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1. RESUMO 

Este estudo pretende discutir a viabilidade técnico financeira de instalação de 

um sistema fotovoltaico em um conjunto habitacional de interesse social. A 

escolha do sistema de geração considerou a matriz energética brasileira, a 

relevância que as energias renováveis vêm adquirindo e a disponibilidade de 

insolação no Brasil. Mesmo considerando o significativo investimento inicial, o 

aproveitamento de energia solar tende a tornar-se competitivo devido ao uso em 

escala e ao desenvolvimento tecnológico, que reduzem o prazo de amortização 

daquele investimento. Além disso, atualmente existem financiamentos e 

incentivos fiscais que o governo brasileiro vem disponibilizando. Por fim a ideia 

é dimensionar um sistema de captação solar baseado nas ultimas tecnologias, 

para o aproveitamento da energia térmica e luminosa do sol. 

 

2.  INTRODUÇÃO 

Com a crescente demanda por energia elétrica no mundo, a busca por fontes 

alternativas de energia é um assunto muito discutido entre os estudiosos desse 

tema. A queima de combustíveis fósseis e a utilização de energia nuclear para 

suprir a necessidade por energia elétrica polui seriamente o meio ambiente, além 

de, em algumas vezes, provocar desastres que comprometem toda a biota do 

planeta. Por isso, é preciso investir em fontes alternativas, e a energia fornecida 

pelo Sol pode ser uma solução viável para o problema energético, pois não polui, 

é renovável e está disponível todos os dias para consumo localizado ou 

distribuído. Sendo assim, a instalação de placas solares para geração distribuída 

ou para consumo localizado em conjuntos habitacionais de interesse social, 

pode mitigar o impacto sócio energético que sofremos. 

 

3. OBJETIVOS 

Utilizando desde a concepção do projeto, os parâmetros ótimos para a captação 

de energia solar, esse estudo pretende discutir a viabilidade técnico financeira 

de instalação de um sistema de geração de energia aproveitando a energia solar 

em condomínio de casas para população de baixa renda. 



4. METODOLOGIA 

Como objeto de estudo consideraremos um conjunto habitacional de interesse 

social específico e bem caracterizado. Nele, será avaliado a demanda de 

consumo médio para cada habitação e de consumo médio total do conjunto 

(consumo privativo e comum). Paralelamente será pré-dimensionada a 

instalação da planta solar necessária para aquela demanda. Naturalmente, para 

o pré-dimensionamento serão considerados todos os parâmetros relevantes, tais 

como, irradiação solar, sombreamento, otimização da angulação de instalação 

das placas coletoras, etc. Por fim será feito um estudo financeiro da viabilidade 

de instalação das placas de captação solar. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O Brasil é um país privilegiado em termos de geração de energia, por conta de 

sua localização geográfica e suas reservas naturais. À nossa disposição temos 

as energias não renováveis que compreendem a energia de origem Fóssil 

(Carvão mineral, petróleo e gás natural) e a energia Nuclear. E as Energias 

Renováveis que podem ser obtidas a partir de Usinas Hidrelétricas, Biomassa, 

Maremotriz, Eólica e Solar. O aproveitamento de energia solar pode ser 

realizado, conceitualmente de duas formas distintas: A Termosolar que é obtida 

simplesmente pela captação da radiação solar e convertida em energia térmica, 

dentre as modalidades de aproveitamento dessa energia temos os coletores 

solares, comumente vistos nas coberturas de casas, que basicamente aquecem 

a água de chuveiros e por usinas Heliotérmicas que acumulam o calor do sol e 

o utilizam para gerar energia elétrica. E a Fotovoltaica que é produzida pela 

conversão direta da luz do sol em energia elétrica. O efeito fotovoltaico acontece 

em lâminas muito finas chamadas células fotovoltaicas, essas células são feitas 

de silício dopado, por exemplo, com fósforo ou boro, que ao receber a luz solar 

gera uma micro corrente, esta é captada pelos contatos metálicos presentes na 

parte inferior da célula, a soma dessas várias micro correntes gera uma corrente 

elétrica utilizável. As células fotovoltaicas podem ser ligadas em série ou 

paralelo, dependendo da sua utilização. O conjunto de células fotovoltaicas 

interligadas fixadas por uma moldura de alumínio, é chamado de módulo 

fotovoltaico. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Conforme verificado na pesquisa de HANSEN (2000), o consumo médio com 

energia elétrica de uma família de baixa renda é de 151,7 kWh/mês. A partir daí 

seguiu-se um pré-dimensionamento, que observou a área disponível na 

cobertura de cada edificação, longitude e latitude em que o conjunto habitacional 

está localizado e a insolação da região. Com esses dados seguiu-se um cálculo 

que verificou a possibilidade de captação de energia fotovoltaica de 410,4 

kWh/mês, portanto capaz de suprir o consumo daquele padrão de família. Na 

segunda parte desse trabalho, pretende-se fazer o dimensionamento da planta 

solar. 
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