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Resumo: O Brasil possui um ótimo índice de radiação solar e o aproveitamento dessa energia é um dos principais sistemas 
sustentáveis aplicados na construção civil. A energia solar fotovoltaica é uma solução conveniente e efetiva para a 
carência de eletrificação para a população de baixa renda. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo analisar a 
viabilidade da implantação de um sistema de energia fotovoltaica em uma habitação de interesse social, localizada no 
município de Candói-PR. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram levantados os dados referentes à incidência solar 
da região, características da residência em questão e com base nisso, determinou-se a potência do sistema, os 
equipamentos necessários para implantação, fez-se o levantamento de custos e os cálculos do potencial energético gerado 
pelo sistema implantado na residência. Por fim, realizou-se uma simulação da instalação de painel fotovoltaico. Os 
resultados demonstraram que, segundo a simulação feita no software da PV SOL, um sistema com módulos solares gera 
1,32 kWp e garante a necessidade de energia elétrica da propriedade e dentre os orçamentos realizados, verificou-se que 
o sistema tem um custo variado, entre R$ 5.999,40 e R$ 13.668,64. Concluiu-se então, que o sistema fotovoltaico é uma 
alternativa de uso de energia limpa e sustentável para a HIS, mesmo que com altos custos de implantação, garantindo o 
retorno do investimento em torno de 6 anos. 
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Introdução 
 

As edificações são responsáveis pelo maior consumo de energia do mundo e no Brasil, as residências são responsáveis 
por aproximadamente 48,5% do consumo de energia elétrica. Estudos da Agência Internacional de Energia (IEA) 
constataram que para manter o aquecimento global abaixo de 2ºC e evitar as mudanças climáticas, as emissões de CO2 

precisam ser reduzidas em 77% até o ano de 2050 (Blue Sol Energia, 2020). Diante disso, uma boa opção para reduzir as 
emissões de CO2 são as construções sustentáveis, as quais são executadas respeitando o meio ambiente, fazendo o uso de 
recursos naturais de forma racional - como no caso de sistemas com eco materiais, e optando por soluções tecnológicas 
para reduzir consumo de água e energia, sem interferir no conforto dos usuários (Portal Solar, 2020). 

Uma possibilidade de adquirir uma construção sustentável é utilizando a ajuda do governo, com linhas de 
financiamentos de juros baixos e outros subsídios. Segundo levantamento da FIESP (Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo) em 2018, entre 2007 e 2017 foram construídas cerca de 14 milhões de novos domicílios (FADIGAS, 2020) 
e em conjunto com este desenvolvimento, está a preocupação com o planejamento de como se obter energia elétrica para 
atendê-las (LOPES, 2020). 

O aproveitamento da energia solar é um dos principais sistemas sustentáveis aplicados na construção civil. Trata-se 
de um sistema que utiliza placas que transformam a luz do sol em energia elétrica, permitindo a instalação em residências 
ou em construções de grande porte, e tem como benefícios a redução significativa ou até mesmo zerada da conta de luz, 
podendo vender o excedente de energia (ANEEL, 2020). Segundo Hinrichs e Kleinbach (2003) ocorreram significativos 
avanços no desenvolvimento de materiais fotovoltaicos de baixo custo e eficiências de quase 30% foram obtidas.  

O efeito fotovoltaico acontece quando a luz direta do sol se converte em eletricidade, gerando assim, a energia 
fotovoltaica (Figura 1). Esse efeito se dá por meio do painel solar, que reage com a luz do sol. Normalmente eles são 
instalados sobre o telhado das edificações (BLUE SOL Energia, 2020). 

 

 
Figura 1: Efeito fotovoltaico. 

Fonte: PORTAL SOLAR (2020) 
 
Isso porque, quando uma superfície metálica carregada de elétrons recebe radiação eletromagnética (luz), os elétrons 

são arrancados do metal, conhecidos como fotoelétrons. A conversão de energia solar em energia elétrica acontece através 



da utilização de semicondutores, sendo o Silício o mais utilizado. O silício (Si) é o segundo elemento químico mais 
abundante na terra. Ele tem sido explorado nas formas: cristalino, policristalino e amorfo (PINHO et al., 2014). 

Segundo Portal Solar (2020), as etapas da conversão de energia solar para energia elétrica são: 1) os painéis solares, 
instalados sobre o telhado, são conectados uns aos outros e depois, conectados a um inversor; 2) o inversor solar converte 
a energia solar dos painéis fotovoltaicos em energia elétrica que pode ser usada na própria residência; 3) a energia sai do 
conversor solar e vai para o “quadro de luz”, depois é distribuída pela casa; 4) a energia solar pode ser usada para TVs, 
aparelhos de som, computadores, lâmpadas, motores elétricos, ou seja, tudo aquilo que usa energia elétrica e estiver 
conectado na tomada da residência; 5) quando a produção de energia for maior do que a consumida, o excesso de 
eletricidade vai para a rede elétrica e vira “créditos de energia” para serem utilizados de noite ou nos próximos meses. 

 
 

Material e Métodos 
 

O presente estudo foi desenvolvido como um estudo de caso para implantação de um sistema fotovoltaico em uma 
habitação de interesse social (HIS) do Programa Federal Minha Casa Minha Vida (MCMV). A residência localiza-se no 
município de Candói-PR, rua Dom Frederico Helmel, nº 6, Bairro Sol Poente (Figura 2) e é habitada por 4 pessoas. 

 

 
Figura 2: Localização da residência  

Fonte: Google Maps (2020) 
 
Para o desenvolvimento do trabalho, inicialmente foram levantados os dados de Potencial Fotovoltaico do Brasil, do 

estado do Paraná, e em especial, da cidade de Candói. Em seguida, foi feito o levantamento de dados referentes à 
residência em questão. Com os dados em mãos, determinou-se a potência do sistema, os equipamentos necessários para 
implantação, fez-se o levantamento de custos e os cálculos do potencial energético gerado pelo sistema implantado na 
residência. Por fim, realizou-se uma simulação da instalação de painel fotovoltaico por meio de empresas do setor solar 
e pelo Software PV SOL, a fim de verificar o custo de implantação dos painéis e o retorno de investimento. 

 
a) Inclinação do telhado e orientação da residência  
Através da análise da residência, que possui metragem de 7x8m, foi determinada inclinação (i) do telhado de 30%, ou 

seja, 16,69 º. 
 
b) Consumo mensal médio de energia elétrica 
Na Tabela 1 é apresentado o consumo mensal de energia elétrica da residência e o consumo mensal médio. 

 
Tabela1: Consumo mensal da residência a ser implantado SFVCR. 

Mês de 
consumo 

Consumo de energia 
elétrica (kWh) 

Janeiro 101 
Fevereiro 101 
Março 104 
Abril 110 
Maio 101 
Junho 143 
Julho 154 
Agosto 120 
Setembro 120 
Outubro 120 
Novembro 120 
Dezembro 117 
Média consumo 
mensal 

117,58 

Fonte: os autores (2020) 



Analisando os dados apresentados na Tabela 1, verificou-se que nos meses de junho e julho ocorreram o maior 
consumo de energia elétrica, devido serem meses de inverno, nos quais também ocorre menor incidência de irradiação 
solar. Portanto, para suprir a demanda deste período, é importante que haja armazenamento da energia nos demais meses. 

 
c) Cálculo de potência a ser instalada  
A residência deste estudo de caso é uma consumidora monofásica pertencente ao grupo B, portanto o cálculo da 

potência a ser instalada foi realizado baseando-se na média de consumo mensal, sendo assim a energia a ser gerada deverá 
ser equivalente a 117,58 kWh/mês. 
 

d) Definição do sistema fotovoltaico  
Para obter a carga desejada do sistema foi necessário conhecer os custos necessários com os equipamentos, com a 

instalação e também com manutenção, visto que o sistema fotovoltaico pode suprir a residência parcialmente, totalmente 
e até mesmo exceder o consumo mensal e neste caso, torna-se possível ter o sistema conectado à rede (grid-tie). 

 
e) Componentes  
Para a instalação do sistema fotovoltaico será necessário: o módulo fotovoltaico (unidade para a geração de energia 

solar), inversor de energia (unidade para converter a energia de corrente contínua que vem dos painéis para corrente 
alternada) e String Box (unidade para proteger os equipamentos do sistema fotovoltaico). O inversor pode ser modelo 
grid-tie ou off-grid, sendo que o grid-tie pode ser conectado à rede elétrica e faz a sincronização da frequência de energia 
produzida pelo sistema fotovoltaico com a energia da distribuidora de energia. 
 
 
Resultados e Discussão 

 
a) Simulação do sistema fotovoltaico (SFV) 
Para a simulação dos painéis do sistema fotovoltaico foi feito levantamento em sites de empresas do ramo solar, como: 

NeoSolar, Portal Solar, Minha Casa solar, América do Sol, Solar Volt Energia. A Tabela 2 apresenta os resultados de 
potência do sistema, o número de módulos necessários para gerar a potência e a área necessária para implantação dos 
módulos no telhado da residência.  

Tabela 2: Simulação dos Painéis Fotovoltaicos 

Empresa 
Potência do 

sistema (kWp) 
Número de 

módulos 
Área para 

implantação (m2) 

Neosolar 0,78 3*# 5,46 

Portal solar 1,73 5 * 345w 13,8 

Minha casa solar 0,99 3 * 330w 6 

América do sol 0,7 # 5 

Solar volt energia 1,49 # 10,84 

Fonte: os autores (2020) 
* As células marcadas com # são dados que não foram disponibilizados pelas empresas. 

 
 

b) Cotação do projeto 
Das empresas que forneceram a simulação, as que disponibilizaram valores para orçamento foram a Neosolar, Portal 

Solar, Minha Casa Solar e Solar Volt Energia. A Tabela 3 mostra a cotação de preços dos módulos para a geração de 
potência do sistema instalado de cada empresa e também valores de redução de CO2

 com a instalação do sistema 
fotovoltaico. 

Tabela 3: Cotação de Preço do SFV 

Empresa Cotação à vista Redução de CO2  

NeoSolar  R$ 8118,65 16690 kg 

Portal Solar  R$ 13668,64 # 

Minha Casa Solar R$ 5999,40 # 

América Solar # 280 kg 

Solar Volt Energia  R$13412,82 # 

Fonte: os autores (2020) 
* As células marcadas com # são dados que não foram disponibilizados pelas empresas. 
 



Ao analisar a Tabela 3 constata-se a empresa Minha Casa Solar apresenta o menor o valor para implantação do Sistema 
Fotovoltaico para a residência em estudo (R$ 5.999,40). 

c) Detalhamento do sistema 
Para detalhamento do SFV utilizou-se o software PV SOL, conforme ilustrado na Figura 3, que apresenta os dados de 

potência do gerador, número de módulos, quantidade de inversores e posicionamento dos painéis SFV. 

 
Figura 3: Simulação do SFV implantado na HIS. 

Fonte: PV SOL (2020) 
 

O Software da PV SOL também disponibiliza optar pelo tipo de conexão do SFV. Neste caso, foi simulado como 
conectado à rede da distribuidora de energia, sendo especificado os dados da unidade consumidora, que se trata de um 
consumidor monofásico, tensão 127 volts, as coordenadas geográficas da cidade, conforme ilustrado na Figura 4. 

 

 
Figura 4: Diagrama unifilar do SFVCR. 

Fonte: PV SOL (2020) 
 

A Figura 5 apresenta o gráfico de previsão de rendimento por mês, no período de um ano, bem como uma análise 
financeira do sistema, especificando ainda a qualidade técnica do sistema fotovoltaico, com informações de rendimento 
e desempenho.  

 
Figura 5: Gráfico previsão de rendimento. 

Fonte: PV SOL (2020) 



A Figura 6 contém as especificações do gerador, rendimento, desempenho e a área ocupada pelo gerador. 

 
Figura 6: Especificações do sistema fotovoltaico. 

Fonte: PV SOL (2020) 
 

d) Retorno de investimento 
Através da simulação realizada pela empresa Minha Casa Solar, para um sistema composto por 3 painéis solares de 

330 W, com potência de 0,99 kW, estimou-se um tempo de retorno do investimento em 6 anos, com economia mensal 
estimada em R$92,59, anual de R$1.177,77, em 5 anos de R$5.888,84 e em 20 anos, de R$23.555,37, cofnorme ilustrado 
na Figura 7. 

 
Figura 7: Retorno de investimento minha casa solar. 

Fonte: MINHA CASA SOLAR (2020) 
 

A Figura 8 apresenta um gráfico da estimativa de investimento e da economia acumulada ao longo dos anos. Verificou-
se que no sexto ano, o custo com o SFV já terá sido compensado através da economia acumulada com as faturas de 
energia elétrica.  

 
Figura 8: Economia acumulada. 

Fonte: MINHA CASA SOLAR (2020) 
 

Portanto, pode-se constatar, com base na Figura 8, que apesar do investimento inicial ter um custo elevado, com o 
passar dos anos e após o gasto inicial ter sido reembolsado, esse modelo de energia é econômico e vantajoso. 
 
 
Conclusões 
 

A implantação do SFV está se expandindo entre os consumidores que procuram independência da sua energia elétrica. 
A partir do estudo realizado desde os levantamentos do histórico de consumo de uma HIS até os levantamentos de custo 
da implantação do SFV, as seguintes conclusões foram obtidas: 

 A cidade de Candói possui um potencial fotovoltaico que viabiliza a instalação do sistema; 



 Por se tratar de uma pequena residência o consumo médio de energia elétrica é relativamente baixo, para montar 
um sistema SFV para a residência estudada será necessário um conjunto de equipamentos contendo placas 
solares, um inversor de energia e um String Box para proteger os equipamentos do sistema fotovoltaico. 

 Dependendo da potência e da quantidade de painéis fotovoltaicos será a capacidade do SFV. Segundo a 
simulação feita no software da PV SOL, um sistema com módulos solares gera 1,32 kWp e garante a necessidade 
de energia elétrica da propriedade. 

 Dentre os orçamentos realizados, verificou-se que o sistema tem um custo variado, sendo o sistema com valor 
mais alto de R$ 13.668,64 da NEOSOLAR e o mais em conta, de R$ 5.999,40, da Minha Casa Solar.  

Portanto, conclui-se que tecnicamente é viável instalar um SFV em uma HIS, desde que haja investimentos iniciais 
para a aquisição e instalação da nova tecnologia, tendo um período de retorno do investimento total em torno de 6 anos. 
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