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Introdução
1

Por não gerar nenhum tipo de resíduo, 
a energia solar é considerada uma forma de 
produção de energia limpa, não agredindo o 
meio ambiente. É uma das mais promissoras 
fontes renováveis de energia, tida como 
excelente alternativa para a diversificação da 
matriz energética no Brasil [1]. Advinda do sol 
é responsável pela origem de praticamente todas 
outras fontes.

O aumento da demanda de energia com 
o crescimento populacional acarretou uma 
necessidade maior de energia, ficando o homem 
dependente de fontes não-renováveis e 
ocasionando sérios danos ao ambiente.

Diante disto, é cada vez mais evidente 
a necessidade de se buscar alternativas 
sustentáveis para o desenvolvimento [2].

Mesmo com o Brasil sendo um país
tropical rico em disponibilidade de energia 
solar, sabe-se que os sistemas solares ainda se
apresentam onerosos [2].

É desta forma que surgem 
metodologias criativas com o intuito de tornar 
viável para todas as classes de indivíduos, o uso 
de fontes de energia verdadeiramente 
sustentáveis, ou seja, com nenhum impacto 
ambiental, como o aquecedor solar
confeccionado a partir de materiais recicláveis
[2].

O uso direto da energia solar para o 
aquecimento de água, ambientes, secagem de 
grãos, etc. é uma das principais opções de 
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valorização das energias renováveis [3], sendo 
mais utilizada para aquecimento de fluidos 
como a água, promovendo também reciclagem 
de materiais como o plástico, redução de 
emissão de gases como CO2 (dióxido de 
carbono) e redução dos gastos com eletricidade.

O aproveitamento térmico do sol pode 
ser feito através da construção de coletores
planos, utilizando materiais como “embalagens
tetra pak de leite longa vida” e garrafas plásticas 
de óleo.

ALANO [5] desenvolveu um 
aquecedor solar a partir de materiais recicláveis 
como garrafas “pet” e caixas de leite longa vida 
cujo esquema pode ser visualizado na fig. 1.

Diante do exposto, o objetivo deste 
trabalho foi construir um aquecedor solar plano 
a partir de materiais recicláveis como latas de 
alumínio e recipientes plásticos de óleo, visando 
a funcionalidade e o baixo custo.

Material e Métodos

O coletor solar é o componente que 
merece especial atenção, por ser o mesmo 
responsável direto, para o bom desempenho de 
um sistema de aquecimento solar [5]. 

Na montagem da placa coletoras do 
aquecedor solar de água, foram utilizados os 
seguintes materiais:

 Garrafas de óleo de 900ml;
 Tê  90º soldável (20mm);
 Joelho 90º soldável (20mm);
 Adaptador com Flange para caixa 

d’água (32mm);
 Tubo PVC (20mm-6m);
 Cap (20mm);
 Caixa de isopor;
 Tinta preta fosca (0,5kg);
 Adesivo plástico para PVC (75g)
 Fita isolante;
 Torneira ½” Roscável;
 Te roscável (25mm);
 Joelho roscável (25mm);
 Bóia;



 Pincel;
 Arco serra.

Para a construção do aquecedor solar, 
procedeu-se da seguinte forma:

1. Corte no inferior das garrafas de óleo e 
corte das latas de alumínio;

2. Pintura dos tubos de PVC;
3. Corte dos tubos de PVC de 20 mm para 

formar as colunas do coletor e não 
haver deformações na estrutura;

4. Posicionamento das caixas de Tetra 
Pak e das latas de alumínio, inserção e 
vedação das garrafas de óleo nas 
colunas;

5. Junção dos componentes (Te, joelho, 
etc.) do sistema até o reservatório;

6. Posicionamento do reservatório 
térmico na altura de projeto.

O isolamento térmico no reservatório
se faz necessário para impedir a dissipação do 
calor quando a utilização da água aquecida será 
a noite, devido a necessidade de se manter a 
temperatura da água por um período de tempo 
maior, reduzindo as perdas térmicas [4].

Resultados

O princípio de funcionamento do 
coletor baseia-se no efeito estufa. Os raios 
solares incididos sobre tubos de PVC, pintados 
de preto para aumentar a absorção de calor, são 
colocados dentro de garrafas de óleo e sobre 
embalagens tetra pak devidamente dobradas, de 
modo a aumentar a área de absorção de calor e, 
conseqüentemente, aquecer por efeito estufa. 
Foi adicionada a camada de tetrapak uma 
camada de alumínio proveniente de latinhas 
com a função de aumentar a condutividade 
térmica. O calor armazenado no interior da 
garrafa aquece a água.

A otimização do sistema de 
aquecimento de água dar-se pelo aumento da 
efetividade da conversão da energia radiante
com o volume de ar a ser aquecido no interior 
da garrafa de óleo de 900ml.

Os tubos de PVC pintados de preto, por 
motivo de reter mais calor, serão o caminho por 
onde a água irá circular no sistema e se aquecer. 
O aquecimento da água se dá pelo aquecimento 
dos próprios tubos que passarão por dentro das 
garrafas de óleo transparentes.

O principio de circulação é por termo 
sifão, cuja água circula por diferença de 
densidade entre a água quente e a fria, sendo 
que á medida que a água esquenta nas colunas 
do coletor, ela sobe para a parte superior do

reservatório, pressionada pela água fria, que por 
ser mais pesada flui para a parte inferior do 
coletor empurrando a água quente para a parte 
de cima do reservatório.

A utilização desses materiais
proporcionou um projeto extremante simples e 
barato com custo médio de 100 reais. A próxima 
etapa consistirá na avaliação da eficiência 
energética do sistema, ou seja, a capacidade do 
mesmo de fornecer energia térmica ã água.

Discussão

Conclui-se que foi possível construir 
um aquecedor solar com materiais de baixo 
custo, podendo ajudar o meio ambiente, com a 
reciclagem direta de garrafas plásticas e outros,
e que a próxima etapa será avaliar a eficiência 
térmica do aquecedor com garrafas de óleo, 
onde serão monitoradas as temperaturas na 
entrada de água fria, de água quente e a 
temperatura média no interior do reservatório.
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Figura 1. Aquecedor solar de água plano utilizando-
se garrafas “pet” e caixas de leite longa vida.




