CELG-D  0,3618 Porto Nacional 5,1107 10 

31 Centro-Oeste  ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMT 0,4488 Porto Nacional 5,1107 16 

32 Centro-Oeste  ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMT 0,4488 Porto Velho 4,5933 6 

33 Sul  Copel Distribuição S/A COPEL-DIS  0,3633 Campo Grande 5,2402 86 

34 Sul  Celesc Distribuição S.A. CELESC-DIS  0,3838 Curitiba 4,4294 54 

35 Sul  Companhia Força e Luz do Oeste CFLO  0,3660 Curitiba 4,4294 1 

36 Sul  Companhia Campolarguense de Energia COCEL  0,4023 Curitiba 4,4294 1 

37 Sul  Copel Distribuição S/A COPEL-DIS  0,3633 Curitiba 4,4294 277 

38 Sul  Companhia Luz e Força Santa Cruz CPFL Santa Cruz  0,4462 Curitiba 4,4294 3 

39 Sul  Empresa Força e Luz João Cesa Ltda EFLJC  0,4681 Florianópolis 4,3594 1 

40 Sul  Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica CEEE-D  0,3824 Florianópolis 4,3594 21 

41 Sul  Celesc Distribuição S.A. CELESC-DIS  0,3838 Florianópolis 4,3594 153 

42 Sul  Cooperativa Aliança COOPERALIANÇA  0,4249 Florianópolis 4,3594 1 

43 Sul  Empresa Força e Luz Urussanga Ltda EFLUL  0,3828 Florianópolis 4,3594 1 

44 Sul  Rio Grande Energia S/A. RGE  0,4627 Florianópolis 4,3594 21 

45 Sul  AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A. AES-SUL  0,3676 Santa Maria  4,6670 127 

46 Sul  Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica CEEE-D  0,3824 Santa Maria  4,6670 52 

47 Sul  Celesc Distribuição S.A. CELESC-DIS  0,3838 Santa Maria  4,6670 77 

48 Sul  Copel Distribuição S/A COPEL-DIS  0,3633 Santa Maria  4,6670 31 

49 Sul  Departamento Municipal de Energia de Ijuí DEMEI  0,4509 Santa Maria  4,6670 2 
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50 Sul  Centrais Elétricas de Carazinho S/A. ELETROCAR  0,4547 Santa Maria  4,6670 7 

51 Sul  Hidroelétrica Panambi S/A. HIDROPAN  0,4406 Santa Maria  4,6670 2 

52 Sul  Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Ltda IENERGIA  0,4360 Santa Maria  4,6670 6 

53 Sul  Muxfeldt Marin & Cia. Ltda MUXENERGIA  0,4081 Santa Maria  4,6670 2 

54 Sul  Rio Grande Energia S/A. RGE  0,4627 Santa Maria  4,6670 255 

55 Sul  Usina Hidroelétrica Nova Palma Ltda. UHENPAL  0,5145 Santa Maria  4,6670 7 

56 Nordeste  Companhia Energética do Maranhão CEMAR  0,5086 Belém 5,0163 137 

57 Nordeste  Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA  0,4161 Belo Horizonte 4,4665 6 

58 Nordeste  Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA  0,4161 Bom Jesus da Lapa 5,8437 111 

59 Nordeste  Companhia Energética do Piauí CEPISA  0,4546 Bom Jesus da Lapa 5,8437 5 

60 Nordeste  Companhia Energética do Maranhão CEMAR  0,5086 Fortaleza 5,7777 36 

61 Nordeste  Companhia Energética do Ceará COELCE  0,4817 Fortaleza 5,7777 151 

62 Nordeste  Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN  0,3836 Fortaleza 5,7777 77 

63 Nordeste  Companhia Energética do Piauí CEPISA  0,4546 Fortaleza 5,7777 62 

64 Nordeste  Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia EPB  0,4218 Fortaleza 5,7777 32 

65 Nordeste  Companhia Energética de Pernambuco CELPE  0,3959 Petrolina 5,7011 40 

66 Nordeste  Companhia Energética do Maranhão CEMAR  0,5086 Petrolina 5,7011 23 

67 Nordeste  Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA  0,4161 Petrolina 5,7011 63 

68 Nordeste  Companhia Energética do Ceará COELCE  0,4817 Petrolina 5,7011 33 

69 Nordeste  Companhia Energética de Alagoas CEAL  0,3991 Petrolina 5,7011 6 

70 Nordeste  Companhia Energética do Piauí CEPISA  0,4546 Petrolina 5,7011 144 

71 Nordeste  Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia EPB  0,4218 Petrolina 5,7011 25 

72 Nordeste  Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. ESE  0,3741 Petrolina 5,7011 2 

73 Nordeste  Companhia Energética do Maranhão CEMAR  0,5086 Porto Nacional 5,1107 21 

74 Nordeste  Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA  0,4161 Porto Nacional 5,1107 4 

75 Nordeste  Companhia Energética do Piauí CEPISA  0,4546 Porto Nacional 5,1107 12 
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76 Nordeste  Companhia Energética de Pernambuco CELPE  0,3959 Recife 5,7812 146 

77 Nordeste  Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN  0,3836 Recife 5,7812 90 

78 Nordeste  Energisa Borborema Distribuidora de Energia S.A. EBO  0,3333 Recife 5,7812 6 

79 Nordeste  Companhia Energética de Alagoas CEAL  0,3991 Recife 5,7812 96 

80 Nordeste  Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia EPB  0,4218 Recife 5,7812 160 

81 Nordeste  Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. ESE  0,3741 Recife 5,7812 16 

82 Nordeste  Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA  0,4161 Salvador 5,1697 231 

83 Nordeste  Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. ESE  0,3741 Salvador 5,1697 45 

84 Nordeste  Companhia Sul Sergipana de Eletricidade SULGIPE  0,4588 Salvador 5,1697 14 

85 Sudeste  CEMIG Distribuição S/A CEMIG-D  0,4639 Belo Horizonte 4,4665 479 

86 Sudeste  Empresa Luz e Força Santa Maria S/A. ELFSM  0,4470 Belo Horizonte 4,4665 11 

87 Sudeste  Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A. EMG  0,5188 Belo Horizonte 4,4665 35 

88 Sudeste  Espírito Santo Centrais Elétricas S/A. ESCELSA  0,4054 Belo Horizonte 4,4665 56 

89 Sudeste  CEMIG Distribuição S/A CEMIG-D  0,4639 Bom Jesus da Lapa 5,8437 72 

90 Sudeste  CEMIG Distribuição S/A CEMIG-D  0,4639 Brasília 5,5343 61 

91 Sudeste  Caiuá Distribuição de Energia S/A CAIUÁ-D  0,3378 Campo Grande 5,2402 22 

92 Sudeste  CEMIG Distribuição S/A CEMIG-D  0,4639 Campo Grande 5,2402 3 

93 Sudeste  Companhia Paulista de Força e Luz CPFL-Paulista  0,3944 Campo Grande 5,2402 9 

94 Sudeste  Elektro Eletricidade e Serviços S/A. ELEKTRO  0,4325 Campo Grande 5,2402 83 

95 Sudeste  Caiuá Distribuição de Energia S/A CAIUÁ-D  0,3378 Curitiba 4,4294 2 

96 Sudeste  Companhia Paulista de Força e Luz CPFL-Paulista  0,3944 Curitiba 4,4294 28 

97 Sudeste  Companhia Luz e Força Santa Cruz CPFL Santa Cruz  0,4462 Curitiba 4,4294 22 

98 Sudeste  Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S/A EDEVP  0,3782 Curitiba 4,4294 27 

99 Sudeste  Elektro Eletricidade e Serviços S/A. ELEKTRO  0,4325 Curitiba 4,4294 32 

100 Sudeste  Ampla Energia e Serviços S/A AMPLA  0,4733 Rio de Janeiro 4,6488 65 

101 Sudeste  Bandeirante Energia S/A. BANDEIRANTE  0,3863 Rio de Janeiro 4,6488 4 
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102 Sudeste  CEMIG Distribuição S/A CEMIG-D  0,4639 Rio de Janeiro 4,6488 56 

103 Sudeste  Elektro Eletricidade e Serviços S/A. ELEKTRO  0,4325 Rio de Janeiro 4,6488 10 

104 Sudeste  Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A. EMG  0,5188 Rio de Janeiro 4,6488 30 

105 Sudeste  Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A. ENF  0,4076 Rio de Janeiro 4,6488 1 

106 Sudeste  Espírito Santo Centrais Elétricas S/A. ESCELSA  0,4054 Rio de Janeiro 4,6488 11 

107 Sudeste  Light Serviços de Eletricidade S/A. LIGHT  0,3877 Rio de Janeiro 4,6488 27 

108 Sudeste  CEMIG Distribuição S/A CEMIG-D  0,4639 Salvador 5,1697 5 

109 Sudeste  Bandeirante Energia S/A. BANDEIRANTE  0,3863 São Paulo 4,0455 25 

110 Sudeste  CEMIG Distribuição S/A CEMIG-D  0,4639 São Paulo 4,0455 97 

111 Sudeste  Companhia Nacional de Energia Elétrica CNEE  0,3645 São Paulo 4,0455 16 

112 Sudeste  Companhia Jaguari de Energia CPFL Jaguari  0,3456 São Paulo 4,0455 2 

113 Sudeste  Companhia Leste Paulista de Energia 
CPFL Leste 

Paulista  
0,4505 São Paulo 4,0455 7 

114 Sudeste  Companhia Luz e Força de Mococa CPFL Mococa  0,4789 São Paulo 4,0455 4 

115 Sudeste  Companhia Paulista de Força e Luz CPFL-Paulista  0,3944 São Paulo 4,0455 197 

116 Sudeste  Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL- Piratininga  0,3758 São Paulo 4,0455 27 

117 Sudeste  Companhia Luz e Força Santa Cruz CPFL Santa Cruz  0,4462 São Paulo 4,0455 2 

118 Sudeste  Companhia Sul Paulista de Energia CPFL Sul Paulista  0,4403 São Paulo 4,0455 5 

119 Sudeste  DME Distribuição S.A DMED  0,3762 São Paulo 4,0455 1 

120 Sudeste  Empresa Elétrica Bragantina S/A. EEB  0,4241 São Paulo 4,0455 16 

121 Sudeste  Elektro Eletricidade e Serviços S/A. ELEKTRO  0,4325 São Paulo 4,0455 94 

122 Sudeste  Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A ELETROPAULO  0,3636 São Paulo 4,0455 24 

 Fonte: Elaboração própria com base em MIRANDA (2013)
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4.8 Parâmetros econômicos 

Os parâmetros econômicos são essenciais para análise de viabilidade financeira. Por 

isso, seu cálculo deve ser demonstrado detalhadamente. Como já foi mencionado 

anteriormente, são consideradas duas taxas de desconto diferentes na análise. O cálculo 

utilizado para se chegar a essas diferentes taxas será descrito a seguir, assim como o cálculo 

do custo de financiamento e tipo de financiamento utilizado como premissa. 

 

4.8.1 Taxa de desconto 1 

A Taxa de Desconto 1 representa os investimentos alternativos disponíveis à pessoas 

físicas. Sua estimação foi realizada através da média das principais aplicações financeiras 

disponíveis no mercado. 

Primeiramente foi calculada a rentabilidade média anual, levando em consideração os 

últimos 10 anos, de cada tipo de aplicação. Posteriormente através dessa rentabilidade média, 

chegou-se a média representativa das principais aplicações financeiras. O resultado desse 

procedimento é uma Taxa de Desconto 1 igual a 9,92% a.a. Os valores dessa estimativa são 

observados na  Tabela 21 a seguir.  

 

Tabela 21. Rentabilidade das principais aplicações financeiras (% a.a.) 

Aplicação 
Financeira 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Média  

SELIC* 19,14 15,05 11,87 12,51 9,72 9,94 11,69 8,36 8,27 10,93 13,44 11,90 

Poupança 9,19 8,41 7,80 7,74 7,09 6,81 7,50 6,58 6,32 7,02 7,94 7,49 

CDI 17,99 13,17 11,12 13,62 8,55 10,64 10,87 6,90 9,77 11,57 14,14 11,67 

Ouro 2,93 12,70 11,26 32,13 -3,04 32,27 15,86 15,27 -17,34 12,04 33,63 13,43 

Dólar 
Comercial 

-11,83 -8,66 -17,14 31,96 -25,48 -4,32 12,89 8,95 14,62 13,37 47,02 5,58 

Ibovespa 27,73 32,92 43,65 -41,23 82,64 1,05 -18,11 7,38 -15,51 -2,91 -13,30 9,48 

Média 10,86 12,26 11,43 9,45 13,25 9,40 6,78 8,91 1,02 8,67 17,14 9,92 

 Fonte: Elaboração própria com base em BCB (2016) 

 * Para calcular a taxa anual foi feita uma média das taxas estipuladas pelo Copom em cada ano respectivo 
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4.8.2 Taxa de desconto 2 

A Taxa de Desconto 2 representa o custo de oportunidade. Essa foi estimada através da 

média das principais formas de concessão de crédito à pessoa física. Assim como no cálculo 

da Taxa de Desconto 1, primeiro foi calculado o juros médio anual, levando em consideração 

os últimos 3 anos, de cada tipo de concessão de crédito. Depois, foi calculada a média das 

principais formas de concessão de crédito à pessoa física, que resultou em uma Taxa de 

Desconto 2 igual À 129,46%. Os tipos de concessão de crédito à pessoa física e suas 

respectivas taxas de juros podem ser vistos na Tabela 22. 

 

Tabela 22. Juros por tipo de concessão de crédito à pessoa física (% a.a.) 

Tipos de concessão de crédito à pessoa Física 2013 2014 2015 Média 

Juros do comércio 64,78 76,53 90,12 77,14 

Juros do cartão de crédito 192,94 258,23 399,84 283,67 

Cheque Especial 150,98 178.80 240,88 195,93 

Crédito Direto ao Consumidor (CDC) - bancos - financiamento de 
automóveis 

21,70 24,46 31,07 25,74 

Empréstimo pessoal contraído em bancos 45,93 53,05 67,65 55,54 

Empréstimo pessoal contraído em instituições financeiras 129,29 133,96 152,94 138,73 

Média 100,94 109,25 163,75 129,46 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANEFAC (2016) 

 

4.8.3 Custo de financiamento 

O aquecedor solar de água segundo a DASOL (2015c) é um investimento com 

payback médio simples de dois anos. Ainda assim, exige um investimento inicial muito maior 

do que o seu concorrente o chuveiro elétrico convencional.  Desta forma, mesmo com o 

retorno do investimento em um prazo relativamente curto, os consumidores apresentam um 

receio na compra do SAS. 

Em razão, são disponibilizados alguns tipos de financiamento que contemplam o 

sistema de aquecimento solar. Dentre esses destaca-se (DASOL, 2015c): 

 Construcard da CAIXA - SAS, aerogeradores e equipamentos para energia 

fotovoltaica podem ser financiados para pessoa física por meio do Construcard 

CAIXA, linha de crédito que possibilita a compra de material de construção em 
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geral. De modo a facilitar as compras, o cliente recebe um cartão magnético para 

ser usado no período de até seis meses. A taxa de juros varia de 1,74% a 1,89% ao 

mês mais Taxa Referencial (TR)
29

. O prazo total de financiamento pode chegar a 

240 meses, conforme o relacionamento e o valor de financiamento, de acordo com 

a capacidade de pagamento do cliente. Os clientes podem solicitar o Construcard 

em qualquer agência da CAIXA. 

 

 Consórcio no BB - O Banco do Brasil comercializa cotas para a compra de 

equipamentos que oferecem mais economia, eficiência e sustentabilidade. É o caso 

da energia solar térmica, placas fotovoltaicas, etc. As cartas de crédito para os bens 

sustentáveis variam entre R$ 1,5 mil e R$ 7 mil, com planos de até 36 meses e 

taxas de administração a partir de 0,55% ao mês. As cotas estão disponíveis tanto 

para pessoas físicas como para empresas. A contemplação ocorre por sorteio, com 

base nos resultados da Loteria Federal, ou por meio de lance. Não há taxa de 

adesão, incidência de juros ou IOF. As parcelas são debitadas em conta e os não 

correntistas podem pagar por meio de boleto bancário. As cartas de crédito podem 

ser adquiridas nas agências do Banco do Brasil, no site do Banco na Internet, 

Central de Atendimento ou pelos até mesmo nos terminais de autoatendimento. 

 

 Eficiência energética no Santander - A financeira Santander Financiamentos tem 

uma linha especial destinada à eficiência energética para financiar a compra de 

aquecedores solares de água, dentre outros equipamento. O cliente não solicita esta 

linha diretamente ao banco ou financeira, e sim ao fornecedor do 

projeto/equipamento credenciado, que oferecerá a linha ao seu cliente como uma 

forma de pagamento parcelada. O programa é oferecido a clientes pessoa física e 

pessoa jurídica, e a validação do projeto depende exclusivamente de análise de 

crédito do proponente. O valor financiado parte de R$ 1.500,00 e não tem teto 

estabelecido. As taxas de juros são calculadas no momento da avaliação de crédito, 

processo similar ao de um financiamento de automóvel. As taxas variam de acordo 

com o produto/projeto, bem com o perfil do cliente.  

                                                 
29

  “É calculada com base em amostra constituída das 20 maiores instituições financeiras do País, assim 

consideradas em função do volume de captação efetuado por meio de certificados e recibos de depósito bancário 

(CDB/RDB), com prazo de 30 a 35 dias corridos, inclusive, e remunerados a taxas prefixadas, entre bancos 

múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento e caixas econômicas. Resolução 4.240, de 28/6/2013.” 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2015) 
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 Bradesco - O banco Bradesco possui uma linha de crédito específica para financiar 

até 70% do valor do SAS. O financiamento, no entanto, só vale para equipamentos 

certificados pelo INMETRO. O chamado CDC Aquecedores Solares prevê 

parcelas a partir de R$ 20 e prazo de até 48 meses para pagar com débito 

automático em conta corrente, com taxas de juros menores para prazos até 12 

meses. Para efetivar o crédito, o cliente do banco deve ir até sua agência com 

originais ou cópias autenticadas do RG, CPF, comprovante de renda e endereço, 

nota fiscal com certificação do INMETRO. 

Dentre essas possibilidades de financiamento, a mais comumente utilizada, de maior 

facilidade de acesso e mais antiga é o Construcard da CAIXA. Como esse é também o 

financiamento mais conservador, ou seja, que apresenta taxas de juros mais altas, este foi 

escolhido para representar o custo de financiamento do SAS na análise.  

Considerando uma taxa de juros média no Construcard de 1,815% a.m
30

 chega-se a 

uma taxa anual de aproximadamente 24% mais TR. Foi calculada uma média dos últimos 5 

anos da TR e chegou-se em um taxa média anual de 0,8%. Consequentemente, a taxa de 

financiamento é de 24,8% a.a. 

 

4.9 Resumo das premissas 

As premissas utilizadas nesta dissertação foram estipuladas e justificadas ao longo 

deste Capítulo 4. Por ser um capítulo bastante extenso e com muitas informações, foi feito um 

resumo com todas as premissas adotadas pelo modelo proposto. Esse resumo é observado na 

Tabela 23 a seguir. Essa tabela traz informações importantes ao cálculo do potencial 

econômico realizado neste estudo. 

 

 

 

                                                 
30

 Média simples entre a menor (1,74%) e a maior taxa praticada (1,89%). 
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Tabela 23. Resumo das premissas 

Variáveis Premissa 

Residências analisadas Do tipo casa 

Vida útil 20 anos 

Inclinação do coletor (β)  | |+10   , onde   é a latitude local 

Ângulo azimutal (γ) 180 o 

Temperatura de água quente 40     

Demanda de água quente 50 litros/pessoa/dia  

Volume de armazenamento Volume de consumo 

Princípio de funcionamento Termossifão ou Circulação natural 

        6,27 W/m²     

             0,75 W/m²     

Sistema auxiliar 
Reservatório térmico com resistência elétrica acionada 

manualmente 

Fração Solar Calculada pelo método f-Chart 

Fração Solar ideal Próxima de 70% 

Custo do SAS 
Custo do coletor solar (m

2
) + custo do reservatório térmico 

(L) + custo da mão de obra + custo do misturador 

Custo de operação e manutenção (C
O&M

)  R$ 50/ano 

Demanda máxima de área de telhados para instalação 
do SAS 

6 m
2 

Disponibilidade mínima de telhado por domicílio 25 m
2 

PIS/CONFINS  Alíquota de 6% a.a 

ICMS Alíquota de 25% a.a 

Grupos  122 

Taxa de desconto 1 9,92% a.a 

Taxa de desconto 2 129,46% a.a 

Custo de financiamento (taxa de juros) 24,8% a.a (Construcard da CAIXA)   

Tempo de financiamento (em anos) 2 anos 

Fonte: Elaboração própria 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Como o seu próprio título informa, este capítulo é dedicado a apresentar e discutir os 

resultados obtidos na análise do modelo proposto. São apresentados todos os resultados 

encontrados na análise tanto do potencial técnico como do potencial econômico, sendo esses 

divididos em dois cenários: ano base e projeções. Destaca-se que também é realizada aqui, 

uma análise de sensibilidade.  

 

5.1 Potencial Técnico 

O potencial técnico avalia o potencial de inserção do SAS em residências unifamiliares 

no Brasil caso não houvesse restrição orçamentária. Assim, as estimativas de geração de 

energia pelo SAS variam basicamente, de acordo com o número de domicílios do tipo casa, a 

demanda total de energia para o aquecimento de água do banho e a fração solar anual. 

 

5.1.1 Ano Base 

O potencial técnico do ano base considera o número real total de casas em 2010 e a 

geração de energia pelo SAS (equivalente em GWh) de cada tipo de residência, conforme sua 

localização e número de moradores.  

Como esperado, a Tabela 24 mostra que a região sudeste é a mais promissora das 

cinco existentes quanto ao potencial técnico do ano base. O sudeste representa uma geração 

equivalente a 20.112 GWh em 2010.  Já a região nordeste é a segunda com maior potencial 

técnico (10.992 GWh), seguida pelo sul (7.823 GWh), centro-oeste (3.175 GWh) e por último 

o norte (3.126 GWh). Por consequência, o potencial técnico nacional equivale a 45.229 GWh 

no ano base. 

No caso do potencial técnico em uma categorização por região, a geração de energia é 

influenciada principalmente pelo número total de residências unifamiliares. 

Consequentemente, as regiões com maior potencial são aquelas com maior número de casas.  
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Tabela 24. Potencial técnico ano base (equivalente em GWh) 

Região Total 

Número de moradores por domicílio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Norte 3.126 90 293 490 667 568 379 248 392 

Nordeste 10.992 409 1.435 2.291 2.502 1.905 1.052 617 783 

Sudeste 20.112 915 2.861 4.633 5.393 3.267 1.543 755 746 

Sul 7.823 359 1.228 2.020 2.095 1.147 530 241 204 

Centro-Oeste 3.175 151 507 687 861 508 239 116 107 

Brasil 45.229 1.923 6.323 10.121 11.518 7.395 3.742 1.976 2.231 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ademais, no Gráfico 1, fica evidente a diferença de potencial técnico em relação ao 

número de moradores por domicílio. Em todas as regiões e também no caso do Brasil é 

possível observar a formação de um pico no gráfico, sendo em alguns casos mais sutil do que 

em outros.  

 

 

Gráfico 1. Potencial técnico (ano base) 

Fonte: Elaboração própria 

 

O pico alcança seu máximo na relação de quatro moradores por domicílio. Ou seja, 

em uma categorização por número de moradores por domicílio, o potencial técnico é maior no 
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caso de quatro moradores. No caso do Brasil, essa categoria representa 25% da geração total 

de energia a partir do SAS em 2010. Em outras palavras, um quarto do total de energia gerada 

pelo SAS no Brasil provém de residências unifamiliares com quatro moradores, segundo a 

análise. 

A justificativa para isto vai além do número total de residências unifamiliares. Foi 

visto anteriormente (Tabela 6 na página 46), que residências com três moradores representam 

a maior participação no total de domicílios do tipo casa, com uma proporção de 24,86%. No 

entanto, em residências com quatro moradores (participação de 21,87% no total de casas) o 

SAS é projetado para gerar mais energia, já que possui um morador a mais, quando 

comparado a residências de três moradores. 

Por outro lado, no caso de residências com oito moradores, apesar de o SAS gerar 

mais energia do que nos outros casos, sua participação no total de domicílios do tipo casa é 

irrelevante (2,32%), daí sua pequena participação no potencial técnico. 

Dessa maneira, no caso do potencial técnico em uma categorização por número de 

moradores por domicílios, a geração de energia pelo sistema solar depende, tanto do número 

de domicílios como da geração de energia pelas residências. Assim, quanto maior o número 

de moradores em um domicílio, maior será a energia gerada pelo SAS, uma vez que ele é 

projetado para atender de forma proporcional a demanda de energia para o aquecimento de 

água. 

Na Tabela 25 são apresentados os 20 municípios com maior participação no 

potencial técnico do ano base. Como era esperado, assim como no caso das regiões, no caso 

dos municípios o número total de casas em cada um dos municípios apresenta extrema 

importância na participação do potencial técnico total. Dessa maneira, os dois municípios com 

maior geração de energia são respectivamente os municípios com maior número de 

residências unifamiliares no Brasil. São esses, São Paulo (2.561 GWh) e Rio de Janeiro 

(1.080 GWh). 

No entanto, como já foi observado, a geração de energia é também influência pelos 

dados climáticos da localidade (dado solar e temperatura ambiente). Assim, apesar de Brasília 

ser o quinto município com o maior número de casas, ele é o terceiro maior na participação do 

potencial técnico (512 GWh). 
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Tabela 25. Top 20 municípios com maior potencial técnico do ano base 

Colocação Grupo Município Região 
Potencial 

Técnico (GWh) 
Origem do dado 

solar 
Concessionária 

de energia 

1 122 São Paulo - SP Sudeste 2.561 São Paulo ELETROPAULO  

2 107 Rio de Janeiro - RJ Sudeste 1.080 Rio de Janeiro LIGHT  

3 18 Brasília - DF Centro-Oeste 512 Brasília CEB-DIS  

4 82 Salvador - BA Nordeste 494 Salvador COELBA  

5 37 Curitiba - PR Sul 472 Curitiba COPEL-DIS  

6 85 Belo Horizonte - MG Sudeste 467 Belo Horizonte CEMIG-D  

7 61 Fortaleza - CE Nordeste 439 Fortaleza COELCE  

8 109 Guarulhos - SP Sudeste 327 São Paulo BANDEIRANTE  

9 10 Manaus - AM Norte 320 Manaus AmE  

10 19 Goiânia - GO Centro-Oeste 280 Brasília CELG-D  

11 46 Porto Alegre - RS Sul 266 Santa Maria  CEEE-D  

12 2 Belém - PA Norte 264 Belém CELPA  

13 115 Campinas - SP Sudeste 264 São Paulo CPFL-Paulista  

14 76 Recife - PE Nordeste 247 Recife CELPE  

15 100 São Gonçalo - RJ Sudeste 240 Rio de Janeiro AMPLA  

16 100 Duque de Caxias - RJ Sudeste 213 Rio de Janeiro AMPLA  

17 56 São Luís - MA Nordeste 196 Belém CEMAR  

18 107 Nova Iguaçu - RJ Sudeste 195 Rio de Janeiro LIGHT  

19 122 São Bernardo do Campo - SP Sudeste 181 São Paulo ELETROPAULO  

20 25 Campo Grande - MS Centro-Oeste 181 Campo Grande EMS  

Fonte: Elaboração própria 

 

5.1.2 Projeções 

O resultado do potencial técnico das projeções aponta a geração de energia através do 

SAS no período 2011 a 2050. A geração total de energia neste horizonte de tempo analisado é 

observada na Tabela 26. 

Como já foi explicado anteriormente, o potencial técnico aumenta anualmente, devido 

ao aumento projetado do número de casas brasileiras (Tabela 5 na página 45). Assim, chega-

se a um potencial técnico de 77.690 GWh no ano de 2050. Já o potencial acumulado é de 

2.569.904 GWh no período. 

Foi posto como premissa do modelo que a participação do número de domicílios do 

tipo casa de cada região em relação ao número total de casas (Tabela 4 página 44) seria 

mantido até o final do período. Dessa maneira, a região sudeste permanece com a maior 



101 

 

 

 

participação no potencial técnico das projeções, com uma geração equivalente de 1.142.766 

GWh no período. O norte também se mantém com a menor participação no potencial 

(177.645 GWh no período). Estes valores são observados na Tabela 26. 

 

Tabela 26. Potencial técnico das projeções (equivalente em GWh/ano) 

Região 2020 2030 2040 2050 Total 

Norte 3.881 4.483 5.000 5.370 177.645 

Nordeste 13.645 15.762 17.578 18.881 624.570 

Sudeste 24.966 28.840 32.162 34.546 1.142.766 

Sul 9.711 11.218 12.510 13.438 444.505 

Centro-Oeste 3.942 4.553 5.078 5.454 180.418 

Brasil 56.144 64.857 72.327 77.690 2.569.904 

Fonte: Elaboração própria 

 

O Gráfico 2 mostra de forma dinâmica a evolução do potencial técnico no horizonte 

de tempo analisado (2010 - 2050). Percebe-se através desse, a forte participação da região 

sudeste e nordeste em contraponto à participação da região norte e centro-oeste. É possível 

perceber também que o aumento projetado no número de domicílios do tipo casa possibilita 

um potencial técnico crescente no horizonte de tempo analisado. Isso, porque mais casas 

passam a gerar energia anualmente através do SAS. 
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Gráfico 2. Potencial técnico (projeções) 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Tabela 27 apresenta os municípios com maior potencial técnico das projeções. É 

mantido o ranking observado no potencial técnico do ano base (Tabela 25 página 100). São 

Paulo permanece como o município com maior geração virtual de energia acumulada no 

período 2011 a 2050 com 145.523 GWh, seguido pelo Rio de Janeiro (61.351 GWh) e 

Brasília (29.145 GWh). Destaca-se que o município de Osasco permanece como último do 

ranking demonstrado na Tabela 27, com um potencial técnico acumulado no período de 

9.865 GWh. 
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Tabela 27. Top 20 municípios com maior potencial técnico das projeções (2011-2050) 

Colocação Grupo Município Região 
Potencial 

técnico (GWh) 
Origem do dado 

solar 
Concessionária 

de energia 

1 122 São Paulo - SP Sudeste 145.523 São Paulo ELETROPAULO  

2 107 Rio de Janeiro - RJ Sudeste 61.351 Rio de Janeiro LIGHT  

3 18 Brasília - DF Centro-Oeste 29.115 Brasília CEB-DIS  

4 82 Salvador - BA Nordeste 28.084 Salvador COELBA  

5 37 Curitiba - PR Sul 26.797 Curitiba COPEL-DIS  

6 85 Belo Horizonte - MG Sudeste 26.520 Belo Horizonte CEMIG-D  

7 61 Fortaleza - CE Nordeste 24.930 Fortaleza COELCE  

8 109 Guarulhos - SP Sudeste 18.582 São Paulo BANDEIRANTE  

9 10 Manaus - AM Norte 18.175 Manaus AmE  

10 19 Goiânia - GO Centro-Oeste 15.908 Brasília CELG-D  

11 46 Porto Alegre - RS Sul 15.126 Santa Maria  CEEE-D  

12 2 Belém - PA Norte 15.007 Belém CELPA  

13 115 Campinas - SP Sudeste 14.992 São Paulo CPFL-Paulista  

14 76 Recife - PE Nordeste 14.050 Recife CELPE  

15 100 São Gonçalo - RJ Sudeste 13.640 Rio de Janeiro AMPLA  

16 100 Duque de Caxias - RJ Sudeste 12.085 Rio de Janeiro AMPLA  

17 56 São Luís - MA Nordeste 11.159 Belém CEMAR  

18 107 Nova Iguaçu - RJ Sudeste 11.063 Rio de Janeiro LIGHT  

19 122 São Bernardo do Campo - SP Sudeste 10.304 São Paulo ELETROPAULO  

20 25 Campo Grande - MS Centro-Oeste 10.279 Campo Grande EMS  

Fonte: Elaboração própria 

 

5.2 Potencial econômico 

Diferentemente do potencial técnico, o potencial econômico leva em consideração a 

análise de viabilidade financeira da instalação do SAS em residências unifamiliares. Por 

conseguinte, o potencial econômico só considera a geração de energia pelo SAS em 

residências que apresentam um      .  

 

5.2.1 Análise de viabilidade financeira 

Através da análise de viabilidade financeira é possível saber quais são as residências 

onde a instalação do SAS é economicamente viável. Os resultados da análise de viabilidade 

financeira em uma ótica de VPL e em uma ótica de TIR serão demonstrados a seguir. 
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5.2.1.1 Valor Presente Líquido (VPL) 

Os resultados do cálculo do VPL demonstram quais residências possuem viabilidade 

econômica para instalação do SAS.  Todos os casos, dentre os 976 analisados, que apresentam 

um      , são considerados viáveis economicamente.  

A seguir serão demonstradas tabelas com os resultados do cálculo do VPL. Os valores 

positivos, ou seja, casos viáveis economicamente estão em negrito e marcados de cinza nas 

tabelas. É importante destacar que, quanto maior o valor do VPL, mais viável 

economicamente é a instalação do SAS em uma residência. Os valores contidos nas tabelas 

são referentes ao caso considerado padrão. 

O caso padrão assume as premissas contidas na Tabela 23 da página 96 (Resumo das 

premissas). No entanto, a tabela possui duas taxas de desconto. A taxa de desconto adotada 

pelo caso padrão foi a Taxa de Desconto 1 igual a 9,92% a.a. Essa é a taxa que representa o 

custo de oportunidade dos investimentos alternativos.  

Entretanto, foi realizada uma análise de VPL utilizando a Taxa de Desconto 2 que 

representa o custo de oportunidade do consumo presente. Nesta simulação, no entanto não foi 

verificado nenhum caso com      , ou seja, com a taxa de desconto no valor de 

129,46% a.a. referente à Taxa de Desconto 2, nenhum caso possui viabilidade econômica. De 

fato, essa taxa de desconto possui um valor muito alto. Assim, dificilmente algum 

investimento apresentaria uma análise financeira positiva ao utilizá-la.  

Assim como os resultados do potencial técnico e econômico, os resultados da análise 

de viabilidade financeira foram divididos por região. A Tabela 28 traz os valores do VPL da 

região norte para o caso considerado padrão. São 449 municípios na região distribuídos em 16 

grupos analisados. Essa é a região com o menor número de municípios.  

Através da Tabela 28 é possível observar 29 casos com viabilidade financeira, ou seja, 

VPL com valor positivo. Dentre estes 29 casos não há nenhum em residências com 1, 2 ou 3 

moradores por domicílio. O norte é a região que apresenta o menor número de casos com 

VPL positivo. Destarte, 5 grupos não possuem nenhum caso viável economicamente na 

região, e há apenas um caso viável economicamente em residências com 4 moradores. 
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Tabela 28. VPL do caso padrão: Norte (R$) 

Grupo 
Número de 
municípios 

Moradores por domicílio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 16 -2.809,31 -2.335,42 -2.078,26 -1.829,38 -1.903,67 -1.496,94 -1.843,27 -1.728,66 

2 99 -2.356,87 -1.515,57 -1.059,05 -470,37 -252,79 495,18 538,22 894,75 

3 11 -2.202,66 -1.236,12 -711,65 -7,15 309,91 1.174,19 1.349,96 1.788,95 

4 5 -2.587,95 -1.922,97 -1.526,17 -1.101,97 -1.004,88 -422,16 -553,13 -287,11 

5 14 -2.560,21 -1.872,31 -1.461,83 -1.016,48 -900,50 -296,55 -415,41 -127,59 

6 1 -2.695,59 -2.119,53 -1.775,79 -1.433,64 -1.409,81 -909,48 -1.087,43 -905,96 

7 3 -2.409,91 -1.580,73 -1.119,82 -552,08 -348,21 378,88 395,39 711,67 

8 5 -2.509,10 -1.828,75 -1.458,47 -1.005,09 -902,06 -290,16 -423,86 19,23 

9 20 -2.385,41 -1.609,85 -1.187,74 -644,39 -463,87 238,35 204,69 736,31 

10 33 -2.531,68 -1.895,57 -1.552,89 -1.132,58 -761,49 -532,59 -651,59 -87,99 

11 3 -2.411,15 -1.686,01 -1.295,37 -789,73 -298,94 13,24 -27,27 619,89 

12 21 -2.273,93 -1.402,15 -945,75 -312,00 -73,23 719,95 810,17 1.436,17 

13 128 -2.107,37 -1.105,82 -581,49 174,80 516,20 1.432,42 1.662,39 2.409,76 

14 22 -2.318,98 -1.543,51 -980,60 -605,42 -31,94 328,79 321,97 1.018,12 

15 19 -2.482,63 -1.825,34 -1.377,08 -1.089,16 -646,78 -396,83 -506,20 78,77 

16 49 -2.401,46 -1.685,55 -1.180,42 -849,21 -341,81 -36,91 -95,41 544,71 

Fonte: Elaboração própria 

Nota: Valores positivos do VPL em negrito 

 

Por outro lado, o nordeste brasileiro é a região que contém o maior número de 

municípios, são 1.794 distribuídos em 29 grupos do modelo proposto. São então, observados 

95 casos de viabilidade econômica na Tabela 29, referente à região. Número bastante 

superior ao apresentando na região norte. Entretanto, assim como o norte, o nordeste só 

apresenta casos economicamente viáveis a partir de quatro moradores por domicílio. 

Destaca-se que o grupo número 78 é o único que não contém nenhum caso com o 

valor presente líquido positivo. 
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Tabela 29. VPL do caso padrão: Nordeste (R$) 

Grupo 
Número de 
municípios 

Moradores por domicílio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

56 137 -2.172,40 -1.181,29 -643,48 83,75 420,33 1.307,43 1.509,24 1.964,41 

57 6 -2.113,97 -1.418,71 -831,22 -158,68 448,93 1.041,35 1.421,57 1.828,30 

58 111 -2.291,16 -1.278,15 -711,47 -391,08 218,40 643,98 1.172,85 1.738,26 

59 5 -2.189,19 -1.082,41 -463,28 -113,23 593,64 1.076,88 1.702,44 2.354,08 

60 36 -2.225,52 -1.129,20 -392,91 25,42 752,85 1.097,67 1.220,70 2.287,84 

61 151 -2.287,21 -1.248,83 -551,45 -155,22 510,36 836,96 917,57 1.926,55 

62 77 -2.512,40 -1.685,51 -1.130,16 -814,64 -374,78 -114,70 -188,96 607,72 

63 62 -2.349,42 -1.369,47 -711,33 -337,40 265,82 574,05 611,86 1.562,19 

64 32 -2.424,63 -1.515,30 -904,59 -557,61 -29,76 256,25 242,35 1.121,78 

65 40 -2.375,10 -1.452,09 -939,28 -646,74 -125,95 245,17 686,07 1.169,79 

66 23 -2.085,36 -899,60 -240,82 135,01 930,07 1.463,05 2.176,27 2.901,95 

67 63 -2.323,16 -1.353,05 -814,08 -506,60 63,35 463,49 953,21 1.480,30 

68 33 -2.154,46 -1.031,36 -407,39 -51,43 678,22 1.172,60 1.820,88 2.488,85 

69 6 -2.366,90 -1.436,47 -919,54 -624,63 -96,10 279,60 728,20 1.218,76 

70 144 -2.224,14 -1.164,24 -575,38 -239,45 424,24 879,68 1.462,46 2.072,25 

71 25 -2.308,37 -1.324,86 -778,44 -466,71 117,23 525,63 1.029,24 1.568,68 

72 2 -2.431,22 -1.559,10 -1.074,58 -798,16 -330,51 9,26 397,41 834,27 

73 21 -2.074,69 -1.047,67 -510,01 270,32 631,86 1.572,22 1.829,61 2.600,80 

74 4 -2.314,43 -1.474,19 -1.034,31 -430,35 -216,53 546,73 602,99 1.199,47 

75 12 -2.214,60 -1.296,60 -816,01 -138,61 136,72 973,72 1.113,73 1.782,95 

76 146 -2.492,18 -1.630,66 -1.075,53 -752,17 -290,90 -24,42 -83,69 732,65 

77 90 -2.520,14 -1.685,36 -1.147,47 -834,15 -400,93 -142,72 -221,26 568,70 

78 6 -2.634,48 -1.909,06 -1.441,63 -1.169,36 -850,89 -626,51 -783,81 -101,72 

79 96 -2.484,93 -1.616,48 -1.056,88 -730,92 -262,37 6,26 -48,02 775,15 

80 160 -2.433,14 -1.515,13 -923,62 -579,06 -58,52 225,43 206,83 1.078,87 

81 16 -2.541,85 -1.727,83 -1.203,31 -897,79 -486,35 -234,57 -328,06 441,42 

82 231 -2.260,05 -1.381,51 -949,08 -311,18 -80,98 716,33 807,54 1.437,81 

83 45 -2.374,48 -1.584,69 -1.195,94 -641,62 -480,20 233,19 229,47 776,93 

84 14 -2.143,81 -1.175,14 -698,34 24,44 324,51 1.207,05 1.394,69 2.109,05 

Fonte: Elaboração própria 

Nota: Valores positivos do VPL em negrito 

 

A Tabela 30 mostra os valores de VPL para a região sul. O sul contém um total de 

1.188 municípios divididos em 23 grupos de análise. A região sul é a segunda região com o 

maior número de casos com VPL positivo. São 105 casos. Sendo que, todos os grupos contém 

algum caso de viabilidade financeira. 
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É importante salientar que, na região sul, diferentemente do norte e do nordeste possui 

caso de viabilidade economia em residências com três moradores. São dois casos deste tipo. 

 

Tabela 30. VPL do caso padrão: Sul (R$) 

Grupo 
Número de 
municípios 

Moradores por domicílio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33 86 -2.367,15 -1.573,86 -1.188,18 -628,14 -467,95 251,20 250,58 972,01 

34 54 -1.943,29 -1.158,49 -376,62 35,32 728,66 1.612,31 1.759,70 2.625,96 

35 1 -2.010,54 -1.270,94 -536,06 -169,38 478,49 1.301,64 1.402,83 2.209,41 

36 1 -1.873,45 -1.041,72 -211,06 247,89 988,44 1.934,91 2.130,28 3.058,53 

37 277 -2.020,76 -1.288,03 -560,29 -200,48 440,48 1.254,44 1.348,60 2.146,11 

38 3 -1.707,50 -764,23 182,37 753,01 1.605,77 2.701,51 3.010,90 4.086,44 

39 1 -1.893,01 -1.149,75 -115,28 418,58 1.185,16 1.846,55 2.411,39 3.190,98 

40 21 -2.167,53 -1.560,32 -792,12 -423,00 114,65 584,17 951,23 1.478,84 

41 153 -2.163,21 -1.553,85 -781,45 -409,74 131,52 604,06 974,23 1.505,82 

42 1 -2.031,51 -1.356,89 -456,77 -6,02 645,06 1.209,64 1.674,69 2.327,15 

43 1 -2.166,27 -1.558,43 -789,00 -419,13 119,58 589,99 957,95 1.486,73 

44 21 -1.910,44 -1.175,83 -158,27 365,13 1.117,17 1.766,37 2.318,64 3.082,23 

45 127 -2.131,34 -1.479,38 -907,61 -239,02 233,16 910,86 1.265,04 1.647,74 

46 52 -2.080,49 -1.402,26 -791,85 -80,21 428,85 1.143,16 1.540,36 1.953,25 

47 77 -2.075,86 -1.395,24 -781,31 -65,74 446,67 1.164,33 1.565,44 1.981,08 

48 31 -2.146,25 -1.502,00 -941,56 -285,59 175,78 842,74 1.184,29 1.558,15 

49 2 -1.845,49 -1.045,82 -256,84 653,80 1.333,27 2.216,84 2.812,85 3.365,26 

50 7 -1.832,44 -1.026,03 -227,13 694,56 1.383,50 2.276,46 2.883,52 3.443,67 

51 2 -1.880,96 -1.099,62 -337,59 543,01 1.196,77 2.054,79 2.620,79 3.152,14 

52 6 -1.896,46 -1.123,13 -372,89 494,59 1.137,10 1.983,95 2.536,85 3.058,99 

53 2 -1.992,40 -1.268,65 -591,30 194,94 767,88 1.545,63 2.017,36 2.482,55 

54 255 -1.805,14 -984,61 -164,97 779,84 1.488,58 2.401,21 3.031,37 3.607,73 

55 7 -1.627,22 -714,75 240,08 1.335,55 2.173,31 3.214,07 3.994,76 4.676,74 

Fonte: Elaboração própria 

Nota: Valores positivos do VPL em negrito 

 

 A região sudeste é a segunda com o maior número de município e a primeira com 

maior número de grupos do modelo proposto. São 1.668 municípios e 38 grupos analisados. 

Assim como a região sul, todos os grupos possuem algum caso de viabilidade financeira. 

Soma-se um total de 159 casos com o      . Ela é a região com o maior número de casos 

economicamente viáveis.  
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Tabela 31. VPL do caso padrão: Sudeste (R$) 

Grupo 
Número de 
municípios 

Moradores por domicílio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

85 479 -1.966,93 -1.191,73 -492,23 303,58 1.036,72 1.719,02 2.224,95 2.720,55 

86 11 -2.019,06 -1.272,21 -612,42 139,69 828,32 1.478,76 1.940,11 2.404,20 

87 35 -1.798,13 -931,17 -103,06 834,27 1.711,51 2.497,00 3.147,25 3.744,87 

88 56 -2.146,70 -1.469,23 -906,69 -261,59 318,08 890,49 1.242,72 1.629,67 

89 72 -2.164,50 -1.035,01 -403,19 -45,96 684,49 1.181,69 1.830,66 2.503,18 

90 61 -2.033,68 -926,93 -392,49 442,28 821,35 1.816,59 2.118,78 2.623,98 

91 22 -2.439,07 -1.701,41 -1.342,77 -835,28 -717,93 -51,55 -111,62 543,03 

92 3 -2.082,92 -1.069,81 -577,26 190,45 519,94 1.447,62 1.681,97 2.667,28 

93 9 -2.279,32 -1.418,11 -999,40 -375,19 -162,69 620,90 692,89 1.495,86 

94 83 -2.171,53 -1.226,95 -767,72 -64,75 211,95 1.074,62 1.235,72 2.138,76 

95 2 -2.116,98 -1.448,90 -788,38 -493,33 82,59 810,00 838,07 1.550,18 

96 28 -1.903,27 -1.091,58 -281,76 157,12 877,52 1.797,16 1.972,04 2.873,82 

97 22 -1.707,50 -764,23 182,37 753,01 1.605,77 2.701,51 3.010,90 4.086,44 

98 27 -1.964,17 -1.193,40 -426,13 -28,24 650,99 1.515,85 1.648,90 2.496,63 

99 32 -1.759,08 -850,48 60,07 595,99 1.413,88 2.463,22 2.737,17 3.766,92 

100 65 -2.022,73 -1.169,00 -471,36 354,47 770,62 1.226,51 1.730,81 2.419,09 

101 4 -2.274,46 -1.577,57 -1.042,90 -411,21 -185,34 150,52 467,42 958,17 

102 56 -2.049,77 -1.212,88 -532,73 272,25 667,96 1.110,96 1.595,14 2.262,21 

103 10 -2.140,62 -1.360,34 -739,02 -4,11 322,93 722,61 1.139,14 1.734,92 

104 30 -1.890,77 -954,81 -171,73 755,87 1.271,77 1.790,59 2.393,13 3.184,96 

105 1 -2.212,71 -1.477,34 -902,69 -223,37 49,18 414,49 777,35 1.316,57 

106 11 -2.219,09 -1.487,71 -917,19 -242,80 24,92 387,18 745,29 1.279,50 

107 27 -2.270,37 -1.570,94 -1.033,62 -398,78 -169,82 167,99 487,92 981,89 

108 5 -2.129,80 -1.150,26 -668,12 64,90 373,39 1.266,20 1.465,46 2.189,96 

109 25 -2.145,97 -1.495,96 -865,08 -398,45 -25,56 513,58 814,06 1.650,75 

110 97 -1.895,46 -1.076,81 -272,81 407,53 983,94 1.711,69 2.215,81 3.262,72 

111 16 -2.216,49 -1.613,95 -1.031,81 -625,34 -309,74 176,30 419,46 1.196,98 

112 2 -2.277,44 -1.715,93 -1.175,92 -821,44 -555,36 -115,21 78,40 804,77 

113 7 -1.938,91 -1.149,50 -375,53 267,75 808,86 1.503,90 1.972,71 2.983,15 

114 4 -1.847,20 -996,06 -158,71 562,80 1.178,42 1.942,50 2.485,85 3.573,25 

115 197 -2.119,97 -1.452,46 -803,61 -314,80 79,21 637,93 959,54 1.818,06 

116 27 -2.180,05 -1.552,97 -945,65 -508,08 -162,88 350,60 623,38 1.431,48 

117 2 -1.952,67 -1.172,54 -408,07 223,46 753,39 1.438,06 1.895,68 2.894,57 

118 5 -1.971,69 -1.204,36 -453,04 162,28 676,75 1.347,11 1.789,26 2.772,20 

119 1 -2.178,61 -1.550,58 -942,26 -503,48 -157,11 357,45 631,39 1.440,70 

120 16 -2.024,05 -1.291,96 -576,82 -6,18 465,76 1.096,70 1.496,29 2.435,29 

121 94 -1.996,76 -1.246,29 -512,30 81,63 575,75 1.227,23 1.649,01 2.610,92 

122 24 -2.219,24 -1.618,54 -1.038,30 -634,17 -320,80 163,17 404,09 1.179,31 

Fonte: Elaboração própria 
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Por fim, é possível observar os valores de VPL para a região centro-oeste (Tabela 32). 

O centro-oeste é a região que contém o mesmo número de grupos analisados da região norte. 

São 16 grupos e 466 municípios. Dentre os 128 casos analisados na região apenas 54 são 

viáveis economicamente. Sendo que, só há viabilidade econômica em casos com 4 ou mais 

moradores por domicílio. 

 

Tabela 32. VPL do caso padrão: Centro-oeste (R$) 

Grupo 
Número de 
municípios 

Moradores por domicílio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 6 -2.434,90 -1.554,04 -1.061,30 -782,70 -310,49 33,80 426,39 870,26 

18 1 -2.413,62 -1.616,25 -1.231,20 -682,72 -535,61 172,08 152,61 461,39 

19 205 -2.332,87 -1.469,75 -1.052,95 -443,63 -247,22 521,58 570,47 921,00 

20 2 -2.078,11 -1.007,55 -490,58 310,70 662,64 1.624,25 1.888,83 2.371,05 

21 9 -2.039,40 -937,31 -405,13 425,33 800,91 1.791,81 2.089,16 2.591,40 

22 13 -2.371,27 -1.581,18 -1.197,05 -640,02 -482,28 233,84 229,81 947,41 

23 5 -2.125,74 -1.145,76 -669,31 67,11 371,09 1.267,35 1.466,29 2.411,84 

24 5 -2.171,53 -1.226,95 -767,72 -64,75 211,95 1.074,62 1.235,72 2.138,76 

25 70 -2.120,54 -1.136,53 -658,13 82,09 389,17 1.289,25 1.492,50 2.442,88 

26 3 -2.530,69 -1.803,37 -1.399,09 -924,38 -800,93 -167,29 -257,06 20,37 

27 95 -2.323,47 -1.421,36 -919,91 -285,59 -24,15 769,82 862,41 1.206,51 

28 3 -2.319,07 -1.413,26 -909,76 -272,05 -7,68 789,68 886,14 1.231,65 

29 17 -2.345,62 -1.539,44 -1.100,67 -528,39 -322,93 408,34 406,85 966,94 

30 10 -2.455,13 -1.724,51 -1.342,02 -841,56 -714,45 -55,12 -116,91 377,05 

31 16 -2.229,75 -1.323,54 -849,12 -182,86 83,13 908,95 1.036,24 1.694,44 

32 6 -2.314,27 -1.535,40 -969,19 -591,49 -14,24 349,67 345,81 1.045,16 

Fonte: Elaboração própria 

Nota: Valores positivos do VPL em negrito 

 

Em vias gerais, como já era previsto, nos casos de residências com 1 e 2 moradores e, 

em algumas regiões, com até 3 moradores, a economia de energia e consequentemente a 

economia de renda com o uso do SAS não compensa o custo do investimento com a 

tecnologia. A economia de energia com o uso do SAS é baixa devido à baixa demanda de 

energia para o aquecimento de água, uma vez que são poucos moradores tomando banho. 

Além disso, o sistema solar nestes casos é sobredimensionado, como já tinha sido comentado, 

o que encarece a instalação. 

  Por outro lado, em relação à diferença de viabilidade econômica das regiões entende-

se o seguinte: como foi demonstrado pela Equação 7, a temperatura de água fria (ou 
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temperatura ambiente da localidade) é fundamental para o cálculo da demanda de energia para 

o aquecimento da água do banho. Quanto maior a temperatura ambiente menor é a demanda 

de energia necessária para o aquecimento de água. Assim, percebe-se que em regiões com 

elevada temperatura ambiente, como norte, há uma menor demanda de energia para o 

aquecimento de água em comparação com regiões de temperatura ambiente mais baixa (sul e 

sudeste). Levando em consideração uma fração solar média ideal de 70% a.a. referente aos 

casos analisados, isso faz com que a economia de energia e consequente economia de renda 

com o uso do SAS nestas localidades seja menos relevante. O que acaba por prejudicar sua 

viabilidade financeira.  

Outra variável de importância na análise de viabilidade financeira é a tarifa de energia 

praticada em cada grupo das regiões, uma vez que essa impacta diretamente a economia de 

renda. Quanto maior o valor da tarifa, maior será a economia e portanto, mais positivo será o 

valor do VPL. 

 

5.2.1.2 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

Os resultados do cálculo da TIR indicam como já foi comentando no Capítulo 3, qual 

a taxa de desconto que viabilizaria a instalação do SAS em cada caso analisado. Aponta dessa 

maneira, os melhores sítios para a instalação da tecnologia, de acordo com a TIR mais alta. 

Em outras palavras, os casos com valores mais altos de TIR indicam os melhores sítios 

de viabilidade econômica, pois mesmo com valores altos de taxa de desconto o projeto seria 

viável financeiramente.  

Dessa maneira, TIR com valores negativos são considerados casos inviáveis 

economicamente, pois necessitariam de uma taxa de desconto menor que zero para ter 

viabilidade econômica. O que vai contra os conceitos de custo de oportunidade. Esses casos 

estão grifados de vermelho nas tabelas que apresentam os resultados da TIR. As tabelas são 

também coloridas de acordo com seu nível de viabilidade, de forma a apontar os melhores 

sítios com mais facilidade. As cores variam do vermelho, laranja, amarelo e verde, sendo os 

casos vermelhos os piores sítios e os verdes os melhores. 

Assim como no VPL, os resultados da TIR são agrupados por região. A Tabela 33 

mostra os resultados da TIR para a região norte. O melhor caso segundo a ótica da TIR é o 
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caso de 8 moradores por domicílio do grupo 13. Isso, porque ele é o caso que apresenta o 

maior valor de TIR: 19,4%. 

Pela Tabela 33, é possível perceber que os melhores sítios observados na região 

pertencem aos casos com 6 ou mais moradores. 

 

Tabela 33.  TIR do caso padrão: Norte (% a.a.) 

Grupo 
Número de 
municípios 

Moradores por domicílio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 16 -17,3% -7,8% -5,0% -1,7% -0,5% 2,1% 2,1% 2,9% 

2 99 -8,1% -0,1% 3,2% 7,2% 8,6% 12,4% 12,1% 13,4% 

3 11 -6,3% 2,0% 5,5% 9,9% 11,5% 15,8% 15,4% 16,9% 

4 5 -11,6% -3,5% -0,2% 3,3% 4,7% 7,8% 7,5% 8,8% 

5 14 -11,1% -3,0% 0,3% 3,9% 5,3% 8,4% 8,1% 9,4% 

6 1 -13,9% -5,4% -2,2% 1,2% 2,5% 5,3% 5,0% 6,2% 

7 3 -8,8% -0,6% 2,8% 6,7% 8,2% 11,8% 11,5% 12,8% 

8 5 -10,3% -2,6% 0,3% 4,0% 5,3% 8,5% 8,2% 10,0% 

9 20 -8,5% -0,8% 2,3% 6,2% 7,6% 11,1% 10,7% 12,8% 

10 33 -10,7% -3,2% -0,4% 3,1% 6,1% 7,5% 7,4% 9,6% 

11 3 -8,8% -1,4% 1,5% 5,3% 8,4% 10,0% 9,8% 12,3% 

12 21 -7,1% 0,8% 3,9% 8,1% 9,6% 13,5% 13,2% 15,5% 

13 128 -5,2% 2,9% 6,3% 10,9% 12,5% 17,1% 16,7% 19,4% 

14 22 -7,6% -0,3% 4,1% 6,6% 9,8% 11,4% 11,2% 13,8% 

15 19 -9,9% -2,6% 1,5% 3,8% 6,7% 8,1% 7,9% 10,2% 

16 49 -8,7% -1,4% 2,8% 5,2% 8,2% 9,8% 9,5% 12,0% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Já a Tabela 34 mostra os resultados do nordeste. Como é possível perceber, o nordeste 

apresenta uma tabela mais verde que o norte, ou seja, apresenta mais sítios com melhor 

viabilidade econômica. O melhor caso possui uma TIR igual a 22%, equivalente a 8 

moradores por domicílios do grupo 66. No nordeste são observado mais casos verdes com 

apenas 5 moradores por domicílio. 
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Tabela 34. TIR do caso padrão: Nordeste (% a.a.) 

Grupo 
Número de 
municípios 

Moradores por domicílio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

56 137 -5,9% 2,3% 5,9% 10,4% 12,0% 16,5% 16,0% 17,6% 

57 6 -5,3% 0,6% 5,3% 9,2% 11,8% 14,2% 14,9% 16,0% 

58 111 -7,3% 1,7% 5,5% 7,5% 11,1% 13,2% 15,1% 17,0% 

59 5 -6,1% 3,0% 7,1% 9,2% 13,1% 15,3% 17,5% 19,6% 

60 36 -6,5% 2,7% 7,5% 10,1% 13,9% 15,8% 15,3% 20,2% 

61 151 -7,2% 1,9% 6,5% 9,0% 12,6% 14,4% 14,0% 18,5% 

62 77 -10,3% -1,4% 2,7% 4,8% 7,9% 9,3% 9,1% 12,6% 

63 62 -8,0% 1,0% 5,5% 7,8% 11,3% 13,0% 12,6% 16,8% 

64 32 -9,0% -0,1% 4,2% 6,5% 9,8% 11,3% 11,0% 14,9% 

65 40 -8,3% 0,4% 4,0% 5,9% 9,2% 11,2% 12,9% 14,7% 

66 23 -5,0% 4,3% 8,4% 10,7% 14,9% 17,3% 19,7% 22,0% 

67 63 -7,7% 1,1% 4,8% 6,8% 10,3% 12,2% 14,1% 15,9% 

68 33 -5,7% 3,4% 7,4% 9,6% 13,5% 15,8% 18,0% 20,2% 

69 6 -8,2% 0,5% 4,1% 6,0% 9,4% 11,3% 13,1% 14,9% 

70 144 -6,5% 2,5% 6,3% 8,4% 12,2% 14,3% 16,4% 18,4% 

71 25 -7,5% 1,3% 5,0% 7,0% 10,5% 12,6% 14,5% 16,3% 

72 2 -9,1% -0,4% 3,1% 4,9% 8,1% 10,0% 11,7% 13,3% 

73 21 -4,9% 3,3% 6,8% 11,5% 13,1% 17,8% 17,4% 20,2% 

74 4 -7,6% 0,2% 3,4% 7,4% 8,8% 12,6% 12,4% 14,6% 

75 12 -6,4% 1,5% 4,8% 9,1% 10,6% 14,8% 14,4% 16,9% 

76 146 -10,0% -1,0% 3,1% 5,2% 8,4% 9,8% 9,5% 13,1% 

77 90 -10,5% -1,4% 2,6% 4,7% 7,8% 9,2% 8,9% 12,4% 

78 6 -12,5% -3,3% 0,5% 2,4% 5,3% 6,5% 6,4% 9,5% 

79 96 -9,9% -0,9% 3,2% 5,4% 8,5% 10,0% 9,7% 13,3% 

80 160 -9,1% -0,1% 4,1% 6,3% 9,6% 11,1% 10,8% 14,7% 

81 16 -10,8% -1,8% 2,2% 4,3% 7,3% 8,7% 8,5% 11,9% 

82 231 -6,9% 0,9% 3,9% 8,1% 9,5% 13,5% 13,2% 15,5% 

83 45 -8,3% -0,6% 2,2% 6,2% 7,5% 11,1% 10,8% 12,9% 

84 14 -5,6% 2,4% 5,6% 10,1% 11,6% 16,0% 15,6% 18,2% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na Tabela 35 são apresentados os resultados da região sudeste. A região apresenta 

ainda mais casos verdes do que a região norte e o nordeste, que significa mais sítios com 

melhor viabilidade econômica. O melhor caso pertence ao grupo 97 em residências com 8 

moradores ( TIR igual a 22,8%). 
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Tabela 35. TIR do caso padrão: Sudeste (% a.a.) 

Grupo 
Número de 
municípios 

Moradores por domicílio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

85 479 -3,9% 2,3% 7,2% 11,4% 14,4% 17,0% 17,8% 19,0% 

86 11 -4,4% 1,7% 6,6% 10,6% 13,5% 16,0% 16,8% 17,9% 

87 35 -2,4% 4,0% 9,4% 14,0% 17,3% 20,4% 21,3% 22,7% 

88 56 -5,7% 0,3% 4,9% 8,6% 11,3% 13,6% 14,3% 15,3% 

89 72 -5,8% 3,3% 7,4% 9,6% 13,6% 15,9% 18,1% 20,2% 

90 61 -4,5% 4,1% 7,5% 12,5% 14,1% 19,1% 18,6% 20,3% 

91 22 -9,2% -1,6% 1,2% 5,0% 6,3% 9,7% 9,5% 12,0% 

92 3 -5,0% 3,1% 6,3% 11,0% 12,5% 17,2% 16,8% 20,4% 

93 9 -7,1% 0,6% 3,6% 7,7% 9,1% 13,0% 12,7% 15,7% 

94 83 -5,9% 2,0% 5,1% 9,5% 11,0% 15,3% 14,9% 18,2% 

95 2 -5,3% 1,1% 5,6% 7,6% 10,3% 13,1% 12,7% 14,7% 

96 28 -3,3% 3,4% 8,4% 10,6% 13,7% 17,0% 16,4% 18,8% 

97 22 -1,6% 5,4% 10,9% 13,4% 16,8% 20,7% 20,0% 22,8% 

98 27 -3,8% 2,8% 7,6% 9,8% 12,7% 15,8% 15,4% 17,6% 

99 32 -2,0% 4,9% 10,2% 12,7% 16,0% 19,7% 19,1% 21,8% 

100 65 -4,4% 2,4% 7,2% 11,8% 13,4% 15,2% 16,6% 18,6% 

101 4 -7,1% -0,6% 3,7% 7,7% 9,1% 10,6% 11,7% 13,3% 

102 56 -4,7% 2,1% 6,8% 11,4% 12,9% 14,7% 16,1% 18,0% 

103 10 -5,6% 1,1% 5,6% 9,9% 11,4% 13,0% 14,3% 16,1% 

104 30 -3,2% 3,9% 8,9% 14,0% 15,7% 17,7% 19,3% 21,5% 

105 1 -6,4% 0,2% 4,6% 8,7% 10,1% 11,7% 12,9% 14,6% 

106 11 -6,4% 0,1% 4,5% 8,6% 10,0% 11,6% 12,8% 14,5% 

107 27 -7,0% -0,5% 3,8% 7,8% 9,1% 10,6% 11,8% 13,4% 

108 5 -5,5% 2,6% 5,8% 10,3% 11,8% 16,3% 15,9% 18,5% 

109 25 -5,7% 0,7% 5,2% 8,1% 9,8% 11,8% 12,5% 15,0% 

110 97 -3,2% 3,5% 8,5% 11,8% 13,8% 16,1% 17,0% 20,1% 

111 16 -6,4% -0,1% 4,2% 7,0% 8,7% 10,6% 11,2% 13,6% 

112 2 -7,1% -0,8% 3,4% 6,1% 7,7% 9,5% 10,2% 12,4% 

113 7 -3,6% 3,0% 7,9% 11,1% 13,1% 15,4% 16,2% 19,2% 

114 4 -2,8% 4,0% 9,1% 12,5% 14,5% 17,0% 17,9% 21,1% 

115 197 -5,4% 1,0% 5,5% 8,5% 10,2% 12,2% 13,0% 15,5% 

116 27 -6,0% 0,3% 4,7% 7,6% 9,3% 11,2% 11,9% 14,3% 

117 2 -3,7% 2,9% 7,7% 10,9% 12,9% 15,1% 15,9% 18,9% 

118 5 -3,9% 2,7% 7,5% 10,7% 12,6% 14,8% 15,6% 18,5% 

119 1 -6,0% 0,4% 4,7% 7,6% 9,3% 11,2% 11,9% 14,3% 

120 16 -4,4% 2,1% 6,8% 9,9% 11,7% 13,9% 14,7% 17,4% 

121 94 -4,2% 2,4% 7,1% 10,3% 12,2% 14,4% 15,1% 18,0% 

122 24 -6,5% -0,1% 4,2% 7,0% 8,7% 10,5% 11,2% 13,5% 

Fonte: Elaboração própria 
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Os resultados do cálculo da TIR para a região sul estão dispostos na Tabela 36. O sul 

apresenta a tabela mais verde de todas as regiões. Isso significa que a região possui os 

melhores sítios para a instalação do SAS e também o melhor caso nacional segundo a ótica da 

TIR (pertencente ao grupo 55 em residências com 8 moradores). Esta maior TIR é de 26,2%. 

 

Tabela 36. TIR do caso padrão: Sul (% a.a.) 

Grupo 
Número de 
municípios 

Moradores por domicílio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33 86 -8,2% -0,5% 2,3% 6,3% 7,5% 11,2% 10,9% 13,7% 

34 54 -3,7% 3,0% 7,9% 10,1% 13,0% 16,2% 15,7% 18,0% 

35 1 -4,3% 2,3% 7,0% 9,1% 12,0% 15,0% 14,5% 16,7% 

36 1 -3,0% 3,7% 8,8% 11,1% 14,2% 17,5% 17,0% 19,4% 

37 277 -4,4% 2,1% 6,9% 9,0% 11,8% 14,8% 14,4% 16,5% 

38 3 -1,6% 5,4% 10,9% 13,4% 16,8% 20,7% 20,0% 22,8% 

39 1 -3,2% 2,6% 9,3% 11,9% 15,0% 17,2% 18,5% 20,2% 

40 21 -5,9% -0,4% 5,6% 7,9% 10,4% 12,2% 13,3% 14,6% 

41 153 -5,8% -0,4% 5,7% 7,9% 10,5% 12,3% 13,4% 14,7% 

42 1 -4,5% 1,1% 7,4% 9,9% 12,7% 14,7% 15,9% 17,3% 

43 1 -5,9% -0,4% 5,6% 7,9% 10,4% 12,2% 13,3% 14,6% 

44 21 -3,4% 2,4% 9,1% 11,7% 14,7% 16,9% 18,2% 19,8% 

45 127 -5,5% 0,2% 4,9% 8,8% 10,9% 13,7% 14,4% 15,4% 

46 52 -5,0% 0,8% 5,5% 9,5% 11,8% 14,6% 15,4% 16,4% 

47 77 -4,9% 0,8% 5,6% 9,6% 11,8% 14,7% 15,5% 16,5% 

48 31 -5,7% 0,0% 4,7% 8,5% 10,7% 13,4% 14,1% 15,1% 

49 2 -2,8% 3,3% 8,5% 13,1% 15,7% 19,1% 20,0% 21,3% 

50 7 -2,7% 3,4% 8,7% 13,3% 15,9% 19,4% 20,3% 21,6% 

51 2 -3,1% 2,9% 8,1% 12,5% 15,1% 18,4% 19,3% 20,5% 

52 6 -3,2% 2,7% 7,9% 12,3% 14,8% 18,1% 19,0% 20,2% 

53 2 -4,1% 1,7% 6,7% 10,9% 13,2% 16,3% 17,1% 18,2% 

54 255 -2,4% 3,7% 9,0% 13,7% 16,4% 19,9% 20,9% 22,2% 

55 7 -1,0% 5,5% 11,2% 16,4% 19,5% 23,6% 24,6% 26,2% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Por último, são demonstrados na Tabela 37 os resultados de TIR da região centro-

oeste. A região na ótica da TIR é apenas melhor que o norte. Sendo que, o melhor caso tem 

uma TIR de 20,1% pertencente ao grupo 21 em caso de 8 moradores por domicílio. 
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Tabela 37.  TIR do caso padrão: Centro-oeste (% a.a.) 

Grupo 
Número de 
municípios 

Moradores por domicílio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 6 -9,2% -0,4% 3,2% 5,0% 8,3% 10,1% 11,8% 13,4% 

18 1 -8,9% -0,9% 2,0% 5,9% 7,2% 10,8% 10,5% 11,7% 

19 205 -7,8% 0,3% 3,2% 7,3% 8,7% 12,5% 12,2% 13,5% 

20 2 -5,0% 3,5% 6,9% 11,7% 13,3% 18,1% 17,6% 19,2% 

21 9 -4,6% 4,0% 7,4% 12,4% 13,9% 19,0% 18,5% 20,1% 

22 13 -8,3% -0,6% 2,2% 6,2% 7,5% 11,1% 10,8% 13,6% 

23 5 -5,4% 2,6% 5,7% 10,3% 11,8% 16,3% 15,9% 19,3% 

24 5 -5,9% 2,0% 5,1% 9,5% 11,0% 15,3% 14,9% 18,2% 

25 70 -5,4% 2,7% 5,8% 10,4% 11,9% 16,4% 16,0% 19,5% 

26 3 -10,6% -2,4% 0,8% 4,5% 5,8% 9,1% 8,9% 10,0% 

27 95 -7,7% 0,6% 4,1% 8,3% 9,8% 13,8% 13,4% 14,8% 

28 3 -7,6% 0,7% 4,2% 8,3% 9,9% 13,9% 13,5% 14,9% 

29 17 -8,0% -0,3% 2,9% 6,8% 8,3% 12,0% 11,6% 13,7% 

30 10 -9,5% -1,7% 1,2% 5,0% 6,3% 9,6% 9,4% 11,4% 

31 16 -6,6% 1,3% 4,6% 8,9% 10,3% 14,5% 14,1% 16,5% 

32 6 -7,6% -0,2% 4,2% 6,7% 9,8% 11,5% 11,3% 13,9% 

Fonte: Elaboração própria 

 

É importante salientar que, diferentemente da ótica do VPL, a ótica da TIR apresenta 

em todas as regiões casos de viabilidade financeira em residências com 2 ou mais moradores. 

Ou seja, somente em residências com 1 morador é que não se encontra viabilidade econômica 

em nenhum dos casos analisados, tanto na ótica do VPL como na ótica da TIR. 

Na ótica do VPL, a viabilidade econômica da instalação do SAS é vista em casos a 

partir de 3 moradores por domicílio. Apesar dessa diferença, no caso da TIR, para as 

residências com 2 moradores serem economicamente viáveis, elas devem apresentar uma taxa 

de desconto baixa com valor médio nacional de 2,2%. 

Em vias gerais, os melhores sítios se concentram no sul e no sudeste porque estas 

regiões possuem temperaturas mais amenas, o que faz com que, segundo a Equação 7, seja 

necessário mais energia para o aquecimento da quantidade de água demandada. Dessa forma, 

há uma maior economia de energia com o uso do SAS e consequentemente uma maior 

economia de renda, o que torna o fluxo de caixa líquido mais positivo, melhorando a 

viabilidade econômica da análise. 
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Além disso, como era de se esperar, nenhum dos casos analisados apresentou um TIR 

maior do que a Taxa de Desconto 2 igual à 129,46% a.a. O que significa que mesmo na ótica 

da TIR não há viabilidade econômica para projetos de instalação do SAS que consideram essa 

taxa. 

 

5.2.2 Ano Base 

O potencial econômico do ano base reflete a geração de energia pelo SAS das casas 

que, segundo projeções da Tabela 9 (página 49), já possuíam SAS em 2010. Além disso, 

também considera dentre as casas que aqueciam água com chuveiro elétrico em 2010, aquelas 

que apresentam um      . Dessa forma, o potencial econômico total obtido no ano base 

considera as residências pertencentes aos dois casos citados. 

Assim como no potencial técnico, no potencial econômico a região sudeste é a que 

possui maior participação, aproximadamente 57% do total. Sua geração equivalente de 

energia é de 6.899 GWh em 2010, como pode ser observado na Tabela 38. Já o nordeste 

(1.736 GWh), perde a segunda posição para o sul (2.645 GWh), ficando agora em terceiro 

colocado. O norte continua na última colocação, mas com uma participação em relação ao 

total ainda mais insignificante que anteriormente, com apenas 59 GWh no ano base. O que 

equivale a aproximadamente 0,5% do potencial total. É importante destacar que, potencial 

econômico no Brasil no ano base é de 12.064 GWh, o que equivale a cerca de 26% do 

potencial técnico. 

 

Tabela 38. Potencial econômico no ano base (equivalente em GWh) 

Região Total 

Número de moradores por domicílio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Norte 59 0 1 2 7 6 15 10 18 

Nordeste 1.736 2 8 13 174 450 444 246 397 

Sudeste 6.899 37 115 255 2.004 1.754 1.384 679 672 

Sul 2.645 12 39 72 475 1.092 519 236 200 

Centro-Oeste 725 7 22 30 160 100 210 102 95 

Brasil 12.064 58 186 372 2.820 3.402 2.571 1.272 1.382 

Fonte: Elaboração própria 
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As mudanças entre o potencial técnico e econômico na participação das regiões é 

justificada por duas variáveis. Primeiro, no caso do potencial econômico, leva-se em 

consideração os casos com viabilidade financeira em cada região. E em segundo, para a 

análise de viabilidade financeira do ano base são considerados os domicílios do tipo casa que 

aquecem água através do chuveiro elétrico em 2010 (Tabela 9 página 59).  De acordo com a 

Tabela 9 no ano base 94,8% das casas aquecia água do banho a partir do chuveiro elétrico na 

região sul, enquanto que, no nordeste esse percentual era de 86,1%. Isso justifica a troca de 

colocação das regiões. Ademais, apenas 5,6% das casas da região norte aquecia água através 

do chuveiro elétrico em 2010.  

Os dados de potencial econômico de geração através do SAS para o ano base 

demonstrados na Tabela 38 são apresentados em forma de mapa na Figura 29. Através da  

Figura 29 é possível observar de forma espacial quais municípios e consequentemente quais 

as regiões com maior potencial de geração virtual de energia através do SAS em 2010, 

segundo a análise realizada. Já nas figuras seguintes (Figura 30, Figura 31, Figura 32, 

Figura 33, Figura 34) foi colocado um zoom em cada uma das regiões. 

Observa-se que o norte ainda apresenta um potencial econômico de geração baixo, 

enquanto o sudeste se mostra a região de maior potencial. 
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Figura 29. Potencial econômico (ano base) 

Fonte: Elaboração própria a partir do ArcGis 
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Figura 30. Potencial econômico (anos base): Norte 

Fonte: Elaboração própria a partir de ArcGis 
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Figura 31. Potencial econômico (ano base): Nordeste 

Fonte: Elaboração própria a partir de ArcGis 
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Figura 32. Potencial econômico (ano base): Sul 

Fonte: Elaboração própria a partir de ArcGis 
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Figura 33. Potencial econômico (ano base): Sudeste 

Fonte: Elaboração própria a partir de ArcGis 
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Figura 34. Potencial Econômico (ano base): Centro-Oeste 

Fonte: Elaboração própria a partir de ArcGis 
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Já o Gráfico 3 mostra o potencial econômico no ano de 2010 em uma categorização 

por número de moradores por domicílio. Ao comparar o Gráfico 3 com o Gráfico 1 

(potencial técnico no ano base) percebe-se o estreitamento das curvas de potencial referente às 

residências com 1, 2 e principalmente 3 moradores. Isso porque, como foi observado na Seção 

5.2.1.1, poucas dessas residências possuem viabilidade financeira para instalação do SAS, ou 

seja, possuem      . 

Em contrapartida, há uma ampliação das curvas referentes às residências a partir de 

cinco moradores. A justificativa é simples, essas residências possuem maior viabilidade 

econômica, uma vez que o consumo de energia nessas é maior e consequentemente também a 

economia de renda através da utilização do SAS. 

Cabe aqui destacar que, o sudeste apresenta um pico na geração de energia para 

residências com quatro moradores, isso porque, como foi demonstrado nos resultados do VPL 

é a região com mais casos de viabilidade econômica nesta categoria. 

 

 

Gráfico 3. Potencial Econômico (ano base) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ainda, o Gráfico 3 mostra que em âmbito nacional, a maior participação no 

potencial econômico pertence a casas com cinco moradores. A justificativa é uma combinação 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1 2 3 4 5 6 7 8

GWh 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil



125 

 

 

 

de forte participação no número total de residências do tipo casa e alto índice de casos com 

viabilidade financeira. 

Já na Tabela 39 são apresentados os municípios com maior potencial econômico no 

ano base (2010). De acordo com a análise o município de São Paulo permanece com a maior 

geração de energia equivalente, com um total de 473 GWh em 2010. O município do Rio de 

Janeiro perde a segunda colocação para Belo Horizonte, com respectivamente 177 GWh e 

263 GWh. Isso porque o grupo 85 o qual pertence Belo Horizonte possui mais casos de 

viabilidade econômica que o grupo 107, onde se encaixa o município do Rio.  

É possível perceber que os municípios com maior participação no potencial 

econômico do ano base pertencem a região sul ou sudeste, como já era esperado. 

O município de Brasília (104 GWh) sai do terceiro lugar do ranking para o sétimo. E 

entra no top 10 São Gonçalo com uma geração de energia 119 GWh e Duque de Caxias 

(110 GWh). Ademais, o ranking da Tabela 39 é resultado de uma mistura de alto número de 

casas nos municípios com grande número de casos com viabilidade econômica (     ). 
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Tabela 39. Top 20 municípios com maior potencial econômico do ano base  

Colocação Grupo Município Região 
Potencial 

econômico (GWh) 
Origem do dado 

solar 
Concessionária 

de energia 

1 122 São Paulo - SP Sudeste 473 São Paulo ELETROPAULO  

2 85 Belo Horizonte - MG Sudeste 263 Belo Horizonte CEMIG-D  

3 107 Rio de Janeiro - RJ Sudeste 177 Rio de Janeiro LIGHT  

4 37 Curitiba – PR Sul 140 Curitiba COPEL-DIS  

5 100 São Gonçalo - RJ Sudeste 119 Rio de Janeiro AMPLA  

6 100 Duque de Caxias - RJ Sudeste 110 Rio de Janeiro AMPLA  

7 18 Brasília – DF Centro-Oeste 104 Brasília CEB-DIS  

8 25 Campo Grande - MS Centro-Oeste 91 Campo Grande EMS  

9 34 Joinville - SC Sul 90 Curitiba CELESC-DIS  

10 46 Porto Alegre - RS Sul 89 Santa Maria  CEEE-D  

11 61 Fortaleza - CE Nordeste 85 Fortaleza COELCE  

12 115 Campinas - SP Sudeste 82 São Paulo CPFL-Paulista  

13 85 Contagem - MG Sudeste 80 Belo Horizonte CEMIG-D  

14 90 Uberlândia - MG Sudeste 72 Brasília CEMIG-D  

15 56 São Luís - MA Nordeste 69 Belém CEMAR  

16 109 Guarulhos - SP Sudeste 62 São Paulo BANDEIRANTE  

17 100 Campos dos Goytacazes – RJ Sudeste 60 Rio de Janeiro AMPLA  

18 85 Montes Claros - MG Sudeste 59 Belo Horizonte CEMIG-D  

19 85 Betim – MG Sudeste 57 Belo Horizonte CEMIG-D  

20 44 Caxias do Sul – RS Sul 54 Florianópolis RGE  

Fonte: Elaboração própria 

 

Finalmente, na Tabela 40. Potencial de penetração do SAS no ano base (%)Tabela 40 

é possível observar o percentual de penetração do SAS
31

 nas casas para o ano base. Segundo a 

análise financeira realizada 17,4% das residências do tipo casa no Brasil aqueceriam água 

através do SAS em 2010.  

 O maior percentual de penetração pertence ao sudeste 23,6% das casas com SAS. 

Seguido pelo sul (21,8%), centro-oeste (15,7%), nordeste (10,3%) e por último norte com 

apenas 1,3% das casas com SAS. 

                                                 
31

 O percentual de penetração do SAS em residências do tipo casa é calculado através de uma divisão do total de 

domicílios que aqueceriam água através do SAS – segundo a análise de viabilidade econômica – sobre o total de 

domicílios do tipo casa. 
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 Ademais, as residências com 6 moradores apresentam o maior percentual. Do total de 

casas com 6 moradores 63,6% aqueceriam com a tecnologia solar. Seguidas pelas de 7 

moradores (58,9%) e pelas de 8 moradores (57,3%). 

Tabela 40. Potencial de penetração do SAS no ano base (%) 

Região Total 

Número de moradores por domicílio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Norte 1,3 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 4,0 3,8 4,4 

Nordeste 10,3 0,6 0,6 0,6 6,8 23,7 41,5 38,8 50,8 

Sudeste 23,6 4,0 4,0 5,2 37,8 54,1 89,6 89,8 90,1 

Sul 21,8 3,2 3,2 3,5 22,5 94,2 98,0 98,0 98,0 

Centro-Oeste 15,7 4,4 4,4 4,4 18,7 19,9 87,8 87,8 88,8 

Brasil 17,4 2,9 2,9 3,4 22,8 42,2 63,6 58,9 57,3 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.2.3 Projeções 

O potencial econômico das projeções é resultado do potencial econômico do ano base, 

somado ao potencial econômico das novas casas construídas anualmente segundo projeções 

da Tabela 5 da página 45. Essas novas residências passam pela análise de viabilidade 

financeira e a geração de energia das que apresentam um       é adicionada à geração de 

energia do ano base. Esse procedimento é feito anualmente, conforme mais residências são 

adicionadas à análise. 

Chega-se em 2050 com um potencial econômico total de 22.395 GWh segundo a 

Tabela 41. Ademais, o potencial econômico acumulado no período analisado é de 

724.670 GWh. Esse valor equivale a aproximadamente 28% do potencial técnico no mesmo 

período. 

Tabela 41. Potencial Econômico das projeções (equivalente em GWh) 

Região 2020 2030 2040 2050 Total 

Norte 250 403 534 629 15.707 

Nordeste 2.534 3.172 3.718 4.111 125.086 

Sudeste 8.606 9.968 11.136 11.975 394.913 

Sul 3.255 3.741 4.158 4.458 148.287 

Centro-Oeste 893 1.026 1.141 1.223 40.676 

Brasil 15.538 18.311 20.688 22.395 724.670 

Fonte: Elaboração própria 
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Os dados de potencial econômico de geração através do SAS para o final do período 

das projeções, ano 2050, demonstrados na Tabela 41 acima são apresentados em forma de 

mapa na Figura 35. Através da Figura 35 é possível observar de forma espacial, a evolução 

do potencial de geração virtual de energia através do SAS no período 2010-2050. A evolução 

do potencial econômico no período é possibilitada devido a construção de novas casas com 

viabilidade financeira positiva. Percebe-se nitidamente comparando a Figura 35 com a 

Figura 29 (página 118) a melhora do potencial, principalmente na região norte. Apesar desta 

nítida melhora a região permanece como a de pior potencial econômico para instalação no 

SAS no ano de 2050. 
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Figura 35. Potencial econômico (2050) 

Fonte: Elaboração própria a partir do ArcGis 
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No Gráfico 4 a dinâmica do potencial econômico das projeções é observada com mais 

facilidade. Verifica-se que as regiões sudeste e o sul, assim como no ano base, são as que 

possuem maior participação no potencial econômico total, sendo a região norte a de menor 

participação na geração virtual de energia. 

 

 

Gráfico 4. Potencial econômico (projeções) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por outro lado, na Tabela 42 são apresentados os 20 municípios com maior potencial 

econômico acumulado no horizonte de tempo analisado (2010 - 2050). O município com 

maior geração de energia é novamente São Paulo com 26.147 GWh no período. Seguido por 

Belo Horizonte (15.311 GWh), Rio de Janeiro (9.689 GWh) e Curitiba (7.793 GWh). 
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Tabela 42. Top 20 municípios com maior potencial econômico das projeções (2011-2050)  

Colocação Grupo Município Região 
Potencial 

econômico (GWh) 
Origem do dado 

solar 
Concessionária 

de energia 

1 122 São Paulo - SP Sudeste 26.147 São Paulo ELETROPAULO  

2 85 Belo Horizonte - MG Sudeste 15.311 Belo Horizonte CEMIG-D  

3 107 Rio de Janeiro - RJ Sudeste 9.689 Rio de Janeiro LIGHT  

4 37 Curitiba - PR Sul 7.793 Curitiba COPEL-DIS  

5 100 São Gonçalo - RJ Sudeste 6.913 Rio de Janeiro AMPLA  

6 100 Duque de Caxias - RJ Sudeste 6.396 Rio de Janeiro AMPLA  

7 61 Fortaleza - CE Nordeste 6.144 Fortaleza COELCE  

8 18 Brasília - DF Centro-Oeste 5.778 Brasília CEB-DIS  

9 25 Campo Grande - MS Centro-Oeste 5.305 Campo Grande EMS  

10 34 Joinville - SC Sul 5.080 Curitiba CELESC-DIS  

11 56 São Luís - MA Nordeste 5.042 Belém CEMAR  

12 46 Porto Alegre - RS Sul 4.988 Santa Maria  CEEE-D  

13 115 Campinas - SP Sudeste 4.676 São Paulo CPFL-Paulista  

14 85 Contagem - MG Sudeste 4.653 Belo Horizonte CEMIG-D  

15 90 Uberlândia - MG Sudeste 4.150 Brasília CEMIG-D  

16 100 Campos dos Goytacazes - RJ Sudeste 3.481 Rio de Janeiro AMPLA  

17 85 Montes Claros - MG Sudeste 3.439 Belo Horizonte CEMIG-D  

18 109 Guarulhos - SP Sudeste 3.434 São Paulo BANDEIRANTE  

19 85 Betim - MG Sudeste 3.319 Belo Horizonte CEMIG-D  

20 82 Salvador - BA Nordeste 3.097 Salvador COELBA  

Fonte: Elaboração própria 

 

Por fim, na Tabela 43 é possível observar o percentual de penetração do SAS nas 

casas brasileiras de 10 em 10 anos até 2050. De acordo com a análise, em 2050, 18,5% das 

residências unifamiliares no Brasil aqueceriam água tendo como fonte principal a energia 

solar térmica. É importante ressaltar que essa projeção está próxima da calculada pela EPE 

(2014b) no Plano Nacional de Energia 2050 – PNE 2050, que acredita que no mesmo ano 

20,2% do total de residências (unifamiliares e multifamiliares) vão aquecer água a partir do 

SAS.  

Como já mencionado anteriormente, 80% dos SAS instalados no mundo até ano de 

2013 pertencem à residências unifamiliares (casas), enquanto apenas 9% foram instalados em 

residências multifamiliares (prédios) e outras obras de grande porte como hotéis (SHC-IEA, 

2015). Assim é possível ter maior sensibilidade referente ao percentual projetado pela EPE 

(2014b) em comparação ao encontrado nesta dissertação. 
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Tabela 43. Potencial de penetração do SAS nas projeções (%) 

Região 2020 2030 2040 2050 

Norte 4,2 5,7 6,8 7,4 

Nordeste 12,0 13,0 13,6 14,0 

Sudeste 23,5 23,4 23,3 23,3 

Sul 21,4 21,2 21,0 20,9 

Centro-Oeste 15,3 15,0 14,9 14,8 

Brasil 17,9 18,2 18,4 18,5 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.3 Análise de sensibilidade 

Segundo MIRANDA (2013), análise de sensibilidade de um modelo é importante, pois 

através dela é possível explicar o efeito da variação de um parâmetro sobre o resultado final 

da análise. Ou seja, em última instância, a análise de sensibilidade permite demonstrar quais 

são as variáveis do modelo que mais impactam o resultado final. 

Foram feitas então quatro simulações distintas do caso considerado padrão, cujos 

resultados foram apresentados de forma detalhada anteriormente. Nestas simulações sempre 

se modifica apenas umas das variáveis determinantes do modelo proposto. O detalhamento 

das simulações será exposto a seguir: 

 Taxa de desconto 2 - Nessa, utiliza-se a Taxa de Desconto 2 igual a 

129,46% a.a. referente ao custo de oportunidade do consumo presente. É a taxa 

de desconto que representa famílias que tem sua renda toda comprometida, isto 

é, não possuem capital para realizar algum tipo de aplicação. Neste cenário, 

caso a família opte pelo projeto de instalação do SAS ela estaria deslocando 

seu consumo no instante  . Como já foi apontado anteriormente, essa 

simulação não apresenta nenhum caso com viabilidade econômica, dentre os 

976 casos analisados. 

 

 Tarifa 2015 - A tarifa de energia elétrica utilizada na análise possui grande 

impacto no resultado final. Isso porque a economia de renda gerada pelo uso 

do SAS é resultado da multiplicação da tarifa com a economia de energia 

gerada. A economia de energia provém do uso da energia solar térmica como 
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fonte principal no aquecimento de água em detrimento do uso da eletricidade 

(sistema complementar).  

A economia de renda gerada é essencial para o cálculo do fluxo de caixa, como 

demonstrado na Figura 15. E, através do fluxo de caixa é possível realizar a 

análise de viabilidade econômica, tanto pelo cálculo do VPL como da TIR. 

Dessa maneira, quanto maior for a tarifa de energia, maior será a economia de 

renda e, consequentemente, mais positivo será o fluxo de caixa líquido, o que 

resultará em mais casos com VPL positivo, ou seja, casos viáveis do ponto de 

vista econômico.  

Isto posto, diferentemente do caso padrão que utiliza a tarifa vigente em 2010, 

esta simulação utiliza a tarifa cobrada no ano de 2015, que possui valores 

maiores devido à conjuntura nacional. 

 

 Custo do capital reduzido - Como já foi observado no Quadro 3, o custo total 

já instalado do SAS não varia muito no horizonte de tempo analisado (2010 -

 2050), o que é condizente com uma produção madura. A variação segundo 

estudo da EIA é de cerca de 9% no período, tendo como base o caso 

americano. Como essa taxa de redução do custo do capital no período é quase 

insignificante, optou-se por não considera-la no caso padrão. No entanto, com 

o objetivo de resguardar os resultados apresentados, foi feita uma análise de 

sensibilidade considerando um custo de capital 9% mais baixo. 

 

 Custo do capital sem financiamento - O custo de financiamento é outra 

variável de impacto direto no resultado final da análise. Quanto menor o custo 

de financiamento, mais positivo é o fluxo de caixa líquido e, 

consequentemente, maior é a viabilidade econômica dos casos analisados.  

A taxa de desconto utilizada no caso padrão refere-se ao chamado de cenário 

de investimentos alternativos. Essa taxa representa famílias não endividadas, 

ou seja, que possuem dinheiro para investir ou no projeto de instalação do SAS 

ou no mercado de capitais. Em vista disso, foi considerada plausível uma 

análise de sensibilidade onde o custo do SAS fosse pago à vista. Neste caso 



134 

 

 

 

não haveria custo de financiamento, o que reduz significativamente o custo do 

capital. Essa redução aumenta a viabilidade econômica do projeto de forma 

considerável e por isso deve ser analisada. 

 

Os resultados finais da análise de sensibilidade das simulações explicitadas acima 

serão demostrados a seguir. 

No Gráfico 5 são apresentados os números de casos com viabilidade econômica a 

partir da análise do VPL para cada uma das simulações. A simulação com o custo de capital 

sem financiamento é a que apresenta o maior número de casos com      . São 643 casos 

viáveis do ponto de vista econômico dentre os 976 analisados. Esse valor representa 201 casos 

a mais do que o caso padrão (442 casos). 

 A análise de sensibilidade da tarifa com valores de 2015 resulta em 614 casos com 

VPL positivo. É a segunda com o maior número de casos, apresentando também uma grande 

divergência em relação ao caso padrão. Por outro lado, a simulação do custo de capital 

reduzido apresenta, como já era esperado, pouca diferença sobre o caso padrão, resultando em 

um total de 455 casos com viabilidade econômica. 

Em todas as simulações a região sudeste se mantém como a região com mais casos de 

viabilidade financeira e o norte com menos casos. A ordem por região se mantém a mesma 

nas simulações, com exceção da simulação com custo de capital sem financiamento, onde o 

nordeste supera o sul e alcança o segundo lugar com 148 casos viáveis. 
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Gráfico 5. Análise de sensibilidade - Casos com viabilidade financeira  

Fonte: Elaboração própria 

 

A mudança do número de casos economicamente viáveis afeta diretamente o potencial 

econômico tanto do ano base como das projeções. Destarte, é preciso analisar as 

consequências da análise de sensibilidade nestes dois cenários. 

Dessa forma, a Tabela 44 traz o potencial econômico do ano base para cada uma das 

simulações realizadas na análise de sensibilidade. Como era esperado, a simulação com a 

Taxa de Desconto 2 é a que apresenta o menor potencial econômico no ano base 

(1.221 GWh). A justificativa para isso é simples. O fato de nenhum caso analisado ser viável 

economicamente nesta simulação faz com que o potencial econômico em 2010 reflita apenas 

a geração de energia por parte das residências que já possuíam SAS até este ano. Dessa forma, 

1.221 GWh é a geração de energia pelas residências que já possuíam SAS. 

A simulação do custo do capital sem financiamento apresenta o maior potencial 

econômico da análise de sensibilidade, com um total de 24.344 GWh em 2010, o que equivale 

a um aumento de aproximadamente 102% na geração de energia em relação ao caso padrão. 

Esse valor corresponde a cerca de 53% do total do potencial técnico. 
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Já a simulação da tarifa de 2015 apresenta uma geração virtual de energia de 

23.056 GWh. Seguida pela simulação do custo de capital reduzido em 9% (12.454 GWh) e 

pelo caso padrão com uma geração de energia de 12.064 GWh em 2010. 

 

Tabela 44. Análise de sensibilidade - Potencial econômico do ano base (GWh em 2010) 

Região  Caso padrão 
Taxa de 

Desconto 2 
Tarifa 2015 

Custo do 
capital 

reduzido 

Custo do capital 
sem 

financiamento 

Norte 59 13 109 61 125 

Nordeste 1.736 69 2.546 1.803 3.610 

Sudeste 6.899 755 12.592 7.138 13.000 

Sul  2.645 249 6.107 2.650 5.829 

Centro-Oeste 725 136 1.702 802 1.779 

Brasil 12.064 1.221 23.056 12.454 24.344 

Fonte: Elaboração própria 

 

A simulação com a tarifa de 2015 se mantém próxima da análise de sensibilidade com 

o custo do capital sem financiamento. Essa proximidade é percebida com facilidade no 

Gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6. Análise de sensibilidade - Potencial econômico do ano base (GWh) 

Fonte: Elaboração própria 
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Por outro lado, na Tabela 45 é possível observar o potencial econômico acumulado no 

período 2011 a 2050. Assim como no ano base, a análise de sensibilidade com a Taxa de 

Desconto 2 resulta em uma geração de energia de 1.221 GWh no período. Isso porque apesar 

do crescimento do número de casas, nenhuma possui viabilidade financeira, segundo a análise 

proposta.  

A análise de sensibilidade do custo do capital sem financiamento permanece com o 

maior potencial econômico nas projeções, equivalente a 1.494.668 GWh no horizonte de 

tempo analisado. Seguido pela simulação com a tarifa de 2015 (1.398.338 GWh), custo de 

capital reduzido (749.330 GWh) e em penúltimo o caso padrão, com uma geração de energia 

de 724.670 GWh no período 2010 até 2050. 

 

Tabela 45. Análise de sensibilidade - Potencial econômico das projeções (GWh) 

  Caso padrão 
Taxa de 

Desconto 2 
Tarifa 2015 

Custo do 
capital 

reduzido 

Custo do capital 
sem 

financiamento 

Norte 15.707 13 32.652 16.323 38.094 

Nordeste 125.086 69 184.503 130.006 262.504 

Sudeste 394.913 755 733.803 409.143 758.115 

Sul  148.287 249 348.181 148.543 332.153 

Centro-Oeste 40.676 136 99.199 45.315 103.802 

Brasil 724.670 1.221 1.398.338 749.330 1.494.668 

Fonte: Elaboração própria 

 

A diferença no potencial econômico das projeções é observada no Gráfico 7 abaixo, 

de acordo com o tipo de simulação. 
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Gráfico 7. Análise de sensibilidade - Potencial econômico das projeções (GWh) 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Por último, as tabelas a seguir trazem a análise de sensibilidade em relação ao 

percentual de penetração do SAS nas casas. De acordo com a Tabela 46 e como era de se 

esperar, o maior percentual de penetração da análise de sensibilidade pertence ao caso do 

custo de capital sem financiamento, onde 40,9% das casas brasileiras aqueceriam água através 

do SAS. Seguida pela análise do da tarifa 2015 (37,6%), do custo de capital reduzido (18%), 

do caso padrão (17,4%), e por último da Taxa de Desconto 2, com apenas 2,7% das casa com 

SAS. Esse baixo valor reflete apenas o número de residências que já aqueciam água com SAS 

até 2010, referente à Tabela 8, uma vez que a análise de sensibilidade não apresentou nenhum 

caso viável economicamente. 

 

Tabela 46. Análise de sensibilidade - Potencial de penetração de 2010 (%) 

 Região Caso padrão 
Taxa de 

Desconto 2 
Tarifa 2015 

Custo do 
capital 

reduzido 

Custo do 
capital sem 

financiamento 

Norte 1,3 0,4 2,7 1,4 3,1 

Nordeste 10,3 0,5 15,8 10,7 25,6 

Sudeste 23,6 4,0 48,3 24,4 50,4 

Sul  21,8 3,2 63,0 21,9 59,1 

Centro-Oeste 15,7 4,3 40,1 17,6 43,0 

Brasil 17,4 2,7 37,6 18,0 40,9 

Fonte: Elaboração própria 
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Em 2050 a taxa de penetração do SAS atingirá segundo análise de sensibilidade 45,7% 

no caso de custo do capital sem financiamento. Assim, quase metade das casas no Brasil 

aqueceria água através do SAS. Esse dado mostra a importância de uma política de 

financiamento com taxas baixas. 

No caso de tarifas com valores mais altos como o de 2015 o percentual de casas com 

SAS atingirá 41% em 2050. O que se mostra também bastante relevante. Ainda mais 

comparado ao caso padrão de 18,5% das residências unifamiliares aquecendo água a partir do 

SAS. 

 

Tabela 47. Análise de sensibilidade - Potencial de penetração de 2050 (%) 

Região  Caso padrão 
Taxa de 

Desconto 2 
Tarifa 2015 

Custo do 
capital 

reduzido 

Custo do 
capital sem 

financiamento 

Norte 7,4 0,4 18,2 7,8 21,6 

Nordeste 14,0 0,5 21,8 14,6 35,7 

Sudeste 23,3 4,0 49,6 24,1 51,8 

Sul  20,9 3,2 63,1 21,0 59,1 

Centro-Oeste 14,8 4,3 41,1 16,8 44,1 

Brasil 18,5 2,7 41,0 19,2 45,7 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões retiradas do estudo, assim 

como as limitações presentes na análise e sugestões para trabalhos futuros. 

 

6.1 Principais conclusões 

O aquecimento de água de banho no Brasil, através da utilização do chuveiro elétrico, 

é um dos grandes vilões no consumo de eletricidade. Além de ser o maior consumidor de 

energia no setor residencial brasileiro, o chuveiro elétrico é também o eletrodoméstico que 

tem maior participação no horário de ponta (PROCEL, 2007). 

Tendo isso em vista, de acordo com VASCONCELLOS & LIMBERGER (2012), a 

utilização da energia solar térmica como fonte principal no aquecimento de água do banho em 

substituição ao uso da eletricidade através do chuveiro, gera uma série de benefícios tanto 

para os consumidores como para as concessionárias de energia elétrica, o governo e o meio 

ambiente.  

Contudo, apesar dos benefícios e do grande potencial de uso da tecnologia no país, 

justificado pelo alto nível de incidência solar, a penetração ainda é bem modesta em 

comparação aos países de menor incidência, como Alemanha (REN21, 2015; 

SHC- EA, 2015). Segundo o PROCEL (2007), em 2005 apenas 0,4% dos domicílios 

brasileiros aqueciam água através do Sistema de Aquecimento Solar (SAS). 

No entanto, estudos da EPE (2012b; 2013), apontam que a quantidade de domicílios 

que aquece água através do SAS aumentará consideravelmente, no período 2005-2017. 

Estimativa corroborada pela evolução do mercado brasileiro de aquecimento solar 

(DASOL, 2015a). Ademais, segundo projeções do Plano Nacional de Energia 2050 

(EPE, 2014b) haverá uma perda significativa da participação dos chuveiros elétricos no 

aquecimento de água, já que grande parte deste mercado passará a ser atendida pelo gás 

natural e pelo aquecimento solar nos próximos anos. O que significa uma forte mudança no 

perfil de aquecimento de água do banho no Brasil (EPE, 2014b). 



141 

 

 

 

Essas mudanças no padrão de consumo da sociedade brasileira têm efeitos 

significativos sobre a demanda de eletricidade do setor residencial brasileiro. Assim, estudos 

que antecipam estas mudanças de longo prazo são de grande contribuição no âmbito da 

retomada do planejamento energético nacional, ainda mais sob um cenário de elevação das 

tarifas de energia elétrica, restrição de oferta de energia agravada pelo baixo volume de 

chuvas nos últimos anos, elevada demanda de energia, e crescente preocupação com as 

mudanças climáticas (EPE, 2014b). 

Desta forma, esta dissertação teve como objetivo analisar o potencial técnico e 

econômico da inserção da energia solar térmica no aquecimento de água do banho do setor 

residencial brasileiro.  

O potencial de inserção foi avaliado através da formação de 122 grupos de análise, 

resultado da combinação de dados de irradiação solar inclinada de 20 cidades-representativas 

e tarifas de energia elétrica de 62 distribuidores de energia. Como a análise possui resolução 

municipal, cada um dos 5.556 municípios brasileiros se enquadraram dentro destes grupos. 

Para cada um dos grupos, dados de consumo de energia, custo do capital, fração solar anual, 

etc. foram considerados.  

Ademais, cada um dos 122 grupos contou uma categorização por número de 

moradores por domicílio (1 a 8 moradores) resultando dessa maneira em 976 casos analisados 

a cada ano no horizonte de tempo. A categorização por número de moradores por domicílio é 

de extrema importância devido à influência direta desta no dimensionamento do sistema e, 

consequentemente, no custo de capital. 

O potencial técnico de inserção do SAS em domicílios brasileiros estimou o total de 

energia que poderia ser gerada através do sistema solar. Em resumo, ele avaliou o que 

aconteceria caso todas as casas (residências unifamiliares) com viabilidade técnica 

aquecessem água do banho através do SAS. Não considerou, portanto, a viabilidade 

econômica da instalação. Assim, um cenário de geração solar térmica foi projetado para o 

período de 2010 até 2050. 

Por outro lado, o potencial econômico foi resultado de uma análise de viabilidade 

financeira. Isto porque este potencial mostrou o total de energia gerado pelo SAS no Brasil 

considerando os domicílios com viabilidade econômica para a instalação do sistema solar; ou 

seja, em residências cujo projeto apresentou um      . 
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A análise estática foi realizada anualmente, tendo início em 2010. A partir de 2011, o 

aumento projetado no número de domicílios fez com que novas residências fossem incluídas 

na análise, o que possibilitou um crescente potencial de inserção do SAS. Por consequência, a 

análise e seus resultados foram divididos em duas partes: análise do ano base (2010) e análise 

das projeções que refletem a evolução no número de domicílios. 

Assim, o potencial técnico de inserção do SAS, segundo o modelo proposto, 

apresentou uma geração de energia equivalente de 45.229 GWh no ano base, sendo que quase 

metade desse potencial é referente à região sudeste. O sudeste apresentou um potencial 

técnico de 20.112 GWh em 2010, o que equivale a 44% do potencial técnico total no ano. Já a 

região nordeste é a segunda com maior potencial técnico (10.992 GWh), seguida pelo sul 

(7.823 GWh), centro-oeste (3.175 GWh) e por último o norte (3.126 GWh). Todos os valores 

são referentes ao ano base. 

Na análise das projeções, o potencial técnico acumulado resultou em 2.569.904 GWh 

no período 2010 - 2050. Com isso, foi colocado como premissa do modelo que a participação 

do número de domicílios do tipo casa de cada região em relação ao número total de casas 

seria mantida até o final do período. A participação das regiões no potencial técnico total 

também se manteve a mesma.  

Dessa forma, o sudeste permanece em primeiro lugar com uma geração equivalente de 

1.141.766 GWh no período. As regiões, norte, nordeste, sul e centro-oeste apresentaram 

potencial acumulado no período de 177.645 GWh, 624.570 GWh, 444.505 GWh e 

177.645  GWh, respectivamente. 

Foi possível perceber que o aumento projetado no número de domicílios do tipo casa 

possibilitou um potencial técnico crescente no horizonte de tempo analisado. Isso porque mais 

casas passam a gerar energia anualmente através do SAS. 

Em relação ao potencial econômico, a geração virtual de energia é de 12.064 GWh, o 

que equivale a aproximadamente 26% do potencial técnico. A região sudeste mantém a maior 

participação, cerca de 56% do total. Sua geração equivalente de energia é de 6.899 GWh em 

2010. Já o nordeste (1.734 GWh), perde a segunda posição para o sul (2.645 GWh), ficando 

agora em terceiro na participação total. O norte continua como último colocado (59 GWh). 
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Já o potencial econômico das projeções equivale a 28% do potencial técnico. No 

Brasil, a geração virtual de energia acumulada no período é de 724.670 GWh, o norte 

apresentando uma geração de 15.707 GWh, o nordeste de 125.086 GWh, sudeste com 

394.913 GWh, sul com 148.287 GWh e centro-oeste com 40.676 GWh no período. 

Não obstante, os resultados apresentados da análise de viabilidade financeira 

necessária ao cálculo do potencial econômico demonstram quais são os casos os quais a 

instalação do SAS é economicamente viável (     ). De acordo com o caso padrão do 

modelo proposto, do total de 976 casos analisados, 442 foram considerados viáveis 

economicamente. Ou seja, apresentaram um VPL positivo na análise. A região com mais 

casos viáveis do ponto de vista econômico é o sudeste com 159 casos, seguido pelo sul (105), 

nordeste (95), centro oeste (54), e por último o norte (29).  

Em relação à diferença de viabilidade econômica das regiões foi concluído o seguinte: 

em regiões com elevada temperatura ambiente como norte há uma menor demanda de energia 

para o aquecimento de água em comparação com regiões de temperatura ambiente mais 

baixa (sul e sudeste). Levando em consideração uma fração solar média de 70% a.a. referente 

aos casos analisados, isso faz com que a economia de energia e consequente economia de 

renda com o uso do SAS nestas localidades seja menos relevante. O que acaba por prejudicar 

sua viabilidade financeira. 

Como já era previsto, em uma categorização por número de moradores por domicílio, 

residências com 1 e 2 moradores e em algumas regiões com até 3 moradores, a economia de 

energia e, consequentemente, a economia de renda com o uso do SAS não compensa o custo 

do investimento com a tecnologia (     ). A economia de energia com o uso do SAS é 

baixa devido à baixa demanda de energia para o aquecimento de água, uma vez que são 

poucos moradores tomando banho. Além disso, o sistema solar nestes casos é 

sobredimensionado por não serem disponibilizados no mercado equipamentos com os 

tamanhos necessários a estes casos, encarecendo sua instalação. 

De forma a complementar a análise de viabilidade financeira pela ótica do VPL, os 

resultados do cálculo da TIR apontam os melhores sítios para a instalação do SAS no Brasil. 

Em vias gerais, os melhores sítios se concentram no sul e no sudeste. Por estas regiões 

possuírem temperaturas mais amenas, é necessário mais energia para o aquecimento da 

quantidade de água demandada do que em regiões onde o clima é mais quente. Dessa forma, 
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há uma maior economia de energia com o uso do SAS e consequentemente uma maior 

economia de renda, o que torna o fluxo de caixa líquido mais positivo, melhorando a 

viabilidade econômica da análise. 

Outra projeção importante na dissertação foi o percentual de penetração do SAS nas 

casas brasileiras de 10 em 10 anos até 2050. De acordo com a análise, em 2050, 18,5% das 

casas no Brasil aqueceriam água com o SAS. É importante ressaltar que essa projeção está 

próxima da calculada pela EPE (2014b) no Plano Nacional de Energia 2050 – PNE 2050, que 

acredita que no mesmo ano 20,2% do total de residências (casa e prédios) vão aquecer água a 

partir do SAS.  

Também foi realizada uma análise de sensibilidade que contou com quatro simulações 

diferentes: Taxa de Desconto 2 (129,46% a.a.), tarifa com valores vigentes em 2015, custo do 

capital reduzido em 9%, e custo do capital sem financiamento. 

A análise de sensibilidade demonstrou que o melhor caso para o potencial econômico 

foi a simulação com custo de capital sem financiamento. Isso porque ao retirar o custo do 

financiamento de 24,8% a.a., o custo inicial com o capital cai consideravelmente, impactando 

de forma positiva o fluxo de caixa líquido. Dessa forma, o número de casos com viabilidade 

econômica cresceu para 643. O potencial econômico neste caso atingiu 24.344 GWh no ano 

base, aproximadamente 102% a mais que o caso padrão e cerca de 53% do potencial técnico 

do ano base. 

No caso da simulação do custo de capital sem financiamento, o percentual de 

penetração do SAS atinge 45,7% em 2050. Assim, quase metade das casas no Brasil aqueceria 

água através do SAS. Esse dado mostra a importância de uma política de financiamento com 

taxas baixas. 

 

6.2 Limitações da análise  

Grande parte das limitações do modelo proposto está diretamente relacionada com a 

abordagem macro do problema, uma vez que a análise realizada é de âmbito nacional. Este 

tipo de abordagem naturalmente reduz a precisão micro do modelo tanto para estados como 

para municípios.  
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Além disso, embora estejam disponíveis dados de radiação solar para grande parte do 

Brasil como apresentado anteriormente, a utilização de um dado próprio para cada município 

do Brasil demandaria um enorme esforço, trazendo grande complexidade ao modelo. Assim, 

foram utilizados dados de 20 cidades-representativas para todo o Brasil, o que naturalmente é 

uma aproximação e perda de resolução. Como comentado por MIRANDA (2013), esta 

simplificação possivelmente subestima algumas localidades analisadas assim como 

superestima outras. 

Outra limitação faz referência à questão do custo de capital utilizado no modelo. 

Como já foi manifestado anteriormente, o exato dimensionamento de um sistema solar 

depende de características bastante específicas da localização/residência onde o sistema será 

instalado. Em uma visão macro, é inviável o dimensionamento específico de cada uma das 

casas brasileiras. Dessa forma, foi considerado um sistema padrão, sendo o dimensionamento 

feito para as 20 cidades-representativas, conforme o número de moradores. O que já é algo 

inédito na literatura. Porém é preciso deixar claro que não foi possível considerar os reais 

custos com obras e equipamentos necessários para a instalação do SAS, uma vez que isso 

dependeria de características específicas de cada residência. 

Destaca-se que, apesar da crescente utilização do SAS pela população de baixa renda 

evidenciada na seção 2.5 do Capítulo 2, não se fez a diferenciação entre caso normal e caso 

social, como proposto por MIRANDA (2013). Segundo o autor, o caso social teria como 

tomador de decisão não mais o consumidor de energia (caso normal), mas sim a 

concessionária de energia elétrica. Neste caso, a distribuidora de energia forneceria o sistema 

solar para famílias de baixa renda32. A grande dificuldade neste caso é quantificar o benefício 

gerado para a distribuidora em retorno à doação do SAS.  

Ademais, é importante destacar que a substituição de gás natural não foi levada em 

consideração no modelo proposto, uma vez que a expansão de sua malha de distribuição e, 

consequentemente, sua utilização como fonte para o aquecimento de água depende de fatores 

muito além da análise proposta. 

 

                                                 
32

 Famílias com renda até dois salários mínimos. 
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6.3 Desenvolvimentos futuros 

Tendo em vista as limitações colocadas na seção anterior é possível então concluir quais 

são as melhorias necessárias para aperfeiçoar os resultados deste presente trabalho, de forma que 

nas publicações futuras seja possível apresentar resultados ainda mais profundos e enriquecedores 

sobre o problema analisado. 

É proposto aqui, que sejam realizados estudos similares, contudo com enfoque em 

uma dada região, de forma que as questões macros não se tornem um grande empecilho na 

análise. 

Sugere-se também, que seja realizado um estudo com base neste presente que analise 

apenas o caso considerado social, onde o tomador de decisão é a concessionária de energia 

elétrica e não mais o consumidor pessoa física. E por último, se propõe que seja feita uma 

análise de viabilidade econômica considerando a substituição do gás natural pelo SAS, e do 

chuveiro elétrico pelo gás natural. Com intuito de comparar as três fontes mais utilizadas no 

aquecimento de água. 
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APÊNDICE 1 – FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR 

 

 

A Figura 36 mostra o princípio de funcionamento do aquecimento solar. A água fria 

que sai da caixa d’água entra no reservatório térmico e assim alimenta o coletor solar, neste a 

água é aquecida através da energia solar térmica e retorna para o reservatório térmico, que é 

conectado a uma tubulação que abastece os pontos de consumo (DASOL, 2015a). 

 

 

Figura 36. Sistema de Aquecimento Solar de pequeno porte 

Fonte: DASOL (2015a) 

 

Os componentes básicos para instalação do aquecimento solar em residências são: os 

coletores solares planos fechados e os reservatórios térmicos, além de um sistema auxiliar. Os 

coletores solares são responsáveis pela absorção e transferência de radiação solar para o fluido 

térmico (a água), sob a forma de energia térmica (PEREIRA et al., 2003) 



156 

 

 

 

O coletor solar plano fechado, como pode ser visto na Figura 37, é formado por uma 

caixa externa, um isolamento térmico para minimizar as peradas de calor, tubos (flauta) 

através do qual escoa o fluido, placa absorvedora (aleta) responsável pela absorção e 

transferência da energia solar para o fluido de trabalho, tinta para pintar as placas, uma 

cobertura transparente geralmente feita de vidro e, por fim, uma vedação que serve para 

manter o sistema sem umidade externa (PEREIRA et al., 2003). 

 

 

Figura 37. Coletor solar plano fechado 

Fonte: DASOL (2015a) 

 

O coletor solar fechado difere do coletor solar aberto na medida em que o fechado 

possui uma cobertura transparente feita de vidro. Por não possuir tal cobertura, os coletores 

abertos são mais indicados no aquecimento de piscinas (SHC-IEA, 2015). 

Segundo PEREIRA et al. (2003), os reservatórios térmicos são tanques onde é 

armazenada a água quente proveniente dos coletores. Sua existência garante o fornecimento 

de água quente mesmo em períodos em que não há incidência solar. São formados por um 

corpo interno de cilíndrico, geralmente feito de aço inoxidável ou cobre, e é termicamente 

isolável, como se vê na Figura 38. 
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Figura 38. Reservatório térmico 

Fonte: PROCOBRE (2009) 

 

O armazenamento da água é necessário, pois o consumo de água quente, 

principalmente no setor residencial, acontece no final do dia ou início da manhã, ou seja, bem 

no horário em que não há sol disponível. Dessa forma, o SAS aquece a água ao longo do dia e 

acumula volume suficiente no reservatório para suprir o consumo durante o horário de 

utilização (PROCOBRE, 2009). 

A circulação da água de um Sistema de Aquecimento Solar pode ser realizada por 

termossifão (circulação natural) ou bombeamento (circulação forçada), o que pode ser visto 

na Figura 39. Na termossifão a água circula entre os coletores solares e o reservatório térmico 

somente devido a variação da temperatura da água, a água quente mais leve, ou seja, menos 

densa é empurrada pela água fria, que é mais densa. Já no processo de bombeamento, utiliza-

se a força de uma bomba hidráulica para gerar a circulação da água. A bomba é acionada 

sempre que o CDT (Controle Diferencial de Temperatura) detecta energia suficiente a ser 

captada pelo sol nos coletores (PROCOBRE, 2009). 
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Figura 39. Princípio de funcionamento da circulação de água no SAS 

Fonte: PROCOBRE (2009) 

 

A instalação do aquecimento solar contempla a instalação de um aquecimento auxiliar, 

seja ele elétrico (resistência elétrica ou chuveiro elétrico) ou a gás, uma vez que o 

aquecimento solar não atende a 100% da demanda anual de água quente, devido a períodos 

muito chuvosos, de baixa radiação solar ou períodos de consumo excessivo (PROCOBRE, 

2009). 
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APÊNDICE 2 – LEGISLAÇÃO SOLAR NO BRASIL 

 

 

Leis Municipais 

 Lei 3486/2001: é a lei solar mais antiga do Brasil e determina que toda construção de 

residência com 150,0 m² ou mais no território do Município de Varginha, seja 

autorizada pela prefeitura somente se o respectivo projeto construtivo contemplar, 

como fonte subsidiária de energia, a instalação de equipamento de energia solar e /ou 

de aquecimento a gás. A secretaria de obras e serviços urbanos é responsável pelos 

alvarás. No entanto, não há estatísticas de construções que contemplaram a energia 

solar sob as exigências da lei. (Varginha - MG) 

 

 Lei 2.342/2005: lei de incentivo a prédios ecologicamente corretos. Estes receberiam 

prioridade para serem aprovados. Não foi encontrada uma secretaria que conhecesse e 

aplicasse a lei. (Gramado - RS) 

 

 Lei 4686/2006: obriga conjuntos habitacionais a terem energia solar. De acordo com a 

secretaria de Obras o conjunto residencial Santa Luzia 2 foi construído levando em 

conta a instalação de aquecedores solares. (Birigüi - SP) 

 

 Lei 2689/2007: obriga todo novo prédio público a ter 40% da demanda de água quente 

supridos por energia solar. A secretaria de finanças tem que aprovar o orçamento da 

construção, o que ainda não está acontecendo. (Diadema - SP) 

 

 Lei 121/2007: lei complementar de obrigatoriedade, que exige que 40% da água 

aquecida seja proveniente da energia solar. A secretaria de urbanismo e habitação é 

responsável pela aprovação dos projetos de novas edificações. No entanto, não se sabe 

quem deve regulamentar a lei. (Franca - SP) 

 

 Lei 14.459/07: entrou em vigor, para os pedidos de aprovação de edificações 

protocolados a partir do dia 21/07/2008, conforme dispôs o Decreto regulamentador nº 

49.148/08. Os sistemas de instalações hidráulicas e os equipamentos de aquecimento 

de água por energia solar de que tratam esta lei deverão ser dimensionados para 
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atender, no mínimo, 40% de toda a demanda anual de energia necessária para o 

aquecimento de água sanitária e água de piscinas. Nos imóveis com até três banheiros, 

a lei determina que seja preparada a infraestrutura para a futura instalação do sistema. 

Nos imóveis com quatro banheiros ou mais, o sistema de aquecimento solar deverá ser 

obrigatoriamente instalado. A obrigatoriedade aplica-se também na categoria de uso 

não residencial (hotéis, clubes, hospitais etc) (São Paulo - SP) 

 

 Lei 9415/07: lei de incentivo fiscal, mas não foi regulamentado. (Belo Horizonte - 

MG) 

 

 Lei 560/2007: lei de incentivo fiscal, sendo a secretaria da fazenda responsável pelos 

incentivos fiscais. A lei, por não ser usada, foi arquivada. (Porto Alegre - RS) 

 

 Lei 963/2007: lei de incentivos fiscais, mas que não gerou consequências reais. (Avaré 

- SP) 

 

 Lei 2883/2007: lei de obrigatoriedade, sendo o Executivo Municipal competente para 

ordenar o embargo das obras de edifícios ou construções que se realizem sem 

cumprimento da lei. A secretaria de habitação é responsável pela regulamentação. A 

lei não levou a ações. (Peruíbe - SP) 

 

 Lei 5931/2007: cria um programa de incentivos, mas não se encontrou relatos de 

ações deste programa. Esta é uma das leis mais curtas da legislação solar. (Piracicaba -

SP) 

 

 Lei 11.373/2007: dispõe sobre a implantação e instalação de aquecedores solares e/ou 

a gás natural nas residências, hospitais, escolas e creches. No entanto, é facultativa. O 

executivo é responsável por auxiliar as construções que decidam pelos sistemas 

solares. (Juiz de Fora -MG) 

 

 Lei 7532/2008: lei de incentivo que institui um programa de incentivo fiscal para 

construções com sistemas solares certificados pelo INMETRO. Apesar de a lei ter sido 

aprovada em julho de 2008, o programa ainda não foi formulado. (Vitória - ES) 
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 Lei 462/08: lei de obrigatoriedade, que resultou do PL 821/07 afirma que o Executivo 

definirá as normas de implantação, os procedimentos pertinentes e os prazos para 

início da aplicação desta lei. O decreto ainda deve ser formulado pelo Executivo. 

(Jundiaí - SP) 

 

 Lei 6.773/2008: obriga moradias de conjuntos populares terem energia solar. A 

secretaria municipal de planejamento urbano fica responsável por embargar obras que 

não apresentem aquecedores solares e a prefeitura não emitirá habite‐se para obras 

concluídas sem sistema de aquecimento de água através da energia solar. No entanto, 

não foi encontrado nenhum conjunto popular construído com estas especificações. 

(Marília - SP) 

 

 Lei 5183/2008: lei de incentivo, que abate valor do IPTU. As secretarias responsáveis 

são: Secretaria de Finanças e a Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. No 

entanto, não foram encontrados casos de descontos reais no IPTU para quem utiliza 

energia solar. (Ribeirão Pires - SP) 

 

 Lei 11.748/2008: lei de obrigatoriedade para prédios particulares. A regulamentação 

da lei em tese é da secretaria de obras públicas e particulares, mais especificamente o 

departamento de planejamento. Este departamento não aprovou nenhum projeto com 

solar. (Ribeirão Preto - SP) 

 

 Lei 10 183/2008: obriga moradias de conjuntos populares a possuírem energia solar. 

São José do Rio Preto será beneficiado por um convênio entre a Prefeitura, Secretaria 

Estadual da Habitação, CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional 

Urbano e a CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz. (São José do Rio Preto - SP) 

 

Leis Estaduais 

 Lei 15.569/2007: cria um programa de incentivo à energia solar, mas que é vago a 

ponto de não dizer o que o programa visa fazer, que tipo de incentivo. (Paraná) 
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 Lei 15.630/2007: visa a implantação de construções públicas sustentáveis, mas é 

somente uma autorização para que os edifícios públicos possam ser construídos com 

preceitos sustentáveis. (Paraná) 

 

 Lei 5184/2008: obriga prédios públicos a terem pelo menos 40% de aquecimento de 

água por meio da energia solar. Porém, ainda não foi encontrado um relato que 

indique se houve construção de prédios públicos de acordo com a ementa da lei. (Rio 

de Janeiro) 

 

 Lei 8923/2008: cria um programa de incentivo, com viés de incentivo à pesquisa e 

estudo de possíveis soluções solares. Contudo, não foi encontrado o programa que a 

lei cria. (Mato Grosso) 

 

 Lei 81/2009: Lei Complementar (LC) fica instituído no âmbito do Poder Executivo 

Estadual o Fundo de Incentivo à Energia Solar do Estado do Ceará – FIES, com o 

objetivo de incentivar a instalação e manutenção de usinas destinadas à produção de 

energia solar, assim como fabricantes de equipamentos solares no território cearense. 

De acordo com esta descrição fica a cargo do executivo estabelecer este fundo e 

incentivar a produção de equipamentos para energia solar. (Ceará) 

 

 Lei 16.488/2009: lei de incentivo. O autor é o deputado Padre Ferreira. É uma lei que 

cria o programa de incentivo ao uso de energia solar e coloca esta responsabilidade no 

executivo. (Goiás) 
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APÊNDICE 3 – EXEMPLOS DE FLUXOS DE CAIXA UTILIZADOS NO MODELO PROPOSTO 

 

 

Quadro 4. Exemplos de Fluxos de Caixa do caso padrão utilizados no modelo 

Grupo 
Moradores 

por 
domicílio 

VPL (R$) TIR 
Fluxo de caixa (R$) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 
-2809,31 

-
17% 

-1688,33 -1688,33 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 

1 2 
-2335,42 -8% -1632,97 -1632,97 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 

1 3 
-2078,26 -5% -1602,93 -1602,93 103,57 103,57 103,57 103,57 103,57 103,57 103,57 103,57 103,57 103,57 103,57 103,57 103,57 103,57 103,57 103,57 103,57 103,57 

1 4 
-1829,38 -2% -1660,75 -1660,75 154,78 154,78 154,78 154,78 154,78 154,78 154,78 154,78 154,78 154,78 154,78 154,78 154,78 154,78 154,78 154,78 154,78 154,78 

1 5 
-1903,67 0% -1876,21 -1876,21 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 

1 6 
-1496,94 2% -1844,03 -1844,03 250,17 250,17 250,17 250,17 250,17 250,17 250,17 250,17 250,17 250,17 250,17 250,17 250,17 250,17 250,17 250,17 250,17 250,17 

1 7 
-1843,27 2% -2273,77 -2273,77 308,84 308,84 308,84 308,84 308,84 308,84 308,84 308,84 308,84 308,84 308,84 308,84 308,84 308,84 308,84 308,84 308,84 308,84 

1 8 
-1728,66 3% -2350,96 -2350,96 345,30 345,30 345,30 345,30 345,30 345,30 345,30 345,30 345,30 345,30 345,30 345,30 345,30 345,30 345,30 345,30 345,30 345,30 

2 1 
-2356,87 -8% -1635,48 -1635,48 71,03 71,03 71,03 71,03 71,03 71,03 71,03 71,03 71,03 71,03 71,03 71,03 71,03 71,03 71,03 71,03 71,03 71,03 

2 2 
-1515,57 0% -1537,20 -1537,20 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31 169,31 

2 3 
-1059,05 3% -1483,87 -1483,87 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 222,64 

2 4 
-470,37 7% -1501,99 -1501,99 313,53 313,53 313,53 313,53 313,53 313,53 313,53 313,53 313,53 313,53 313,53 313,53 313,53 313,53 313,53 313,53 313,53 313,53 

2 5 
-252,79 9% -1683,36 -1683,36 391,61 391,61 391,61 391,61 391,61 391,61 391,61 391,61 391,61 391,61 391,61 391,61 391,61 391,61 391,61 391,61 391,61 391,61 

2 6 
495,18 12% -1611,32 -1611,32 482,89 482,89 482,89 482,89 482,89 482,89 482,89 482,89 482,89 482,89 482,89 482,89 482,89 482,89 482,89 482,89 482,89 482,89 

2 7 
538,22 12% -1995,56 -1995,56 587,04 587,04 587,04 587,04 587,04 587,04 587,04 587,04 587,04 587,04 587,04 587,04 587,04 587,04 587,04 587,04 587,04 587,04 

2 8 
894,75 13% -2044,50 -2044,50 651,76 651,76 651,76 651,76 651,76 651,76 651,76 651,76 651,76 651,76 651,76 651,76 651,76 651,76 651,76 651,76 651,76 651,76 

3 1 
-2202,66 -6% -1617,46 -1617,46 89,04 89,04 89,04 89,04 89,04 89,04 89,04 89,04 89,04 89,04 89,04 89,04 89,04 89,04 89,04 89,04 89,04 89,04 

3 2 
-1236,12 2% -1504,55 -1504,55 201,95 201,95 201,95 201,95 201,95 201,95 201,95 201,95 201,95 201,95 201,95 201,95 201,95 201,95 201,95 201,95 201,95 201,95 

3 3 
-711,65 5% -1443,29 -1443,29 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22 263,22 

3 4 
-7,15 10% -1447,88 -1447,88 367,65 367,65 367,65 367,65 367,65 367,65 367,65 367,65 367,65 367,65 367,65 367,65 367,65 367,65 367,65 367,65 367,65 367,65 
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3 5 
309,91 11% -1617,62 -1617,62 457,34 457,34 457,34 457,34 457,34 457,34 457,34 457,34 457,34 457,34 457,34 457,34 457,34 457,34 457,34 457,34 457,34 457,34 

3 6 
1174,19 16% -1531,99 -1531,99 562,21 562,21 562,21 562,21 562,21 562,21 562,21 562,21 562,21 562,21 562,21 562,21 562,21 562,21 562,21 562,21 562,21 562,21 

3 7 
1349,96 15% -1900,74 -1900,74 681,87 681,87 681,87 681,87 681,87 681,87 681,87 681,87 681,87 681,87 681,87 681,87 681,87 681,87 681,87 681,87 681,87 681,87 

3 8 
1788,95 17% -1940,04 -1940,04 756,22 756,22 756,22 756,22 756,22 756,22 756,22 756,22 756,22 756,22 756,22 756,22 756,22 756,22 756,22 756,22 756,22 756,22 

4 1 
-2587,95 

-
12% 

-1662,47 -1662,47 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 

4 2 
-1922,97 -3% -1584,79 -1584,79 121,72 121,72 121,72 121,72 121,72 121,72 121,72 121,72 121,72 121,72 121,72 121,72 121,72 121,72 121,72 121,72 121,72 121,72 

4 3 
-1526,17 0% -1538,44 -1538,44 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 

4 4 
-1101,97 3% -1575,77 -1575,77 239,75 239,75 239,75 239,75 239,75 239,75 239,75 239,75 239,75 239,75 239,75 239,75 239,75 239,75 239,75 239,75 239,75 239,75 

4 5 
-1004,88 5% -1771,22 -1771,22 303,75 303,75 303,75 303,75 303,75 303,75 303,75 303,75 303,75 303,75 303,75 303,75 303,75 303,75 303,75 303,75 303,75 303,75 

4 6 
-422,16 8% -1718,48 -1718,48 375,73 375,73 375,73 375,73 375,73 375,73 375,73 375,73 375,73 375,73 375,73 375,73 375,73 375,73 375,73 375,73 375,73 375,73 

4 7 
-553,13 7% -1955,04 -1955,04 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 

4 8 
-287,11 9% -2091,98 -2091,98 490,63 490,63 490,63 490,63 490,63 490,63 490,63 490,63 490,63 490,63 490,63 490,63 490,63 490,63 490,63 490,63 490,63 490,63 

5 1 
-2560,21 

-
11% 

-1659,23 -1659,23 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 

5 2 
-1872,31 -3% -1578,87 -1578,87 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 127,63 

5 3 
-1461,83 0% -1530,92 -1530,92 175,59 175,59 175,59 175,59 175,59 175,59 175,59 175,59 175,59 175,59 175,59 175,59 175,59 175,59 175,59 175,59 175,59 175,59 

5 4 
-1016,48 4% -1565,79 -1565,79 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74 249,74 

5 5 
-900,50 5% -1759,02 -1759,02 315,94 315,94 315,94 315,94 315,94 315,94 315,94 315,94 315,94 315,94 315,94 315,94 315,94 315,94 315,94 315,94 315,94 315,94 

5 6 
-296,55 8% -1703,80 -1703,80 390,40 390,40 390,40 390,40 390,40 390,40 390,40 390,40 390,40 390,40 390,40 390,40 390,40 390,40 390,40 390,40 390,40 390,40 

5 7 
-415,41 8% -1938,95 -1938,95 432,86 432,86 432,86 432,86 432,86 432,86 432,86 432,86 432,86 432,86 432,86 432,86 432,86 432,86 432,86 432,86 432,86 432,86 

5 8 
-127,59 9% -2073,34 -2073,34 509,26 509,26 509,26 509,26 509,26 509,26 509,26 509,26 509,26 509,26 509,26 509,26 509,26 509,26 509,26 509,26 509,26 509,26 

6 1 
-2695,59 

-
14% 

-1675,05 -1675,05 31,46 31,46 31,46 31,46 31,46 31,46 31,46 31,46 31,46 31,46 31,46 31,46 31,46 31,46 31,46 31,46 31,46 31,46 

6 2 
-2119,53 -5% -1607,75 -1607,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 98,75 

6 3 
-1775,79 -2% -1567,60 -1567,60 138,91 138,91 138,91 138,91 138,91 138,91 138,91 138,91 138,91 138,91 138,91 138,91 138,91 138,91 138,91 138,91 138,91 138,91 

6 4 
-1433,64 1% -1614,52 -1614,52 201,01 201,01 201,01 201,01 201,01 201,01 201,01 201,01 201,01 201,01 201,01 201,01 201,01 201,01 201,01 201,01 201,01 201,01 

6 5 
-1409,81 2% -1818,52 -1818,52 256,45 256,45 256,45 256,45 256,45 256,45 256,45 256,45 256,45 256,45 256,45 256,45 256,45 256,45 256,45 256,45 256,45 256,45 

6 6 
-909,48 5% -1775,41 -1775,41 318,80 318,80 318,80 318,80 318,80 318,80 318,80 318,80 318,80 318,80 318,80 318,80 318,80 318,80 318,80 318,80 318,80 318,80 

6 7 
-1087,43 5% -2017,46 -2017,46 354,35 354,35 354,35 354,35 354,35 354,35 354,35 354,35 354,35 354,35 354,35 354,35 354,35 354,35 354,35 354,35 354,35 354,35 

6 8 
-905,96 6% -2164,27 -2164,27 418,34 418,34 418,34 418,34 418,34 418,34 418,34 418,34 418,34 418,34 418,34 418,34 418,34 418,34 418,34 418,34 418,34 418,34 

7 1 
-2409,91 -9% -1641,67 -1641,67 64,83 64,83 64,83 64,83 64,83 64,83 64,83 64,83 64,83 64,83 64,83 64,83 64,83 64,83 64,83 64,83 64,83 64,83 
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7 2 
-1580,73 -1% -1544,81 -1544,81 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 161,70 

7 3 
-1119,82 3% -1490,97 -1490,97 215,54 215,54 215,54 215,54 215,54 215,54 215,54 215,54 215,54 215,54 215,54 215,54 215,54 215,54 215,54 215,54 215,54 215,54 

7 4 
-552,08 7% -1511,54 -1511,54 303,99 303,99 303,99 303,99 303,99 303,99 303,99 303,99 303,99 303,99 303,99 303,99 303,99 303,99 303,99 303,99 303,99 303,99 

7 5 
-348,21 8% -1694,50 -1694,50 380,46 380,46 380,46 380,46 380,46 380,46 380,46 380,46 380,46 380,46 380,46 380,46 380,46 380,46 380,46 380,46 380,46 380,46 

7 6 
378,88 12% -1624,90 -1624,90 469,30 469,30 469,30 469,30 469,30 469,30 469,30 469,30 469,30 469,30 469,30 469,30 469,30 469,30 469,30 469,30 469,30 469,30 

7 7 
395,39 12% -2012,25 -2012,25 570,36 570,36 570,36 570,36 570,36 570,36 570,36 570,36 570,36 570,36 570,36 570,36 570,36 570,36 570,36 570,36 570,36 570,36 

7 8 
711,67 13% -1975,30 -1975,30 607,31 607,31 607,31 607,31 607,31 607,31 607,31 607,31 607,31 607,31 607,31 607,31 607,31 607,31 607,31 607,31 607,31 607,31 

8 1 
-2509,10 

-
10% 

-1653,26 -1653,26 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 53,24 

8 2 
-1828,75 -3% -1573,78 -1573,78 132,72 132,72 132,72 132,72 132,72 132,72 132,72 132,72 132,72 132,72 132,72 132,72 132,72 132,72 132,72 132,72 132,72 132,72 

8 3 
-1458,47 0% -1530,53 -1530,53 175,98 175,98 175,98 175,98 175,98 175,98 175,98 175,98 175,98 175,98 175,98 175,98 175,98 175,98 175,98 175,98 175,98 175,98 

8 4 
-1005,09 4% -1564,46 -1564,46 251,07 251,07 251,07 251,07 251,07 251,07 251,07 251,07 251,07 251,07 251,07 251,07 251,07 251,07 251,07 251,07 251,07 251,07 

8 5 
-902,06 5% -1759,21 -1759,21 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 

8 6 
-290,16 8% -1703,06 -1703,06 391,15 391,15 391,15 391,15 391,15 391,15 391,15 391,15 391,15 391,15 391,15 391,15 391,15 391,15 391,15 391,15 391,15 391,15 

8 7 
-423,86 8% -2107,95 -2107,95 474,65 474,65 474,65 474,65 474,65 474,65 474,65 474,65 474,65 474,65 474,65 474,65 474,65 474,65 474,65 474,65 474,65 474,65 

8 8 
19,23 10% -2143,08 -2143,08 548,54 548,54 548,54 548,54 548,54 548,54 548,54 548,54 548,54 548,54 548,54 548,54 548,54 548,54 548,54 548,54 548,54 548,54 

9 1 
-2385,41 -8% -1638,81 -1638,81 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 67,69 

9 2 
-1609,85 -1% -1548,21 -1548,21 158,29 158,29 158,29 158,29 158,29 158,29 158,29 158,29 158,29 158,29 158,29 158,29 158,29 158,29 158,29 158,29 158,29 158,29 

9 3 
-1187,74 2% -1498,90 -1498,90 207,60 207,60 207,60 207,60 207,60 207,60 207,60 207,60 207,60 207,60 207,60 207,60 207,60 207,60 207,60 207,60 207,60 207,60 

9 4 
-644,39 6% -1522,32 -1522,32 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 293,20 

9 5 
-463,87 8% -1708,02 -1708,02 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 366,95 

9 6 
238,35 11% -1641,32 -1641,32 452,89 452,89 452,89 452,89 452,89 452,89 452,89 452,89 452,89 452,89 452,89 452,89 452,89 452,89 452,89 452,89 452,89 452,89 

9 7 
204,69 11% -2034,53 -2034,53 548,08 548,08 548,08 548,08 548,08 548,08 548,08 548,08 548,08 548,08 548,08 548,08 548,08 548,08 548,08 548,08 548,08 548,08 

9 8 
736,31 13% -2059,32 -2059,32 632,31 632,31 632,31 632,31 632,31 632,31 632,31 632,31 632,31 632,31 632,31 632,31 632,31 632,31 632,31 632,31 632,31 632,31 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE 4 – PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DE INSTALAÇÃO DO SAS PARA UM PERFEITO 

FUNCIONAMENTO EM CIRCULAÇÃO NATURAL 

 

 

Segundo PROCOBRE (2009), o sistema em termossifão é o mais indicado sob os 

aspectos de funcionamento e manutenção. Também é o mais recomendado para obras de 

pequeno porte (até mil litros). No entanto, a instalação do SAS com um perfeito 

funcionamento em circulação natural requer alguns cuidados, exigindo alguns parâmetros 

geométricos de instalação específicos. Ou seja, exige cuidados quanto aos desníveis e 

posicionamento dos componentes como mostra a Figura 40. 

 

 

Figura 40. Parâmetros geométricos de instalação do SAS para um perfeito funcionamento em circulação 

natural  

Fonte: PROCOBRE (2009) 
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Os desníveis sugeridos na Figura 40 tem a função de garantir o melhor funcionamento 

da circulação natural, onde a água circula por diferença de densidades (PROCOBRE, 2009): 

 Desnível Hrr - tem a função de manter o reservatório térmico sempre cheio 

e define a pressão de operação do sistema. 

 

 Desnível Hcr - é o mais importante, pois é o que permite o funcionamento 

do SAS, uma vez que garante que a água não circule de forma reversa 

durante a noite. 

Contudo, caso não seja possível atender os parâmetros geométricos da Figura 40, 

algumas alternativas de construção podem ser aplicadas. Estas alternativas são observadas nas 

abaixo. 

 

 

Figura 41. Termossifão típico 

Fonte: PROCOBRE (2009) 
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Figura 42. Termossifão com torre 

Fonte: PROCOBRE (2009) 

 

 

Figura 43. Termossifão com dois telhados 

Fonte: PROCOBRE (2009) 
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APÊNDICE 5 – DADOS PARA O SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR PADRÃO 

 

 

Tabela 48. Dados de coletores solares cadastrados no INMETRO (edição 04/2015) 

Fabricante Marca Modelo 

Área 
externa 

do coletor 

Produção Média Mensal de 
Energia (PME) Eficiência 

energética 
média 

Fr(tcap)θ FrUL 

Por Coletor Por m² (específica) 

(m²) (kWh/mês) (kWh/mês.m²) (%) (W/m² C) 

1 RINNAI RINNAI RSC-1000VS 1,01 78,80 78,1 56,8 0,75 7,01 

2 RINNAI RINNAI RSC-1400-VS 1,41 110,10 78,1 56,8 0,75 7,01 

3 RINNAI RINNAI RSC-2000VS 2,01 156,90 78,1 56,8 0,75 7,01 

4 SOLETROL SOLETROL INDUSTRIAL PLUS 1,92 153,40 79,9 58,8 0,747 6,134 

5 SOLETROL SOLETROL MAX ALUMÍNIO 1,60 m2 1,59 128,20 80,6 59,7 0,749 6,074 

6 SOLETROL SOLETROL 
MAX ALUMÍNIO1,60m² CALHA 

COLETORA15mm 
1,59 129,20 81,3 60,7 0,749 6,074 

7 SOLETROL SOLETROL 
MAX ALUMÍNIO HORIZONTAL 1,60 

m2 
1,58 127,30 80,6 59,7 0,749 6,074 

8 SOLETROL SOLETROL MAX ALUMÍNIO 1,87 m2 1,87 150,70 80,6 59,7 0,749 6,074 

9 SOLETROL SOLETROL MAX ALUMÍNIO 2,0 m2 2,00 161,20 80,6 59,7 0,749 6,074 

10 SOLETROL SOLETROL 
MAX ALUMÍNIO 1,60m2 C/MOLDURA 

E FUNDO DE AÇO INOX 
1,58 127,30 80,6 59,7 0,749 6,074 

11 SOLETROL SOLETROL 
MAX ALUMÍNIO 2,0m2 C/MOLDURA E 

FUNDO DE AÇO INOX 
2,00 161,20 80,6 59,7 0,749 6,074 

12 SOLETROL SOLETROL MAX ALUMÍNIO 2,06 m2 2,06 166,00 80,6 59,7 0,749 6,074 

13 SOLETROL SOLETROL MAX ALUMÍNIO 2,24 m2 2,24 180,50 80,6 59,7 0,749 6,074 
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14 SOLETROL SOLETROL MEGA PRIME SOLETROL MEGA PRIME 1,92 153,40 79,9 58,8 0,747 6,134 

15 SOLETROL SOLARMAX SOLARMAX 1,60m2 1,59 128,20 80,6 59,7 0,749 6,074 

16 SOLETROL SOLARMAX SOLARMAX 1,87 m² 1,87 150,70 80,6 59,7 0,749 6,074 

17 SOLETROL SOLARMAX SOLARMAX 2,0 m² 2,00 161,20 80,6 59,7 0,749 6,074 

18 SOLETROL SOLARMAX SOLARMAX 2,6 m² 2,06 166,00 80,6 59,7 0,749 6,074 

19 SOLETROL SOLARMAX SOLARMAX 2,24 m² 2,24 180,50 80,6 59,7 0,749 6,074 

20 SOLETROL SOLQUENT SOLQUENT 1,60 m² 1,59 128,20 80,6 59,7 0,749 6,074 

21 SOLETROL SOLQUENT SOLQUENT 1,87 m² 1,87 150,70 80,6 59,7 0,749 6,074 

22 SOLETROL SOLQUENT SOLQUENT 2,0 m² 2,00 161,20 80,6 59,7 0,749 6,074 

23 SOLETROL SOLQUENT SOLQUENT 2,06 m² 2,06 166,00 80,6 59,7 0,749 6,074 

24 SOLETROL SOLQUENT SOLQUENT 2,24 m² 2,24 180,50 80,6 59,7 0,749 6,074 

25 SOLETROL POPSOL POPSOL 1,60 m² 1,59 128,20 80,6 59,7 0,749 6,074 

26 SOLETROL POPSOL POPSOL 1,87 m² 1,87 150,70 80,6 59,7 0,749 6,074 

27 SOLETROL POPSOL POPSOL 2,0 m² 2,00 161,20 80,6 59,7 0,749 6,074 

28 SOLETROL POPSOL POPSOL 2,06 m² 2,06 166,00 80,6 59,7 0,749 6,074 

29 SOLETROL POPSOL POPSOL 2,24 m² 2,24 180,50 80,6 59,7 0,749 6,074 

30 SOLETROL SOLETROL PRIME INOX SOLETROL PRIME INOX 1,60 m² 1,58 127,30 80,6 59,7 0,749 6,074 

31 SOLETROL SOLETROL PRIME INOX SOLETROL PRIME INOX 2,0 m² 2,00 161,20 80,6 59,7 0,749 6,074 

32 UNISOL UNISOL BRA 1000 1,00 79,30 79,3 57,6 0,772 7,016 

33 UNISOL UNISOL BRA 1500 1,49 118,20 79,3 57,6 0,772 7,016 

34 UNISOL UNISOL BRA 1700 1,69 134,00 79,3 57,6 0,772 7,016 

35 UNISOL UNISOL BRA 2000 1,99 157,80 79,3 57,6 0,772 7,016 

Média 1,82 146,34 80,22 59,19 0,75 6,27 

Desvio Padrão 0,31 25,42 0,80 1,03 0,01 0,38 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INMETRO (2015) 
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APÊNDICE 6 – TARIFAS DE ENERGIA 

 

 

Tabela 49. Tarifas de energia elétrica das distribuidoras 

Sigla    Concessionária de distribuição   

Taxa média 
anual de 

crescimento 
entre 2010 – 

2015 (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 AES-SUL   AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A. 7,14 0,36760 0,37440 0,39862 0,34786 0,36791 0,51890 

2 AmE   Amazonas Distribuidora de Energia S/A 0,62 0,37870 0,39389 0,41370 0,36160 0,36637 0,39059 

3 AMPLA   Ampla Energia e Serviços S/A 2,89 0,47325 0,47513 0,51122 0,48032 0,47890 0,54559 

4 BANDEIRANTE   Bandeirante Energia S/A. 4,77 0,38631 0,39853 0,41588 0,38610 0,41239 0,48773 

5 Boa Vista   Boa Vista Energia S/A 1,47 0,32806 0,35080 0,38348 0,33912 0,32941 0,35281 

6 CAIUÁ-D   Caiuá Distribuição de Energia S/A 9,87 0,33779 0,35496 0,38523 0,36601 0,38868 0,54086 

7 CEA   Companhia de Eletricidade do Amapá 9,86 0,24318 0,24165 0,24336 0,26642 0,30743 0,38909 

8 CEAL   Companhia Energética de Alagoas 4,37 0,39907 0,41222 0,43719 0,43971 0,46753* 0,49424 

9 CEB-DIS   CEB Distribuição S/A 7,98 0,33424 0,35384 0,36660 0,32670 0,34281 0,49070 

10 CEEE-D   Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 5,96 0,38242 0,40214 0,41766 0,38022 0,42608 0,51081 

11 CELESC-DIS   Celesc Distribuição S.A. 5,34 0,38377 0,40097 0,39690 0,35263 0,39366 0,49783 

12 CELG-D   Celg Distribuição S.A. 7,08 0,36180 0,37746 0,42219 0,39108 0,39466 0,50942 

13 CELPA   Centrais Elétricas do Pará S/A. 7,11 0,43170 0,45307 0,47186 0,44102 0,51324 0,60852 

14 CELPE   Companhia Energética de Pernambuco 2,46 0,39588 0,40638 0,43517 0,39288 0,39806 0,44702 

15 CEMAR   Companhia Energética do Maranhão 0,97 0,50857 0,52519 0,54899 0,47502 0,46772 0,53360 

16 CEMIG-D   CEMIG Distribuição S/A 3,95 0,46392 0,46913 0,48970 0,44460 0,45573 0,56305 

17 CEPISA   Companhia Energética do Piauí 2,64 0,45459 0,48565 0,53191 0,49784 0,50832* 0,51782 
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18 CERON   Centrais Elétricas de Rondônia S/A. 3,77 0,41248 0,45330 0,49458 0,46983 0,47189 0,49624 

19 CERR   Companhia Energética de Roraima 1,85 0,39176 0,40186 0,40582 0,35801 0,35649 0,42934 

20 CFLO   Companhia Força e Luz do Oeste 9,48 0,36597 0,37818 0,39902 0,37214 0,41616 0,57550 

21 CHESP   Companhia Hidroelétrica São Patrício 7,18 0,46196 0,50357 0,52879 0,46852 0,51778 0,65352 

22 CNEE   Companhia Nacional de Energia Elétrica 5,87 0,36446 0,39207 0,41115 0,36673 0,37466 0,48481 

23 COCEL   Companhia Campolarguense de Energia 6,08 0,40226 0,41229 0,40633 0,35561 0,42389 0,54035 

24 COELBA   Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 0,98 0,41608 0,44744 0,48479 0,42100 0,38596 0,43695 

25 COELCE   Companhia Energética do Ceará -0,31 0,48170 0,49238 0,47231 0,39860 0,40914 0,47418 

26 COOPERALIANÇA   Cooperativa Aliança 7,80 0,42487 0,44792 0,46497 0,42767 0,48730 0,61840 

27 COPEL-DIS   Copel Distribuição S/A 6,89 0,36326 0,37313 0,37345 0,33208 0,40014 0,50691 

28 COSERN   Companhia Energética do Rio Grande do Norte 2,49 0,38359 0,40933 0,43694 0,39874 0,39909 0,43389 

29 CPFL Jaguari   Companhia Jaguari de Energia 6,91 0,34558 0,36288 0,37766 0,30186 0,27411 0,48263 

30 
CPFL Leste 
Paulista  

 Companhia Leste Paulista de Energia 1,45 0,45046 0,46122 0,49888 0,41232 0,36217 0,48413 

31 CPFL Mococa   Companhia Luz e Força de Mococa 1,98 0,47887 0,49948 0,52678 0,46402 0,38765 0,52807 

32 CPFL- Piratininga   Companhia Piratininga de Força e Luz 3,85 0,37575 0,38486 0,38797 0,34924 0,37694 0,45391 

33 CPFL Santa Cruz   Companhia Luz e Força Santa Cruz 6,38 0,44619 0,46145 0,45563 0,38945 0,36828 0,60782 

34 CPFL Sul Paulista   Companhia Sul Paulista de Energia 2,54 0,44030 0,45797 0,47670 0,40505 0,37070 0,49918 

35 CPFL-Paulista   Companhia Paulista de Força e Luz 3,24 0,39436 0,38952 0,41074 0,36381 0,36105 0,46245 

36 DEMEI   Departamento Municipal de Energia de Ijuí 4,14 0,45090 0,46414 0,49430 0,45070 0,45123 0,55233 

37 DMED   DME Distribuição S.A 3,78 0,37620 0,37532 0,41084 0,39282 0,38938 0,45295 

38 EBO   Energisa Borborema Distribuidora de Energia S.A. 8,54 0,33334 0,33901 0,38169 0,35425 0,34467 0,50207 

39 EDEVP   Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S/A 6,23 0,37824 0,38615 0,40169 0,36181 0,40118 0,51165 

40 EEB   Empresa Elétrica Bragantina S/A. 5,34 0,42408 0,43456 0,46093 0,42133 0,43504 0,55012 

41 EFLJC   Empresa Força e Luz João Cesa Ltda 4,40 0,46810 0,48105 0,47842 0,40498 0,44971 0,58047 

42 EFLUL   Empresa Força e Luz Urussanga Ltda 8,31 0,38281 0,41055 0,44318 0,40565 0,44444 0,57064 

43 ELEKTRO   Elektro Eletricidade e Serviços S/A. 6,20 0,43254 0,44834 0,44295 0,39080 0,45066 0,58434 
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44 ELETROACRE   Companhia de Eletricidade do Acre 1,25 0,44679 0,48529 0,53594 0,51382 0,48049 0,47542 

45 ELETROCAR   Centrais Elétricas de Carazinho S/A. 5,81 0,45470 0,46315 0,48851 0,44445 0,46349 0,60292 

46 ELETROPAULO   Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A 4,15 0,36361 0,36318 0,36243 0,32637 0,32404 0,44565 

47 ELFSM   Empresa Luz e Força Santa Maria S/A. 5,52 0,44696 0,48207 0,50333 0,43208 0,45582 0,58472 

48 EMG   Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A. 1,58 0,51884 0,54664 0,55431 0,48534 0,46861 0,56127 

49 EMS   ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2,79 0,45059 0,48631 0,53750 0,46338 0,41903 0,51707 

50 EMT  ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3,64 0,44875 0,47610 0,51570 0,45535 0,44376 0,53652 

51 ENF   Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A. 6,06 0,40764 0,43417 0,44653 0,39337 0,42433 0,54714 

52 EPB   Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia 2,30 0,42183 0,44364 0,47070 0,41494 0,41214 0,47264 

53 ESCELSA   Espírito Santo Centrais Elétricas S/A. 5,15 0,40543 0,40892 0,44597 0,41012 0,40792 0,52119 

54 ESE   Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. 4,05 0,37405 0,39372 0,42656 0,39114 0,40035 0,45613 

55 ETO   ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1,56 0,49597 0,53019 0,53564 0,46991 0,46740 0,53575 

56 HIDROPAN   Hidroelétrica Panambi S/A. 6,82 0,44056 0,45792 0,49202 0,45250 0,48035 0,61278 

57 IENERGIA   Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Ltda 1,77 0,43604 0,45482 0,44757 0,39159 0,38782 0,47613 

58 LIGHT   Light Serviços de Eletricidade S/A. 6,08 0,38772 0,40465 0,44815 0,42174 0,43881 0,52089 

59 MUXENERGIA   Muxfeldt Marin & Cia. Ltda 6,04 0,40809 0,41200 0,43889 0,40014 0,42210 0,54709 

60 RGE   Rio Grande Energia S/A. 2,09 0,46265 0,48552 0,51253 0,42601 0,38955 0,51297 

61 SULGIPE   Companhia Sul Sergipana de Eletricidade 3,34 0,45877 0,48948 0,51273 0,45228 0,47911 0,54067 

62 UHENPAL   Usina Hidroelétrica Nova Palma Ltda. 4,57 0,51450 0,53015 0,55851 0,47294 0,47231 0,64321 

Média 4,54 0,41323 0,43050 0,45209 0,40554 0,41558 0,51583 

IPCA no ano 3,62 5,91% 6,50% 5,84% 5,91% 6,41% 7,06%** 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANEEL (2015a), EPE (2012) e IBGE (2015b)  

Nota: * Não foram encontradas as tarifas homologas pela ANEEL da CEAL e CEPISA no ano 2014. Em resultado, os valores dispostos na tabela são valores interpolados 

dos anos 2013 e 2015. 

** O IPCA no ano de 2015 é o acumulado no ano até o mês de agosto. 


