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Resumo: Diante de um cenário – de recursos hídricos e energéticos limitados –, no qual,
são  necessárias  soluções  sustentáveis  que  possam  ser  inseridas  no  cotidiano  da
população. O consumo de energia elétrica – utilizada nos chuveiros para aquecer água
para tomar banho – vem sendo considerado como um dos usos mais grosseiros de uma
das energias mais nobres que temos disponível na sociedade moderna. O aquecimento
de água para consumo doméstico – tomar banho – é responsável por aproximadamente
25%  do  consumo  nas  residências  brasileiras.  Neste  trabalho  estudaremos  uma  das
alternativas para aquecimento de água que mais se desenvolve a nível mundial – e de
maior aceitação –, a qual tem um alto impacto na redução da geração de eletricidade e,
no  aquecimento  global.  O  aquecimento  de  água  utilizando  radiação  solar  tem  sido
estimulado de diversas maneiras, entre elas, as mais relevantes são as políticas públicas,
um exemplo delas é o Programa de Aceleração do Crescimento 2 – PAC 2 – que além de
construir moradias dignas, substitui o chuveiro elétrico pelo sistema de aquecimento solar
de  água nas  residências  terminadas.  Estudaremos  o potencial  de  radiação  solar  e  a
eficiência de um aquecedor de água – por convecção – na transformação de radiação
solar em energia térmica para aquecer água para consumo doméstico. 
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