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RESUMO

No século XXI as fontes de energia renováveis têm estado com uma grande visibilidade no mundo. Um dos maiores motivos é o crescimento da 
demanda da utilização energética renovável, já que o petróleo é uma fonte finita de energia. Além disso, há também preocupações com as 
questões ambientais, tendo em vista que as energias renováveis não agridem o meio ambiente como os combustíveis fósseis e seus derivados 
fazem. Uma das principais fontes de energia renovável é a energia solar, proveniente da radiação solar, sendo também uma energia limpa. 
Principalmente no Brasil há uma grande incidência da luz solar durante todo o ano, podendo ser aproveitada para a geração de energia elétrica ou 
usada para diminuir o consumo de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN - utilizando a tecnologia solar fotovoltaica. Um dos 
maiores consumidores de energia elétrica são os equipamentos que aquecem água, como por exemplo, o chuveiro. E uma maneira de diminuir 
esse gasto é utilizando fontes alternativas para diminuir o consumo da energia elétrica no período da utilização destes equipamentos. Há muitas 
maneiras de conseguir produzir energia elétrica com fontes renováveis atualmente. Podem ser usadas fontes do tipo solar térmica, solar on grid e 
off grid, eólica, biomassa, hídrica, entre outras. Neste trabalho apenas será abordada a fonte de energia solar térmica. O presente trabalho 
apresenta os benefícios e as desvantagens da instalação dos coletores solares para um sistema básico de aquecimento de água residencial, 
fazendo a comparação dos gastos com e sem o sistema instalado. O resultado foi obtido através da apresentação dos dados técnicos da conta de 
energia residencial para análise a viabilidade econômica do projeto de instalação. Diante dos dados obtidos foi calculado os custos para a 
instalação de R$5.232,11 e um resultado de 4 anos para recuperação do investimento. É importante ressaltar que os materiais utilizados neste 
projeto possuem uma garantia do fabricante de 30 anos. Portanto, o trabalho apresenta dados para demonstrar os seus benefícios, tanto 
ambientalmente quanto economicamente, através da utilização do sistema de energia solar térmica.
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