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Resumo: Com o aumento da população mundial e as descobertas de novas tecnologias, a demanda 

por energia elétrica está cada vez maior, dessa forma atualmente busca-se utilizar uma energia 

renovável que tenha um custo viável, e a principal fonte de energia renovável e de custo viável se 

comparado com outras fontes de energias renováveis é o aquecimento solar que proporciona a todos 

os usuários que utilizam o sistema, uma economia considerável na tarifa de energia, como também 

preserva o meio ambiente já que a energia é gerada por radiação solar, sendo uma energia limpa e 

abundante. O presente artigo tem como objetivo analisar a satisfação dos usuários de um conjunto de 

habitações populares na cidade de Santa Rosa/RS em relação ao aquecimento solar, visto que um dos 

principais motivos para que esse sistema se expanda é a aceitação por parte dos usuários. 
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USE OF SOLAR HEATING IN INTEREST OF SOCIAL HOUSING AND 

EVALUATION OF USERS OF SATISFACTION 
 

 

 

Abstract: With increasing world population and the findings of new technologies , demand for 

electricity is increasing , therefore currently we seek to use a renewable energy that has a viable cost, 

the main source of renewable energy and affordable cost is compared to other sources of renewable 

energy is solar heating that provides all users who use the system , considerable savings in energy 

tariff , as well as preserving the environment since energy is generated by solar radiation , and clean 

energy and abundant . This article aims to analyze user satisfaction of a set of affordable housing in 

the city of Santa Rosa / RS compared to solar heating, as one of the main reasons why this system to 

expand is the acceptance by users 

 

Keywords: Solar heating; renewable energy; preservation of the environment. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A energia é um recurso necessário para propiciar condições de conforto, mobilidade e 

qualidade de vida à sociedade. Trata-se de um recurso escasso, cujo uso é essencial para atividades 

que vão desde a extração de matérias primas até a produção de bens e realização de atividades de 

comércio, trabalho e lazer (SUSHI, 2010). Sendo que a energia solar é uma forma de energia 

abundante, infinita e renovável, pois o sol irradia a terra todos os dias com um potencial energético 

extremamente elevado e incomparável a qualquer outro sistema de energia, sendo a fonte básica e 

essencial para praticamente todas as demais fontes de energia utilizadas pelo homem (RIBEIRO; 

1997).  

No entanto, uma das principais formas de gerar energia é por meio da geração hidráulica. 

A alta utilização dos recursos hídricos na geração de energia deve-se as características naturais do 

país, mas, apesar de ser um recurso renovável, a dependência de usinas hidrelétricas também causa 

forte impacto ambiental, pois terras férteis são inundadas e famílias removidas dos seus locais de 

origem.  

Segundo Teske (2013, pág. 7), “há no Brasil um enorme potencial para a redução do 

consumo sem implicar em redução da oferta de energia. Uma série de medidas de eficiência energética 

podem juntas diminuir substancialmente a demanda por energia nas indústrias, nas residências e nos 

estabelecimentos comerciais.”. O referido autor defende a utilização em larga escala de painéis 

fotovoltaicos e afirma que a adoção de sistemas descentralizados de energia, ou seja, produzir energia 

em locais próximos ao consumo, evita o desperdício causado por perdas na transmissão e distribuição 

e garantem o acesso a locais onde não há acesso à energia.  

Conforme apresentado, o uso da energia solar é uma alternativa viável para geração de 

energia a nível do usuário, representando, como benefícios, a economia com energia elétrica, e, 

consequentemente, preservando o meio ambiente, já que essa fonte de energia é ecologicamente 

correta, limpa, inesgotável e gratuita (CARVALHO, 2010).  

A utilização da energia solar, tem sido incentivado por diversos programas e parcerias 

entre instituições privadas e governo, entre os quais destaca-se a utilização de aquecimento solar nos 

empreendimentos habitacionais de interesse social (HIS).  

O foco desses empreendimentos, que visam suprir o déficit habitacional brasileiro, é a 

população de baixa renda, população essa que é vulnerável a diversos fatores sociais, econômicos e 

ambientais. Assim, além do fornecimento da habitação e da adoção de medidas que visam a fornecer 

melhoria da qualidade de vida desses moradores, como é o caso da instalação de sistemas de 

aquecimento solar, cujo objetivo, além de reduzir o impacto ambiental é gerar economia aos 



 

 

moradores, são necessários a realização de treinamentos e o acompanhamento constante da utilização 

e manutenção do sistema. 

 

2. O SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR 

 

Os primeiros estudos realizados no Brasil sobre a tecnologia de aquecimento solar 

tiveram início na segunda metade da década de 1960 (DIAS, 2004). Porém o mercado para o sistema 

de aquecimento surgiu apenas nos anos de 1970, impulsionado pela crise do petróleo, período no qual 

houve necessidade de utilizar uma nova fonte de energia (DIAS, 2004).  

O sistema de aquecimento solar constitui-se basicamente de coletor solar, reservatório e 

componentes, que englobam uma fonte auxiliar de energia para suprir eventuais necessidades em dias 

de baixa intensidade solar. (CARVALHO, 2010). A instalação desse sistema se dá através da fixação 

de painéis fotovoltaicos sobre o telhado das edificações, sendo esses painéis responsáveis por gerar 

eletricidade através da transformação da radiação solar. Ainda, o sistema pode acompanhar uma fonte 

auxiliar de energia composta por uma resistência elétrica que aquece a água quando o termostato 

indica que não se atingiu a temperatura necessária apenas com energia solar, sendo utilizada em dias 

nublados e a noite (TESKE, 2013).  

O mercado mundial de painéis fotovoltaicos vem crescendo nos últimos anos cerca de 

30% ao ano, enquanto o preço da matéria-prima utilizada na construção do sistema vem decaindo. 

Especialmente no Brasil, o mercado vem se expandindo a cada ano, e um dos motivos é a criação de 

leis municipais e estaduais que preveem a instalação de coletores em edificações (TESKE, 2013).  

No país os sistemas que são movidos com energia solar são viáveis devido ao alto índice 

de radiação que é emitido sobre o território brasileiro. De acordo com um estudo realizado por 

Mogaywer e Souza (2014), o aproveitamento diário da energia solar no Brasil é em média de 6,5 a 7 

horas por dia, o que gera a média anual de radiação global do país que, segundo Atlas Solarimétrico do 

Brasil, varia de 1.642 a 2.300KWh/m².  

Segundo Mogaywer e Souza (2014), um dos principais motivos que levam a não adotar o 

aquecimento solar como fonte de energia essencial mesmo sendo uma forma de energia sustentável 

viável para uma edificação, é o alto investimento inicial.  

Para que as características do país sejam aproveitadas de maneira correta deve se tomar 

alguns cuidados na instalação do aquecedor. Segundo Carvalho, (2010), para se ter um aproveitamento 

satisfatório dos coletores solares, estes devem estar voltados para a face norte e se não for possível, 

para o noroeste ou nordeste. Caso se utilize a face leste ou oeste do telhado deve-se acrescentar mais 

25% de área nos painéis coletores.  

Para garantir um bom aproveitamento do sistema, as instalações solares necessitam ter 

um correto dimensionamento, uma instalação adequada e manutenção preventiva (RAIMO, 2007). 

Também, é preferível que se instale o sistema de aquecimento solar o mais próximo possível do ponto 

de consumo, para evitar perdas de calor e consumo desnecessário de água no percurso do reservatório 

ao chuveiro (ABRAVA, 2008).  

Desta maneira, pode–se concluir que apenas utilizar o aquecimento solar não significa um 

bom aproveitamento desse sistema. Caso o responsável pelo projeto e instalação não tenha 

conhecimento adequado sobre as demandas do sistema e as características locais, existe a 

possibilidade de que a energia não seja aproveitada de maneira correta, resultando no acionamento do 

sistema de apoio elétrico e, sendo assim, em um gasto com energia elétrica relativamente alto 

(RAIMO, 2007). 

 

3. O USO DO AQUECIMENTO SOLAR NA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

O aproveitamento do sistema de aquecimento solar por famílias de baixa renda minimiza 

os gastos com energia elétrica, impactando positivamente no desenvolvimento dessas famílias, a 



 

 

medida em que podem destinar essa diferença para outros gastos no orçamento familiar. Segundo 

SUSHI (2010, pág. 11) “...o uso racional de energia nestas novas habitações, assim como nas já 

existentes, se apresenta como uma medida prioritária que, além das questões ambientais, pode 

melhorar a renda e a qualidade de vida da população.” 

De acordo com Vialli (2012), a justificativa para o uso de aquecimento solar em 

habitações de baixa renda são as vantagens financeiras e ambientais, já que a utilização do chuveiro 

elétrico é responsável por 28% do consumo de toda energia elétrica do país. Já em outro estudo 

realizado por Lamberts et al. (2007), a fim de investigar o consumo de energia elétrica em HIS, 

considerou-se que a média de componentes por família era de 5 pessoas, contando 5 banhos diários de 

8 minutos, apontou que, de acordo com os dados obtidos, o consumo de energia elétrica era em média 

de 70KWh/mês, reforçando a necessidade de propor alternativas para reduzir esse alto consumo.  

Nesse sentido, a disseminação do sistema de aquecimento solar residencial tende a 

aumentar, impulsionada por programas como o Minha Casa Minha Vida (MCMV), que financia 

habitações para população de baixa renda em diversas modalidades. Entre as modalidades do MCMV, 

destacam-se os empreendimentos viabilizados através de parcerias com prefeituras e cooperativas, que 

são os agentes administradores do programa, cadastrando e organizando a entrega das unidades para as 

famílias nos municípios. (MOGAYWER, SOUZA. 2014).  

O objetivo desses programas só é eficaz quando são realizadas oficinas de educação 

ambiental junto aos moradores após à instalação dos aquecedores, para que compreendam a forma 

correta de utilizar o sistema (JANNUZZI, 2007; RIBEIRO, 2010). Conforme Mascarenhas (2005), os 

estudos realizados por diversas concessionárias de energia (CERJ, LIGHT, COELBA, ESCELSA) 

mostram um enorme desperdício de eletricidade nas habitações de baixa renda em virtude ao uso 

ineficaz das instalações que ocorre pela falta de informação sobre a forma correta de utilizar o sistema.  

O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, de acordo com a NBR 15220 - 

Desempenho térmico de edificações - Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes 

construtivas para habitações unifamiliares de interesse social (ABNT, 2003) encontra-se na zona 

bioclimática número dois, demandam maiores cuidados, a medida em que o uso da resistência 

complementar para aquecimento do volume de água no reservatório em meses de pouco sol pode gerar 

o efeito contrário, aumentando o consumo energético.  

Embora atualmente esteja sendo muito utilizado o sistema de aquecimento solar em 

loteamentos populares, as experiências realizadas nos conjuntos habitacionais HIS no Brasil, segundo 

Jannuzzi (2007), ainda não foram propriamente documentadas e avaliadas de forma a poder servir de 

referência segura ou de recomendações inteiramente confiáveis de que à aceitação por parte dos 

usuários e principalmente de que os eles saibam como funciona o sistema. 

3.1 O sistema de aquecimento 

Para os empreendimentos habitacionais de interesse social (HIS), foram desenvolvidos 

projetos de aquecimento solar em vários estados brasileiros juntamente com empresas do setor de 

energia e Secretarias de Habitação (JORGE; 2010). Os componentes básicos desses projetos são o 

reservatório de água quente (boiler) e as placas solares locadas no telhado das residências (JORGE; 

2010). Além disso, mesmo os modelos mais simplificados possuem uma resistência elétrica auxiliar, 

para complementar o aquecimento em períodos de baixa incidência solar.  

O aquecedor solar com reservatório acoplado é composto por um coletor solar de 1,6m², 

um reservatório de água quente de 200L e um apoio elétrico para complementar o aquecimento da 

água em dias de baixa insolação. Este apoio tem a sua potência limitada a menos da metade da 

potência tradicional (RISPOLI, 2008).  

Este apoio elétrico é regulado através de um termostato e pode ser acionado manualmente 

ou automaticamente para que a água possa estar de acordo com a preferência do usuário, em média 

cerca de 50º C e 60º C (VARELLA, 2004). Esse sistema é conhecido como chuveiro híbrido 



 

 

inteligente em razão de possuir controle eletrônico de potência que aquece a água até a temperatura 

desejada. Além de suspender automaticamente o consumo de energia elétrica quando aquece o sistema 

até atingir o ponto de água quente para a temperatura do banho (KULB; PEREIRA; MESQUITA, 

2013).  

Segundo SOLETROL(2013), o valor do aquecimento solar equivale a cerca de 2% do 

valor de uma unidade habitacional, e a utilização do aquecimento proporciona aos usuários uma 

economia média de 40% na conta de energia mensal das famílias beneficiadas, conforme seus hábitos 

de consumo 

4. ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso, realizado em um conjunto de Habitação de Interesse Social em Santa 

Rosa- RS, teve como objetivo analisar a satisfação dos usuários com a utilização do aquecimento solar 

para água, tendo como problema, a aceitação por parte dos usuários da utilização da tecnologia para 

aquecimento da água. Para alcançar o objetivo da pesquisa foi realizada uma pesquisa survey com 

moradores do condomínio.  

O loteamento (HIS) em estudo é constituído de 140 casas populares, construídas entre os 

anos de 2013 e 2014, através do Programa Minha Casa Minha Vida e auxílio da Prefeitura Municipal 

de Santa Rosa. A pesquisa foi realizada em 103 casas, através de um questionário no qual os 

moradores respondiam a um questionário de satisfação e as respostas foram compiladas com auxílio 

de ferramentas de estatística, conforme cálculo amostral com erro de 5%. Na figura 1 pode ser 

observado o loteamento em estudo. Posteriormente, tem-se as figuras 2 e 3 que apresentam o modelo 

da edificação bem como o modelo da instalação de aquecimento solar em estudo. 

 
Figura 1 - Loteamento HIS em análise 

 
Fonte: Planta Adaptada da Prefeitura Municipal de Santa Rosa – RS 



 

 

Figura 2 – Edificações em análise 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Figura 3 – Sistema de aquecimento solar 

 
Fonte: Próprio autor 



 

 

 

 

As unidades foram entregues com o sistema de aquecimento solar composto por 

reservatório de água fria, 1,6m² de placas solares e reservatório de 200 litros de água quente com 

resistência de apoio acoplada. Além disso, o projeto elétrico contemplou uma tomada de uso 

específico para a instalação de um chuveiro elétrico convencional com disjuntor individual. Em 

relação ao aquecimento solar instaladas nas habitações, a Figura 4 apresenta o percentual de satisfação 

dos moradores. 

 

Figura 4 – Satisfação com o funcionamento do aquecimento solar 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Observa-se que 85,88% dos usuários estão satisfeitos com o aquecimento solar, sendo 

2,36% neutros e apenas 11,76% encontram-se insatisfeitos com o desempenho apresentado pelo 

aquecimento solar. Além disso, foi questionado se o aquecimento solar estava funcionando desde que 

receberam as casas e 4% dos usuários responderam que nunca funcionou. Nos dias de sol, o principal 

motivo de insatisfação apontado foi a elevada temperatura da água. Esta informação pode indicar uma 

dificuldade no uso dos registros de água quente e fria. Já nos períodos chuvosos ou nublados foi citado 

como motivo de insatisfação a baixa temperatura da água em dias nublados e com chuva, o que pode 

significar o mau funcionamento da resistência de apoio externa.  

Além do questionamento aos usuários sobre o funcionamento do aquecimento solar, foi 

questionado aos moradores se estão especificamente satisfeitos com o aquecimento solar em dias de 

sol. A figura 5 apresenta os dados obtidos. 

 

Figura 5 – Satisfação com o aquecimento solar em dias de sol 

 
Fonte: Próprio autor 



 

 

 

Em relação a esse aspecto, cerca de 74,12% da população está satisfeita com o 

desempenho apresentado pelo aquecimento solar em dias de sol, 9,41% neutros e 16,47% se 

encontram insatisfeitas, sendo o principal motivo da insatisfação a elevada temperatura da água em 

dias de grande insolação.  

Sabendo que o aquecimento solar depende da radiação solar, foi questionado aos usuários 

como é o funcionamento do aquecedor em dias nublados e com chuva, a figura 6 apresenta os 

resultados. 

 

Figura 6 – Satisfação com o aquecimento em dias nublados e com chuva 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Segundo o gráfico apresentado, pode ser observado que 77,65% dos usuários estão 

satisfeitos com o aquecimento da água em dias nublados e dias com chuva, segundo os moradores, 

mesmo com a redução de temperatura a água, o aquecedor solar esquenta o necessário para o banho. 

8,24% neutros e 14,11% se encontram insatisfeitos, sendo o motivo da insatisfação a baixa 

temperatura da água em dias nublados e com chuva, também foi questionado os moradores para saber 

com que frequência é utilizada a energia elétrica para aquecer água (resistência do boiler), cerca de 

70% dos usuários nunca utilizou a energia elétrica, 30% já utilizou, mas poucas vezes.  

Também foi questionado aos usuários se estão utilizando o chuveiro elétrico como apoio. 

A figura 7 mostra os resultados obtidos.  
 

Figura 7 – Utilização do chuveiro elétrico como apoio 

 
Fonte: Próprio autor 



 

 

De acordo com os resultados, 11,11% dos usuários responderam que não utilizam o 

chuveiro elétrico como apoio, já 85,71% estão utilizando o chuveiro elétrico para apoio e 3,18% 

utiliza somente o chuveiro elétrico. Estes comentaram que o sistema solar não funcionou e alguns 

houve vazamentos, dessa forma optaram por deixar desligado o aquecimento solar.  

Para os usuários que estão utilizando ambos os sistemas, foi perguntando se o disjuntor 

que comanda o chuveiro permanece sempre ligado, 2/3 dos respondentes disseram ligar o disjuntor 

apenas em dias com baixa intensidade solar, enquanto 1/3 deixam sempre ligado. Em relação ao 

funcionamento da resistência externa em dias de baixa insolação, conforme a Figura 8, apenas 17,86% 

dos usuários responderam que a resistência externa aquece a água em dias nublados. Entre estes, 

alguns moradores comentaram que o tempo de espera para que a resistência aqueça o reservatório é 

insatisfatório e, algumas vezes, acabam acionando o chuveiro elétrico.  

 

Figura 8 – Utilização do chuveiro elétrico como apoio 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Com relação ao funcionamento da resistência externa, 3,57% estão neutros e 78,57% dos 

usuários relataram que o sistema não aquece a água o suficiente para um banho em condições 

adequadas.  

Foi questionado também se houve manutenção ou troca do chuveiro original. Segundo os 

usuários, 71,43% afirmaram não haver necessidade de manutenção até o momento, já 28,57% 

afirmaram terem feito manutenção no sistema solar. Sobre o questionamento quanto a troca do 

chuveiro original cerca de 53,57% dos usuários não trocaram o chuveiro original, porém 46,43% dos 

moradores trocaram o chuveiro. 

A respeito das orientações recebidas para uso do sistema de aquecimento solar, os 

moradores tiveram uma palestra para aprender como ligar o sistema. No entanto, foi relatado que não 

foi explicado como fazer a manutenção, tampouco foi entregue um manual de uso. Diversos 

moradores relataram que as placas solares estão com a superfície suja, e que gostariam de limpar, 

porém temem danificar o sistema e desconhecem como fazê-lo.  

Por fim, foi questionado aos usuários se houve redução na conta de energia com a 

utilização do aquecimento solar, comparado a antiga residência. A figura 9 apresenta os resultados. 

 



 

 

Figura 9 – Redução na Conta de Energia 

 
Fonte: Próprio autor 

 
Conforme os resultados, 40% dos usuários responderam que houve redução na conta de energia 

elétrica, e que essa redução em média foi de 40% do valor da antiga moradia. 7,06% dos entrevistados 

não sabiam responder e para 52,94% dos moradores não houve redução. Também foi questionado aos 

usuários se tiveram algum problema com o aquecimento solar e 20% dos usuários responderam que 

sim, sendo colocado que o aquecedor solar apresentou vazamento na placa e não foi realizado reparo. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através das revisões bibliográficas e da pesquisa de campo, foi possível concluir que a 

utilização do aquecimento solar em habitações de interesse social pode representar como benefício a 

redução dos gastos com a energia elétrica, como também é um grande passo para incentivar o uso de 

energias renováveis visando a preservar o meio ambiente. Contudo, embora satisfeitos com o sistema, 

pouco menos da metade dos entrevistados informaram que houve redução na conta de energia em 

relação à residência anterior.  

Este dado deve ser estudado de forma mais aprofundada, afim de identificar as possíveis 

razões para esse resultado. Algumas hipóteses como a aquisição de mais eletrodomésticos, 

incentivados por programa governamental, as instalações irregulares nas moradias anteriores, o 

aumento da tarifa e o uso da resistência elétrica como compensadora para ausência de sol foram 

elencados para a continuação do estudo.  

Além disso, quando perguntados especificamente do funcionamento do sistema no 

aquecimento da água a maior parte dos moradores se mostrou insatisfeito com o desempenho da 

resistência elétrica e grande parte deles utiliza, além da resistência, o chuveiro elétrico como forma de 

aquecimento parcial ou total. Esse resultado reforça a ideia de que deve ser feito um acompanhamento 

junto a essa população de forma a orientar quanto a correta utilização do sistema, bem como a 

realização de vistorias técnicas periódicas para identificar eventuais falhas.  

Embora seja uma alternativa viável e recomendável no país, são necessários mais estudos 

e disseminação de informações de forma a orientar os agentes executores dos projetos voltados ao 

público da HIS de forma a propiciar a utilização adequada do sistema, tanto no âmbito do projeto e 

disposição do sistema, o qual deve respeitar as condições climáticas e geográficas do local, como na 

orientação e acompanhamento do uso e manutenção do equipamento 
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