Projeto de Lei n º
, de 2006
(Do Sr. Walte r Fe ldman)
Dispõe sobre a instalação de sistema de
aquecimento de água por e nergia solar em
edificações, e dá outras providencias.

O Congresso N acional decreta:
Art. 1°. – Os proj etos, de novas edificações destinadas às atividades
re lacionadas a seguir, deve rão preve r em seus sistemas de
instalações hidráulicas, equipamentos de aquecime nto de água por
me io do aprove itamento de energia solar:
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hoté is, moté is e similares;
clubes esportivos, casas de banho e sauna, academias de
ginástica e lutas marciais, escolas para pratica de
esportes,
estabele cimentos
de
locação
de
quadras
esportivas;
hospitais, unidade s de saúde que possuam le itos, casas de
repouso;
escolas, creches, abrigos, asilos e albergues;
quarté is;
industrias, se a particular atividade setorial demandar água
aquecida no processo, ou a instalação de vestiários para
funcionários;
lavanderias industriais, de prestação de serviço ou
coletivas, em edificações de qualque r uso que utilizem em
seu processo água aquecida.

Art. 2°. – Os projetos de novas edificações isoladas ou inte grantes
de conjunto de instalações, independente mente do uso, que
contemple m a construção de piscinas de água aquecida deverão
preve r em seus sistemas de instalações hidráulicas, equipamentos de
aquecime nto de água por me io do aprove itamento de energia solar.
Art. 3° - Os projetos de novas edificações destinadas ao uso
reside ncial multifamiliar ou unifamiliar, que possuam 4(quatro) ou
mais banhe iros, por unidade habitacional, deve rão prever em seus
siste mas de instalações hidráulicas, equipamentos de aquecimento
de água por me io do aprove itamento de energia solar.
Art. 4° - A emissão do Ce rtificado de Conclusão das construções de
que tratam os artigos 1°, 2° e 3° ficará condicionada à sua total
execução.
Art. 5° - Os projetos de novas edificações destinadas ao uso
reside ncial multifamiliar ou unifamiliar, que possuam até 03 ( três)
banhe iros, por unidade habitacional, deve rão pre ver e m seu sistema
de instalações hidráulicas pre diais, prumadas e re de de distribuição
permitindo no futuro, a instalação do rese rvatório té rmico e placas

coletoras de ene rgia solar, para que todas as unidades passem a
utilizar água aquecida por me io do aprove itame nto da energia solar.
Par ágrafo único. – Para os projetos de novas edificações
destinadas a Habitações de Interesse Social (HIS), no que se re fere
ao cumprime nto deste artigo, o Exe cutivo estabe lecerá em Decre to
específico as normas de implantação, os procedimentos pertine ntes e
prazos para início de sua aplicação.
Art. 6° - Para os efe itos de aplicação dos artigos
3° e 5° fica
adotada a se guinte definição:
Banhe iro: apose nto dotado de vaso sanitário, possuindo, ou não, em
suas instalações, aquecimento de água sanitária, por toda e
qualque r fonte de energia.
Art.7° - Para fins de aplicação desta le i, os siste mas de instalações
hidráulicas, equipamentos de aque cimento de água por me io do
aprove itamento da energia solar, mencionados em seus artigos,
deverão ser dime nsionados para cobrir, no mínimo, 40% de toda a
demanda anual de energia necessária para o aquecimento de água
sanitária e aquecimento de água de piscinas.
Par ágrafo único. – Os equipamentos mencionados no “caput” deste
artigo deve rão possuir sua eficiência comprovada por órgão técnico,
credenciado pe lo I NMETRO.
Art. 8° - Ficam isentos da aplicação desta le i, os edifícios nos quais
seja tecnicamente inviáve l alcançar as condições que corresponda à
demanda anual de energia necessária para aquecimento de água por
energia solar.
Par ágrafo único. – Esta condição deverá ser justificada por me io de
estudo técnico e laborado por profissional habilitado que demonstre a
inviabilidade.
Art. 9° – O somatório das áreas de projeção dos equipamentos:
placas cole toras e reservatórios térmicos não serão computáve is
para efe ito do calculo do coeficie nte de aprove itamento básico e
máximo da Legislação de Parce lamento, Uso e Ocupação do Solo –
LPUOS.
Art. 10 - Aplicam-se as disposições desta le i aos proj etos de novas
edificações conforme os artigos 1°, 2°, 3° e 5° protocolizados a
partir da publicação da sua regulame ntação.
Art. 11 – Esta le i entra em vigor no prazo de noventa dias, a contar
da data de sua publicação.
JU STIFICAT IVA
O obje to desta le i é regular a incorporação de sistemas de
captação e utilização de energia solar ativa de baixa tempe ratura

para a produção de água quente nas novas edificações e construções
fe itas no país
O Brasil é um pais privile giado quanto a incidência da luz
solar, pois todo o seu território te m uma forte incidência do sol e
com isso de vemos usufruir dessa energia solar, para podermos
poupar a nação de gastos desnecessários para aquecimento de água,
tais como hidre lé tricas, termoe lé tricas
ou outros me ios de e nergia
que por tere m gastos altíssimos acabam one rando o consumidor
final.
Portanto de vemos usufruir desse privilegio do sol em
nosso pais para termos o conforto de água que nte usando o
aquecime nto solar como energia para tal fim.
O aprove itamento deste tipo de energia de verá contribuir
para uma economia conside ráve l para a nação brasileira.

Sala das Sessões, em

de de zembro de 2006

Deputado Walter Feldman
PSDB/SP

