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Energia fotovoltaica: eficiência energética e sustentabilidade 
em um conjunto habitacional no Rio Grande do Sul 
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RESUMO: Este trabalho propõe investigar a eficiência energética das moradias 

populares através da utilização de placas fotovoltaicas. O estudo foi aplicado 

em um loteamento no município de Canoas-RS. Realizou-se analises a fim de 

estimar o perfil de consumo energético e a provável economia de energia 

gerada pela utilização deste sistema. Voltando-se para uma visão sustentável e 

a possibilidade de ampliar a matriz energética brasileira via caminhos 

alternativos. 
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Introdução 

O crescimento da economia brasileira tem sido consequência de um 

acelerado processo de industrialização e urbanização, causado, entre outros 

fatores, pelos investimentos de grande porte, tais como incentivos de expansão 

à indústria, modernização da tecnologia de produção do campo e crescimento 

dos setores de serviços. Os recursos muitas vezes, são provenientes de 

empresas estatais e privadas. Essa intensificação dos investimentos também 

está associada a disposição no país de recursos naturais, na oferta de mão de 

obra, e na expansão do consumo no mercado interno e externo. A viabilização 

desse crescimento econômico está diretamente ligada à capacidade de 

planejamento do Estado, no sentido de equipar o território com obras de 

infraestrutura, em especial nos setores logístico e de energia. (FERNANDES, 

2010).  

                                                           
1 Aluna de Pós- Graduação em Engenharia de Produção (Centro Universitário 

Internacional UNINTER). Graduanda em Engenharia Metalúrgica (UFRGS) 

Graduada em Administração (UPF). 
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As inovações tecnológicas permitem que a cada ano sejam 

efetuados novos lançamentos de produtos de consumo duráveis que facilitam e 

beneficiam a população. Entretanto, para operacionalizá-los, demanda energia, 

contribuindo para o aumento do consumo da mesma. Para atender esse 

consumo, o Brasil tem uma composição da capacidade instalada na matriz de 

energia elétrica conforme segue: hidro (63,53%), gás (10,47%), petróleo 

(5,58%), biomassa (8,37%), nuclear (1,46%), carvão mineral (2,48%), eólica 

(2,11%), fotovoltaica (0,01%), sendo que a produção perfaz 94,01% do 

consumo brasileiro, os restantes 5,99% são importadas do Paraguai, Argentina, 

Venezuela e Uruguai, sendo o Paraguai o maior fornecedor representando 

5,46% (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA,  2013). 

Além disso, o consumo de energia elétrica no setor residencial tem 

sido o que mais cresce nos últimos anos (LAMBERTS et al., 2004). Frente a 

esta realidade o desenvolvimento de residências mais sustentáveis deve ser 

considerado como fonte de energia alternativa, energia limpa e sustentável 

entre outros aspectos, a maior eficiência energética das mesmas, através da 

redução de consumo de eletricidade e aumento do uso de fontes renováveis de 

energia, tal como a solar.  

Neste sentido, algumas estratégias projetuais podem ser adotadas, 

a fim de se obter uma redução no consumo de energia elétrica nas habitações. 

O sistema de energia fotovoltaica, através da energia solar embora possa 

representar um custo inicial mais elevado, pode resultar em uma redução dos 

gastos mensais com o consumo de energia de uma residência, possibilitando 

dessa forma a viabilidade econômica dos investimentos financeiros nesses 

equipamentos. Além dos benefícios econômicos aos usuários, a redução do 

consumo energético de uma edificação colabora ecologicamente com o 

planeta, resultando em benefícios ao meio ambiente a e sociedade.  

Dentro dessa perspectiva, o estudo tem como objetivo principal a 

analise de eficiência energética, da sustentabilidade econômica através da 

economia de energia elétrica a partir da utilização de um sistema de energia 

fotovoltaica aplicado em um conjunto de moradias populares, localizados no 

município de Canos.  
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Apresenta como objetivos específicos, fazer um diagnóstico das 

práticas que foram incorporadas na empresa para gerar energia fotovoltaica e 

minimizar o consumo de energia, identificar as limitações e fragilidades do 

sistema, avaliar os aspectos positivos, potencialidades do sistema de geração 

de energia fotovoltaica e benefícios legais (isenção de impostos ou outros); 

relatar indicadores de desempenho do sistema (quanta energia gerou, quanto 

foi economizado e outros). Além destes a avaliação da eficiência energética do 

sistema fotovoltaico e o levantamento de dados relativos ao consumo das 

residências. 

A justificativa prática para a realização deste estudo consiste em 

entender e verificar o processo de implantação de um projeto com 

características ecológicas e sua gestão sobre as energias renováveis, em prol 

da preservação do meio ambiente, com foco na energia fotovoltaica e, 

concomitantemente, observar a viabilidade do projeto. 

Entende-se que um olhar sistêmico sobre o processo de geração de 

energia deve evidenciar uma relação de equilíbrio entre o meio ambiente e a 

sociedade e contribuir de forma sinérgica para os três pilares da 

sustentabilidade: econômico, social e ambiental, em busca do desenvolvimento 

sustentável com energias alternativas. 

 

1. Eficiência energética em edificações 

As edificações de modo geral consomem mais energia durante o seu 

período de uso do que em sua faze de construção, em que é considerada a 

energia consumida na produção e transporte dos matérias de construção 

(MASCARÓ, 2004). No Brasil, o setor residencial é responsável por cerca de 

26,2% do total nacional, como mostra a figura 1. Estes números poderiam ser 

menores caso estratégias de eficiência energética fossem mais aplicadas 

(LAMBERTS et al., 2004). 

 

Figura 1 – Distribuição de energia elétrica no Brasil 
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Fonte: EPE – Empresa de Pesquisa Energética , 2012 

Para a diminuição desse percentual de contribuição, Lamberts e 

Triana (2007) acreditam que a eficiência enérgica no uso de habitações 

populares, como é o caso das que estão sendo estudadas por este trabalho, só 

se torna possível através de um projeto que desde sua concepção favoreça o 

uso racional de energia. Para isso, tal projeto deve favorecer aspectos que 

contribuam para a redução do consumo dos usos finais de iluminação, 

equipamentos, atrelados a maior utilização de fontes renováveis de energia. 

1.1. Consumo de energia do setor residencial brasileiro  

A demanda por oferta de energia tem se elevado no Brasil, como 

publicado pela EPE (Jan, 2011), em que o consumo médio no país passou de 

150,1 kWh/mês em 2009 para 153,9 kWh/mês em 2010, ano em que o 

consumo residencial encerrou-se com um aumento de 6,3%. Recentemente, a 

EPE (Maio, 2012) divulgou que o consumo de energia elétrica na classe 

residencial apresentou um valor de 7,3% acima do resultado obtido há um ano. 

Tal elevação se dá em função da existência de um mercado aquecido nos 

últimos anos e pela oferta de crédito ao consumidor, que contribui no estímulo 

a aquisição de aparelhos elétricos e, consequentemente, no maior consumo de 

energia. É necessário destacar que o consumo médio de energia por 

consumidor possui relação com a renda da população e com PIB – Produto 

Interno Bruto. Se a população passa a ter maior poder aquisitivo, a tendência é 

que haja uma elevação do consumo de energia. Essa notação pode ser 
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percebida no estudo feito pela EPE (Maio, 2011), o qual relata que de 2005 a 

2009 foram incorporadas cerca de 20 milhões de pessoas à classe C, e dentro 

de um intervalo semelhante, de 2006 a 2010, foram incluídos ao mercado de 

energia elétrica cerca de 8 milhões de novos consumidores. 

Figura 2: Brasil – Consumo médio por consumidor residencial (kWh/mês) 

 
                Fonte: EPE - Projeção da demanda de energia elétrica (2011-2020) 

 

Percebe-se que o perfil do consumo residencial brasileiro foi alterado 

nos últimos anos. Ainda segundo esse estudo, houve uma mudança de 18,5% 

para 26,6% do número de consumidores entre 200 e 500 kWh/mês, enquanto 

que os consumidores acima de 500 kWh/mês a elevação foi de 1,9% em 2006 

para 2,7% em 2010. Além disso, o consumo residencial de eletricidade deve 

crescer, na próxima década, 4,5% ao ano, passará de 154 kWh/mês, em 2010, 

para 191 kWh/mês em 2020, como ilustrado na figura 2. 

A redução do consumo de energia das residências, além de evitar a 

necessidade maior de produção de eletricidade no Pais, também pode 

proporcionar benefícios econômicos aos seus usuários. Neste sentido, para 

que as decisões de projeto possam surtir efeito sobre o consumo energético de 

uma residência, é de fundamental importância o entendimento de como toda 

essa energia está sendo destinada dentro da própria edificação.  

 

2. Energia solar fotovoltaica 
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A energia solar fotovoltaica é obtida através do efeito fotovoltaico. 

Esse fenômeno ocorre em alguns materiais semicondutores, a partir da 

incidência da luz solar, onde os fótons da luz estimulam os elétrons a saltar 

para a camada de condução, que sob condições favoráveis irá originar uma 

tensão e corrente elétrica. A radiação proveniente do sol fornece a energia 

necessária para o elétron saltar para a banda de condução. É neste movimento 

entre a lacuna e a banda de condução que a energia elétrica é gerada e 

“coletada” pelos condutores da célula (FRAIDENRAICH e LYRA, 1995). A partir 

dos diferentes materiais com características fotovoltaicas são fabricadas as 

“células-fotovoltaicas”. Estas podem ser pequenas lâminas de blocos sólidos, 

ou derivados de processos de plasma sobre superfícies rígidas ou flexíveis 

(RÜTHER em MONTENEGRO, 2000).  

 

2.1 Painéis solares 

Painéis solares fotovoltaicos são dispositivos utilizados para 

converter a energia da luz do sol em energia elétrica. Os painéis solares 

fotovoltaicos são compostos por células solares, assim designadas já que 

captam, em geral, a luz do Sol. Estas células são, por vezes, e com maior 

propriedade, chamadas de células fotovoltaicas, ou seja, criam uma diferença 

de potencial elétrico por ação da luz (seja do Sol ou da sua casa.). As células 

solares contam com o efeito fotovoltaico para absorver a energia do sol e 

fazem a corrente elétrica fluir entre duas camadas com cargas opostas. 

Atualmente, os custos associados aos painéis solares, que são muito caros, 

tornam esta opção ainda pouco eficiente e rentável.  

O aumento do custo dos combustíveis fósseis, e a experiência 

adquirida na produção de célula solares, que tem vindo a reduzir o custo das 

mesmas, indica que este tipo de energia será tendencialmente mais utilizado. 

Um painel solar é um conjunto de células solares. Apesar de cada célula solar 

fornecer uma quantia relativamente pequena de energia, um conjunto de 

células solares espalhadas numa grande área pode gerar uma quantidade de 

energia suficiente para ser útil. Para receber maior quantia de energia, os 

painéis solares devem estar direcionados para o Sol. 
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3. Metodologia   

Quanto à abordagem do problema, foi desenvolvido um estudo 

exploratório. Para alcançar os objetivos, foi realizada uma pesquisa descritiva e 

quantitativa. A pesquisa descritiva, segundo Dihel e Tatim (2004, p.54), “tem 

como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis. (...) É a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais 

como questionários e observação sistemática”.A pesquisa quantitativa, 

“caracteriza-se pelo uso da quantificação tanto na coleta quanto no tratamento 

das informações por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples, 

como percentual, (...) às mais complexas (...), objetivando garantir resultados e 

evitar distorções de análise e de interpretação” (DIHEL e TATIM, 2004, p.51). 

A área de concentração neste trabalho é gestão sustentabilidade e 

energia fotovoltaica, e para tanto, buscou-se literatura existente acerca do 

assunto abordado, com fins de analisar o setor de mercados e seus 

consumidores. A pesquisa bibliográfica foi realizada através de livros, 

periódicos e textos disponíveis na internet sobre o tema. 

Para a realização do estudo foi utilizado dados de uma população, que 

conforme Roesch (1996, p. 130), “população é um grupo de pessoas ou 

empresas que interessa entrevistar para o propósito específico de um estudo”. 

As entrevistas realizadas, foram através de um instrumento de pesquisa de 

campo, questionário semiestruturado. Partindo do instrumento existente, foram 

aplicadas entrevistas para que este fosse testado e então validado, com o 

intuito de alcançar os objetivos propostos neste trabalho. 

O questionário final constitui-se de 14 perguntas, com questões que 

buscaram identificar e caracterizar as famílias envolvidas no estudo, e 

principalmente o consumo energético das habitações, para tal foi necessário a 

obtenção de contas de luz e água das residências, também foi realizado um 

levantamento dos tipos de aparelhos eletrodomésticos presentes em cada 

moradia, por fim foi traçado o perfil, situação econômica, profissão e renda. A 

aplicação das entrevistas foi realizada durante o mês de agosto de 2014, para 

que a pesquisa não tivesse desvios, a realização da mesma foi em horários, 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 
dias e semanas alternadas. Cabe salientar, que os estabelecimentos visitados 

e avaliados situam-se no mesmo bairro, mas estão locados em pontos 

distantes um do outro.  Após aplicadas e tabuladas as questões, foram 

elaborados através do Excel, quadros com hierarquia e gráficos com valores 

percentuais dos resultados obtidos. Assim, foi possível compreender, visualizar 

e interpretar os resultados da pesquisa. 

 

4.  Analise dos resultados 

4.1 Caracterização das habitações, localização e perfil das famílias 

As moradias populares estudadas fazem parte de um programa de 

reassentamento definitivo das famílias que estavam morando em uma área 

atingida pela passagem de um trecho da rodovia BR 448. Para tal foi 

construído um novo loteamento, identificado por Loteamento A, a fim de abrigar 

144 novas unidades habitacionais. As 144 unidades habitacionais foram 

instaladas nesse novo loteamento no município de Canos, RS. O (loteamento 

A) localiza-se no mesmo bairro das antigas moradias, situado na região 

periférica da cidade. Com relação as famílias, cerca de 64% recebem algum 

tipo de beneficio social, na sua grande maioria o Bolsa Família, a renda 

máxima dessas famílias não ultrapassa de R$ 1.600,00. Em relação a principal 

ocupação como fonte ou complementação de renda das famílias, as 

predominantes são: construção civil, serviços gerais, reciclagem, e 

aposentadoria (DADOS DA PESQUISA DE CAMPO, 2014). 

Com relação ao numero de moradores de cada habitação da 

amostra selecionada apresentou uma média de 5,20 moradores por habitação. 
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Figura 3 – Número de moradores por habitação 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A partir de então o questionário passava para perguntas que 

buscassem estabelecer estimativas de consumo. Para estimar a economia de 

energia gerada pelos painéis solares foi perguntado aos entrevistados se a 

energia elétrica proveniente dos painel solares era suficiente para o banho de 

todos da casa, a maioria dos entrevistados apresentou tendências de 

responder de imediato que sim, porém quando questionados em dias de 

condições meteorológicas desfavoráveis, as respostas normalmente eram 

outras.  
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Figura 4 – Posse de eletrodomésticos loteamento A

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

4.2 Análise dos dados coletados 

De acordo com os dados de consumo energético das casas, obtidas 

pelo acesso as contas  de energia dos usuários nota-se que os valores médios 

de consumo não apresentam grande variabilidade no decorrer dos meses 

levantados. Conforme apresenta a figura 10, o consumo médio máximo no 

Loteamento A apresenta valor de 140,06 kWh/mês enquanto o consumo médio 

mínimo de 121,07 kWh/mês. 
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Figura 5 – Consumo médio de energia em cada mês – Loteamento A 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Segundo Hansen (2000), a média de consumo energético das 

habitações populares estudadas em Porto Alegre ficou estabelecida em um 

valor de 156,62 kWh/mês.  As médias de consumo energético das habitações 

apresentam aproximadamente 16% abaixo e 20% acima deste valor. Deve-se 

salientar que no estudo de Hansen, os valores de consumo apresentados 

fazem referência aos anos de 1997 a 1998. Para os dias de hoje os valores 

encontrados podem ser outros, já que com o passar dos anos houve mudança 

considerável da própria concepção de população de baixa renda, dos seus 

hábitos de consumo e principalmente dos equipamentos eletrodomésticos 

presentes nessas habitações populares. 

Com relação ao perfil de consumo das habitações, pode-se obsevar 

através dos valores indicados que não houve uma tendência lógica de valores. 

A pesquisa apresentou habitações com maior numero de moradores gastando 

menos em energia e água que habitações com menos numero de moradores. 

Tais resultados demonstram que o consumo de energia está fortemente 

associado aos hábitos familiares de consumo. A figura 11 abaixo ilustra essa 

grande variabilidade no consumo médio de energia das habitações de acordo 

com o número de moradores das mesmas. 
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Figura 6 – Consumo médio de energia por número de moradores – 
Loteamento A 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

Também é possível visualizar através dos gráficos que existe uma 

certa tendência lógica de o consumo médio da água acompanhar o consumo 

médio de energia, mesmo não existindo uma relação proporcionalmente exata. 

Esta tendência pode ser melhor visualizada na figura 12, onde é ilustrado o 

consumo de água nas habitações de acordo com o numero de moradores. 

Figura 7 – Consumo médio de água por número de moradores – 
Loteamento A 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Para o cálculo de consumo energético com os outros itens, foram 

cruzados os dados já calculados de consumo médio mensal de cada 

eletrodoméstico com suas respectivas quantidades presentes em cada casa. A 

partir do levantamento de eletrodomésticos presentes nas habitações foi 

possível a obtenção da ultima variável necessária para este cálculo. Por fim os 

resultados obtidos foram corrigidos de acordo com o consumo real de energia 

de cada habitação.  A figura 13, mostra os usos finais de energia em ordem. 

Figura 8 – Consumo médio de energia por uso final – Loteamento A 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

4.3 Economia de energia estimada 

A economia de energia gerada pela utilização de painel solares 

observa-se que para uma mesma habitação representa em média 1/5 do 

mesmo consumo sem a utilização destes. De acordo com o estudo o painel 

solar equivale a cerca de 3% do valor médio de uma unidade habitacional e 

proporciona uma economia média de 50% a 57% na conta de luz mensal das 

famílias beneficiadas, conforme seus hábitos de consumo. 

Conclusão 

Meio século depois da primeira célula fotovoltaica moderna, a 

produção de energia elétrica por conversão da radiação solar é hoje uma 

promissora tecnologia, limpa e renovável, para a produção de eletricidade. 
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O presente trabalho teve como objetivo principal investigar a 

eficiência energética e a sustentabilidade da energia fotovoltaica em um 

conjunto habitacional do município de Canos, Rio Grande do Sul. 

Posteriormente através de dados quantitativos, definir o perfil da população em 

questão e a viabilidade econômica desta matriz de energia para estas famílias. 

Tais resultados comprovam que o consumo energético de uma residência 

depende em boa parte dos hábitos de consumo de seus moradores e das 

características construtivas do que do numero de moradores da mesma. 

A analise apresentou que o conjunto habitacional foi construído sob 

o aspecto de se tornar um empreendimento ecoeficiente, e o mesmo pode 

servir de modelo para a gestão publica quanto a economia e geração de 

energia elétrica através de energias renováveis. Em relação a economia de 

energia gerada pela utilização de painel solares, observou-se que o sistema 

mostrou-se eficiente, gerando grandes economias para seus usuários. Através  

da análise dos dados coletados e devidas estimações, os resultados obtidos 

caracterizam uma economia entre 50% e 57%. 

Com relação aos investimentos financeiros sobre os painéis solares, 

pode-se dizer que representa uma parcela de 3,22% do custo total de 

construção das moradias. Tal parcela pode ser estimada, visto que, segundo o 

orçamento disponibilizado pela empresa construtora, o custo direto total para a 

construção das 144 unidades habitacionais gira em torno de R$ 6.706.359,00, 

cerca de R$ 46. 571 por casa, e que o custo direto total dos equipamentos gira 

em torno de R$ 216.000,00, cerca de  R$ 1.500,00 por equipamento. 

Analisando os períodos de retorno obtidos, contata-se que o 

abatimento do investimento financeiro inicial deverá acontecer em longo prazo, 

o que pode de alguma forma inibir ou desestimular a decisão pela utilização 

deste sistema de geração de energia elétrica. Uma alternativa de solução a 

este problema poderia ser a adoção de medidas governamentais, em 

incentivos fiscais no processo de fabricação e venda destes equipamentos, 

viabilizando desta forma a obtenção de períodos de retornos mais imediatos. 

Dentro do atual contexto se verifica que a dependência da energia 

gerada pelas hidrelétricas em nosso país é extremamente alta, os níveis de 

água em determinadas épocas estão em níveis críticos, e a busca de expansão 
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em energias alternativas é um caminho a ser percorrido, ou então haverão 

apagões, racionamento, e falta de energia. Este estudo limitou-se a uma única 

fonte de energia solar, recomenda-se a continuidade de estudos nesta área, o 

que poderá ocorrer através de uma pesquisa em um universo maior e 

aperfeiçoando os mecanismos de coleta e análise de dados. Com certeza 

poderá desencadear um rol de variáveis ainda encobertas sobre a tecnologia 

aqui exposta e estudada.  

A energia solar fotovoltaica, é uma energia limpa pois o seu 

funcionamento não tem emissões indesejáveis, e renovável, devido à natureza 

inesgotável do sol. Tem, além disso, outras vantagens como o longo tempo de 

vida dos seus equipamentos (da ordem dos 30 anos), a sua baixa manutenção. 

Podemos destacar o Brasil, como um pais a ser explorado com esta 

modalidade de matriz energética, pois o mesmo é um pais tropical, de altas 

temperaturas. Esta pode ser considerada uma saída para a matriz energética e 

para o meio ambiente. 
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