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INTRODUÇÃO

As Energias Alternativas são aquelas 
surgidas como soluções para diminuir o impacto 
ambiental e para contornar o uso de matéria-
prima que normalmente é não renovável. Ao 
utilizarmos as tecnologias disponíveis e ao 
aproveitarmos toda a riqueza em energia 
renovável do nosso país, contribuindo para um 
mundo mais limpo e equilibrado [4]. Com efeito, 
o Brasil é um país com elevadíssima 
possibilidade de empregar energias alternativas 
[3]. As energias alternativas são a saída para o 
problema energético do mundo e se elas não são 
economicamente viáveis, isto se deve ao fato de 
que no custo do petróleo não estarem embutidos 
os custos devastadores que o seu consumo impõe 
a sociedade [2]. 

Uma medida para a redução do consumo 
dessas energias é a utilização de fontes de 
energias alternativas, como a solar, a eólica e a 
de biomassa. Um exemplo bastante comum da 
aplicação do uso desses recursos é o 
aquecimento solar de água, que, além de 
contribuir para minimizar a degradação 
ambiental, elimina a dependência energética, 
evitando situações de desconforto, como em 
casos de racionamentos e/ou apagões [1].

O sol é uma fonte riquíssima de energia, 
em apenas um minuto produz toda a energia 
gasta pela a humanidade desde o seu início até os 
dias de hoje. Como os recursos para gerar a 
energia elétrica estão impactando o meio 
ambiente, as energias alternativas é a solução 
para esse problema por que são renováveis, não 
causa danos ao meio ambiente e produz pouco ou 
nenhum ruído em sua utilização. 

A energia solar hoje vem sendo bastante 
utilizada em aquecedores solar de água e é uma 
energia limpa, não precisa de dinheiro para obter 
e ainda é ecologicamente correta, sem agressão 
nenhuma ao meio ambiente. 

Projetos de energia solar utilizando 
materiais recicláveis contribuem com a 
preservação do meio ambiente. Utilização de 
garrafas PET, latas de refrigerante, papelão, 

vidro entre outros, evitam que esses materiais 
sejam depositados no meio ambiente de forma 
que demorem muito tempo para se decompor e 
contaminam o solo e água. 

O Brasil produz aproximadamente 230 
mil toneladas de lixo por dia. Cada brasileiro 
gera, em média, 500 gramas de lixo diariamente, 
podendo chegar até a mais de 1 kg, dependendo 
do poder aquisitivo e local em que mora. Todo o 
material descartado e que se transforma no lixo 
das cidades, em grande parte, deve ser destinado 
de outra maneira para ser recuperado como 
matéria-prima, podendo assim ser reutilizado na 
fabricação de um novo produto. Do total de lixo 
produzido são reciclados aproximadamente 1,5 
% do lixo sólido orgânico urbano. No caso da 
resina PET, o percentual cresce para 15%, mas 
os maiores percentuais estão na reciclagem de 
latas de aço e das embalagens de vidro (35%), do 
papel e papelão (36%), da produção nacional de 
latas de alumínio (64%), e de papel ondulado 
(71%) [5].

MATERIAL E MÉTODOS

A montagem do aquecedor solar térmico 
de água foi conduzida no laboratório de energia 
localizado na UFRPE/UAG no mês de abril de 
2009, não necessitando uma grande estrutura e 
materiais específicos devido à simplicidade do 
aquecedor. 

Primeiramente, foram obtidos os 
materiais recicláveis utilizados, as 40 garrafas 
PET de dois litros através de coletas em 
residências e as caixas de leite longa vida de 
TETRAPAK através de uma instituição que usa 
o leite e reciclam as caixas de TETRAPAK e 
disponibilizou 40 unidades para a montagem do 
aquecedor solar. 
Inicialmente foram feitos os cortes e as dobras 
das caixas de TETRAPAK após serem bem 
lavadas a fim de evitar contaminações devido à 
possibilidade de estarem sujas. O 
dimensionamento teve que ser exato para se 
posicionar corretamente no interior das garrafas
PET. 
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          Mediu-se então com uma régua 22,5 cm da 
caixa e cortou-se a parte que sobrou. Na parte 
central superior do corte deixou-se um espaço de 
dois centímetros para encaixar na boca da garrafa 
PET. Nas bordas verticais superior marcou-se 7 
cm para dobrar e acompanhar o afunilamento da 
garrafa e na parte inferior um corte de 7 cm na 
parte central dobrando para que o “bico” da outra 
garrafa se encaixasse. Após essas dobraduras, foi 
aderida a superfície superior das caixas tetrapak 
uma camada de alumínio proveniente de latas 
recicláveis que foram pintadas com tinta preta 
fosca. 

Nas garrafas PET, retirou-se 5 cm da 
parte inferior para que a parte superior da garrafa 
subseguinte se encaixasse provendo vedação ao 
sistema visando não perder calor para o 
ambiente. Foram feitas cinco colunas com oito 
garrafas em cada. Para isso, foram utilizados 12 
metros de tubo PVC de 20 mm, sendo de 108 cm 
o comprimento para cada coluna, e o restante foi 
utilizado para fazer a conexão com a entrada e a 
saída de água. Em seguida, com os 5 joelhos e 16 
T’s foram feitos o encaixe das colunas na 
tubulação com cola de PVC, por onde a água irá 
circular por meio do efeito termosifão. Após o 
encaixe, a tubulação de PVC recebeu uma 
camada de tinta preta fosca.

Com as colunas já prontas, as caixas de 
TETRAPAK foram posicionadas dentro das 
garrafas PET na correta posição. As garrafas 
então foram introduzidas uma após a outra na 
tubulação de PVC. Foi confeccionado um 
suporte para a caixa de isopor para que o mesmo 
ficasse mais elevado a placa aquecedora. Para 
tanto, foram usados 7 metros tubo de PVC de 25 
mm, 8 joelhos e 8 tê’s. 

Após a montagem, foi executada uma 
avaliação preliminar posicionando o sistema 
numa área experimental que recebia radiação 
solar direta. Para se avaliar o aquecimento da 
água fornecido pelo sistema, foram utilizados 
dois termômetros de mercúrio, posicionados na 
entrada de água fria e na saída de água quente, 
respectivamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram detectadas, por meio da leitura dos 
termômetros, que a temperatura da água na 
entrada fria foi de 25oC e de 57oC na saída de 
água quente, resultando num gradiente térmico 
de 32oC. Todos os materiais realizaram a sua 
função de acordo com o previsto: as caixas de 

TETRAPAK com a camada de alumínio 
juntamente com a tubulação de PVC pintada de 
preto serviram para absolver a energia solar e 
converte-la em energia térmica. As garrafas PET 
tiveram a função de realizar o efeito estufa, não 
permitindo que a radiação infravermelha térmica
escapasse para o ambiente resultando em perda 
da eficiência.  A caixa térmica de isopor foi 
utilizada como reservatório de água para que a 
água aquecida pelo sistema não perdesse energia 
para o ambiente. 

O custo do aquecedor foi considerado 
baixo. A utilização de alguns materiais 
recicláveis foi responsável pelo valor reduzido 
estimado em R$ 80,62. A descrição dos materiais 
utilizados na montagem do sistema com as 
respectivas quantidades e valores se encontra na 
Tabela 1.

CONCLUSÃO

          De acordo com os resultados preliminares 
de aquecimento e do custo final de construção do 
sistema, foi possível verificar que é possível 
construir um aquecedor solar de água eficiente e 
de custo acessível, indicando também uma 
alternativa viável para o destino de alguns tipos 
de resíduos sólidos. Porém, uma avaliação mais 
apurada da eficiência de conversão energética, 
assim como da durabilidade do sistema quando 
em contato com intempéries ambienta ainda se 
faz necessária, e será executada em etapa 
posterior. 
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MATERIAIS PARA O AQUECEDOR                          QUANTIDADE UNIDADES VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Tê de 90º sem rosca 20 mm 16 R$ 0,50 R$ 8,00
Joelho de 90º 20 mm 5 R$ 0,25 R$ 1,25
Adaptador com flange para caixa D’água 32 mm 2 R$ 3,35 R$ 6,70
Tubo PVC 20 mm de 6 metros cada um (12m tubo de PVC) 2 R$ 6,25 R$ 12,50
Tampão em PVC 20 mm 2 R$ 0,35 R$ 0,70
Garrafa PET de 2 litros (Reciclável) 40 R$ 0,00 R$ 0,00
Caixa Tetra PAK 1 litro (Reciclável) 40 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 29,15
MATERIAL P/ CONFECÇÃO DA ESTANTE EM PVC QUANTIDADE UNIDADES VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Tubo PVC 25 mm (7 metros) 1 R$ 8,00 R$ 8,00
Tê 90º 25 mm 8 R$ 0,45 R$ 3,60
Joelho 90º 25 mm 8 R$ 0,35 R$ 2,80

TOTAL R$ 14,40
OUTROS MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADES VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Caixa Térmica (Isopor) 1 R$ 14,52 R$ 14,52
Tinta preta fosca (0,5 kg) 1 R$ 8,00 R$ 8,00
Cola tubo 75G (Polytupo) 1 R$ 3,35 R$ 3,35
Fita isolante (Fox lux anti chama) 1 R$ 1,40 R$ 1,40
Torneira ½ com rosca 1 R$ 2,50 R$ 2,50
Tê com rosca 1 R$ 2,50 R$ 2,50
Joelho com rosca 1 R$ 1,00 R$ 1,00
Bóia 1 R$ 3,80 R$ 3,80

TOTAL R$ 37,07
TOTAL GERAL R$ 80,62

Tabela 1. Lista dos materiais utilizados na confecção do aquecedor solar de baixo custo com seu devido preço e custo total.

Figura 1. Aquecedor solar construído com materiais recicláveis.


