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1. RESUMO 

O principal objetivo do estudo foi analisar a eficiência energética, sustentabilidade e 

economia de energia elétrica em habitações que utilizam o sistema de painéis 

fotovoltaicos no clima tropical de altitude no estado de São Paulo, foram analisadas e 

diagnosticadas duas habitações unifamiliar da qual uma utiliza do sistema  de energia 

elétrica distribuído pela concessionária e o outro estudo foi feito em uma habitação 

que utiliza o sistema fotovoltaico integrado com a concessionária, além da 

investigação de novos componentes construtivos para a captação de energia solar 

para sistemas fotovoltaicos, como telhas e blocos de vidro a partir dessas analises , 

foi desenvolvido um projeto usando a arquitetura bioclimatica para uma habitação 

unifamiliar no clima tropical de altitude no estado de São Paulo, sendo feito um 

levantamento do consumo de energia elétrica, com uma breve avaliação econômica 

para mostrar em quanto tempo de uso é possível recuperar o investimento em painéis 

fotovoltaico e passar a ter lucro com eles, além de uma análise por meio de gráficos, 

mostrando as variáveis de irradiação solar que comprovam a eficiência dos painéis e 

o consumo de energia da habitação durante o ano. Nesse levantamento energético 

chega-se ao resultado de um consumo de aproximadamente 473 Kw/Mês, com esse 

consumo energético foi feito o dimensionamento dos painéis fotovoltaico, o sistema 

necessita de 13 painéis, dessa forma a habitação será microgeradora de energia 

elétrica. Feito a avaliação econômica chega-se ao resultado da viabilidade econômica, 

ou seja, esse investimento que de início se torna alto, avaliando o consumo mensal, 

a habitação começara a ter lucro com o sistema fotovoltaico dentro de quatro anos, 

assim mostrando o retorno financeiro dentro de poucos anos. 

2. INTRODUÇÃO. 

O presente projeto faz parte de uma das linhas de pesquisa da área de tecnologia 

do curso de Arquitetura e Urbanismo, na Instituição Universidade Paulista – UNIP - 

campus Bauru, localizado no Estado de São Paulo, e advém da relação entre assuntos 

ligados à sustentabilidade, energia fotovoltaica e arquitetura.  Pois, ao serem 

realizadas pesquisas em documentos que tratam destes temas (livros, revistas, 

artigos e sites específicos) chegou-se à conclusão que o sistema de geração de 

energia elétrica no Brasil ainda é sustentado quase que totalmente pela matriz 

hidrelétrica.  No entanto, nos últimos anos, as alterações climáticas têm ocasionado 

grandes períodos de seca e isto tem causado a diminuição do nível de água nos 



corpos hídricos do país, reduzindo assim a produtividade das usinas hidrelétricas, o 

que tem levado consequentemente à crise energética.   

Somado a estes fatos foi verificado que o uso de energia elétrica tem aumentado de 

forma significativa, e com o avanço tecnológico e o aumento da população mais 

energia vem sendo consumida. Em 2016 um estudo realizado pela empresa de 

pesquisa energética (EPE) o consumo anual de energia elétrica no Brasil foi de 

460.379.599 MWH, a média mensal foi 38.500.000 MWH, e em janeiro de 2017 o 

consumo mensal totalizou 39.308.182 MWH. Esses dados comprovam que é preciso 

buscar fontes de energia inovadoras e o uso de energia solar fotovoltaica é uma 

destas inovações. Junto a isto é preciso unir a arquitetura bioclimática para que dessa 

forma se estimule a conciliação entre energia ao ambiente construído. 

3. OBJETIVOS. 

O objetivo geral dessa pesquisa está relacionado ao estudo da eficiência energética, 

sustentabilidade e economia de energia elétrica com o uso do sistema de painéis 

fotovoltaicas em habitações no clima tropical de altitude no estado de são Paulo. Com 

esse estudo pretende-se estimar com quanto tempo de uso dos painéis fotovoltaico é 

possível recuperar o investimento feito e passar a ter lucro. 

Além do objetivo geral inclui-se objetivos específicos tais como: avaliar o clima 

tropical de altitude no estado de São Paulo; relatar os impactos ambientais de outros 

meios de fonte de geração de energia; pesquisar a eficácia, sustentabilidade, 

economia e funcionamento do sistema de painéis fotovoltaicas; desenvolver o projeto 

arquitetônico de uma habitação unifamiliar no clima tropical de altitude no estado de 

São Paulo, a partir de conceitos bioclimáticos, para que seja feito o levantamento dos 

gastos energéticos desta residência, tais como aparelhos eletrônicos, chuveiro, 

lâmpadas, entre outros equipamentos que consumem energia. 

4. METODOLOGIA. 

Neste projeto de iniciação científica, a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

dos objetivos estabelecidos anteriormente consiste em levantamento bibliográfico, 

desenho de projeto arquitetônico, análise de duas habitações em forma de estudo de 

caso, avaliação de eficiência e conservação energética e estudo sobre gráficos de 

análise.  



 

5. DESENVOLVIMENTO. 

O desenvolvimento dessa pesquisa foi feito conforme estabelecido na 

metodologia, dividida em seis etapas cada uma delas proporcionando o 

conhecimento necessário para o seu desenvolvimento. Abaixo estão citadas as 

etapas que foram utilizadas para os resultados dessa pesquisa.  

a) Levantamento bibliográfico ou pesquisa bibliográfica foi utilizada para 

verificar o estado da arte de assuntos que contribuem para o desenvolvimento 

deste trabalho.  Está etapa consiste em leitura e estudo de artigos, teses e 

livros que tratam dos assuntos: clima tropical de altitude do Estado de São 

Paulo, fontes de geração de energia renováveis e não renováveis, os sistemas 

de painéis fotovoltaicos e consumo energético em habitações. 

b) Analise em forma de estudo de caso, de duas habitações uma que utiliza o 

sistema convencional de energia elétrica da concessionária e outra como 

sistema convencional integrado aos painéis fotovoltaico, onde foi analisado a 

relação da habitação com o seu entorno (aberturas, insolação e orientação 

solar), levantamento de equipamentos energéticos, analise de gastos de 

energia, e analise e comparativo da contribuição sustentável de ambas as 

habitações. 

c) Análise das técnicas construtivas que possam ser conciliada com uso de 

painéis fotovoltaicos. Estudo das recomendações arquitetônicas para o projeto 

da habitação em estudo no clima Tropical de Altitude 

d) A análise do uso da tecnologia solar fotovoltaica como fonte de energia 

renovável e sua comparação com a tecnologia de outras fontes renováveis. 

e) Desenvolvimento de um projeto de habitação com o uso de sistema 

fotovoltaico, na qual foi feita a analise projetual através do estudo da melhor 

orientação da habitação em determinada localidade, em relação ao conforto 

térmico e lumínico e à melhor posição dos painéis na cobertura. Além de levar 

em consideração para o desenvolvimento do projeto os estudos de casos 

desenvolvidos anteriormente. 

f) Elaboração de gráficos de análise, para compreensão da eficiência dos 

painéis em relação ao consumo energético em diferentes épocas do ano. Nesta 

etapa também estava prevista a avaliação e comparação energética da 



habitação com o uso do sistema fotovoltaico mostrando a sua eficácia e 

capacidade de economia. 

6. RESULTADOS. 

Na primeira etapa dos resultados foi feito o levantamento do clima Tropical de 

Altitude, no qual está localizada a cidade de Jaú, por conter dados importantes e 

essenciais para o estudo bioclimático do projeto da habitação proposto neste estudo.  

Esse é o clima mais comum na região central no estado de São Paulo e suas 

características estão relacionadas à verão chuvoso, inverso seco e temperatura média 

Superior: 22° C.  

Na segunda etapa foram desenvolvidos dois estudos de casos relacionados a 

habitações comuns, uma delas ligada ao sistema convencional de energia da 

concessionária e em contrapartida uma habitação que gera parte da sua energia 

elétrica. 

No primeiro estudo de caso foi analisada a habitação A que está ligada ao sistema 

de energia da concessionária a hidrelétrica. Em relação ao gasto energético da 

habitação A, chega a aproximadamente 200 KW/H mês em torno de 150,00 R$ a conta 

de energia. O pagamento anual para ter a distribuição de energia nessa habitação 

chega a ser 1,700,00 R$, além de ser uma alta contribuição, ela não está contribuindo 

com a sustentabilidade, sendo que pelo gasto anual dessa habitação em cerca de dois 

anos ela recuperaria o investimento em painéis fotovoltaicos.   

No segundo estudo de caso foi analisada a habitação B, que gera parte de sua 

energia por um sistema de painéis fotovoltaicos.Em relação a gasto energético chega 

a ser aproximadamente 220 KW/H mês, a conta de energia chegaria a ser em torno 

de 152,00 R$ mensal, um gasto anual de 1,820,00 R$. Porém a conta de energia da 

habitação B e de 27,36 R$ devido a ela gerar parte de sua energia e consumir apenas 

76 KW/H mês da concessionaria. O investimento inicial das placas fotovoltaicas da 

habitação foi de aproximadamente 4,000,00 R$, esse valor foi recuperado em cerca 

de 2 anos, além de no dias atuais a habitação ter lucro com os painéis, em relação ao 

gasto da conta de energia que seria cinco vezes mais alta se não tivesse os painéis, 

além dessa vantagem em relação a custo benefício, ela gera características 

essenciais para o planeta pois ela torna-se auto suficiente e sustentável. 



Após analisar os estudo de caso separadamente, foi desenvolvido um estudo 

comparativo pode-se observar os resultados através dos gráficos gerados. 

O primeiro estudo comparativo foi feito através dos gastos energéticos das habitações 

e conforme como e gerado esse gasto, esse estudo foi feito para comprovar o quanto 

a forma de construir influência no resultado energético. A habitação B tem um gasto 

maior de energia porém possui mais eletrônicos, mas isso não deixa a habitação 

menos sustentável, pois ela gasta alguns KW/H a mais porém gera parte de sua 

própria energia já a Habitação toda a sua energia vem da concessionaria e ainda 

possui alguns erros construtivos que fazem com que a habitação gaste mais energia.  

Gráfico 1 – Comparativo gastos energético 

 

Fonte: Autora 

  No segundo estudo de custo de energia foi desenvolvido por um custo a longo 

prazo, foi analisado desde o investimento que a habitação B teve nos painéis e desde 

quando ela começa a ter lucros com os painéis o estudo foi projetado visando cinco 

anos de custos energéticos. No gráfico abaixo pode-se analisar que a somatória do 

investimento inicial com o custo real de energia da habitação B não chega ao valor 

que a habitação pagaria para concessionaria se não tivesse sido feito esse 

investimento inicial, ainda foi feito uma simulação para a habitação A, visando que ela 

tenha o mesmo sistema de painéis da habitação B, como seria os valores de custo de 

energia para a habitação A comparado ao seu custo real de energia. Ainda quando 

analisa-se os gráficos e possível relacionar as questões sustentáveis e contribuição 

ambiental em cada um dos casos, uma habitação microgeradora de energia apresenta 

inúmeros benefícios como já foi relatado nesse estudo, a principal intenção de analisar 

esses estudos de caso de forma crítica em relação a gastos e custos energéticos e 

de conscientizar a população que um sistema de painéis fotovoltaico, apesar de ter 
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um investimento inicial, que muitos consideram um alto investimento, ele gera 

benefícios ambientais e econômicos que torna esse investimento incialmente 

considerado alto, uma vantagem para a edificação. 

Gráfico 2- Projeção de cinco anos de custos energéticos 

 

Fonte: Autora 

Na terceira etapa dos resultados foi realizado um estudo das recomendações 

arquitetônicas para o projeto da residência em estudo no clima Tropical de Altitude, 

definindo-se todos os fatores que terão influência, direta ou indiretamente, em seu 

desempenho térmico e em seu consumo energético, tais como a volumetria do edifício 

(forma e dimensões); a orientação das fachadas; o número, tamanho e disposição das 

janelas; espessura das paredes; materiais empregados, entre outros.  

Com base na literatura de referência (GIVONI, 1976; BRASIL, 1983; MASCARÓ, 

1983; BLUME, 1984; CUNHA, 2006) pode-se se extrair uma série de recomendações 

de projeto conforme o clima local. Segundo Blume (1984), o clima para o qual se 

projeta uma construção é formado por quatro fatores: temperatura, umidade, vento e 

sol, devendo a edificação responder adequadamente às variações regionais destes 

fatores. A classificação do clima para gerar as recomendações, deve-se basear na 

condição climática básica (aquela de maior frequência de ocorrência), nos 

inconvenientes climáticos, nas vantagens climáticas e nos seus extremos. 

A partir da análise projetual apresentada anteriormente e o estudo caso 

inicia-se a etapa de resultado do desenvolvimento do projeto arquitetônico, 
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utilizando recursos sustentáveis e arquitetura bioclimatica, para a habitação 

conectada ao sistema de painéis fotovoltaico. O projeto de habitação desenvolvido na 

pesquisa é proposto para a população de classe média, onde a principal preocupação 

está relacionada a posição das aberturas em relação ao sol, pensa-se em ventilação 

cruzada para o conforto térmico dessa habitação, mas além do conforto na sua 

eficiência energética, pois essa eficiência não é apenas o fato dela gerar energia mas 

sim como se consome. Por esse motivo existe essa preocupação com a arquitetura 

bioclimática para o desenvolvimento desse projeto. 

Figura 1- Planta do projeto arquitetônico 

 

Fonte: Autora 

Para o dimensionamento dos painéis fotovoltaicos foi feito um levantamento dos 

gastos energéticos para esta habitação, esse levantamento foi feito para uma 

habitação unifamiliar habitada por 4 pessoas, sendo um casal de adolescentes e um 

casal de adultos. 

Na etapa final de avaliação energética da habitação foi analisado que o consumo 

energético chega a 472 kw/mês. Dimensionando o painel fotovoltaico, chega-se à 

conclusão que para o abastecimento mensal dessa habitação e necessário 13 painéis 

de 250W, sendo um investimento de R$13.000,00, usando a energia proveniente da 

matriz hidrelétrica a conta mensal chega a R$300,00. Dessa forma em quatro anos é 

possível recuperar o investimento dos painéis. Avaliando essa habitação bioclimática 

na latitude 22.29° sul e longitude 48.55° oeste, obtém-se uma média de irradiação 

solar de 5.05 kwh/m².dia, e essa média foi utilizada para o dimensionamento dos 



painéis fotovoltaicos. Mas, analisando a radiação solar e o consumo energético, em 

diferentes épocas do ano, é possível saber em que época os painéis são mais 

eficientes para a habitação. 

Para comprovar essa análise foi elaborado o gráfico 1 com duas variáveis, de 

consumo energético e radiação solar em todos os meses do ano onde fica visível o 

desempenho dos painéis em relação ao consumo. No mês de agosto a radiação solar 

alcança valores em torno de 3.44 kwh/m².dia e com isto o uso do painel não é tão 

eficiente.  Já no mês de outubro obtém-se valores em torno de 5.61 kwh/m².dia e com 

isto o uso do painel obtém um desempenho além do esperado. Dessa forma o 

proprietário da habitação pode vender energia elétrica para concessionária. 

Gráfico 5 – Comparativo do desempenho dos painéis com os gastos 

energéticos. 

 

 

Fonte: Autora 

Na análise deste gráfico pode-se comprovar as vantagens do uso de painéis 

fotovoltaicos em uma habitação.  Pode-se dizer que o investimento inicial é grande, e 

ao mesmo tempo pequeno ao concluir as inúmeras vantagens deste investimento. 

Muitas dessas vantagens já foram citadas no presente relatório, sendo uma delas o 

fato desse investimento ser recuperado em média dentro de quatro anos e a partir 

desse tempo o investidor passar a ter lucro, além de passar a ser totalmente 

independente seu sistema de energia, pois o Sol é uma fonte inesgotável que gera 

energia limpa, tornando a habitação sustentável e contribuindo para o planeta com 

impactos ambientais positivos. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 



Por fim, conclui-se que para desenvolver um sistema de energia por painéis 

fotovoltaicos é preciso levantar dados de gastos de energia dos moradores, para que 

seja calculada a quantidade de painéis a ser instalado. No Brasil os painéis 

fotovoltaicos são usados por (0,01%) da população, e são definidos como painéis que 

fazem a captação da energia solar gerando energia elétrica.  Por ser um país tropical, 

o Brasil tende a se favorecer dessa fonte de energia, no entanto, um fator que ainda 

faz com que o uso dessa fonte ainda seja baixo é em razão do alto custo para adquirir 

os painéis fotovoltaicos. Mas o verdadeiro benefício trazido pelo uso desta tecnologia 

geradora de energia é a redução na conta de energia de uma residência e a 

contribuição que traz para o meio ambiente.  

Segundo a EPE (Empresa de pesquisa energética) as indústrias são os que mais 

consomem energia no Brasil com (40,9 %) em segundo lugar segue as residências 

com (26,2%), com o aumento do poder aquisitivo da população, aumenta o consumo 

de energia elétrica, para que esse percentual diminua, uma opção são as residências 

terem maior eficiência energética. Enfim, para que haja essa eficiência é preciso a 

conscientização da sociedade, o cuidado com o meio ambiente por meio de escolhas 

sustentáveis.  

Conclui-se também que neste trabalho de iniciação científica foi analisada a 

eficiência energética, sustentabilidade e economia de energia elétrica com o uso do 

sistema de painéis fotovoltaicas em habitações no clima tropical de altitude no Estado 

de são Paulo, sendo esse o principal objetivo do estudo, além de serem abordadas as 

possibilidades de haver novos componentes construtivos para a captação de energia, 

como telhas e até mesmo blocos de vidro. Avaliou-se o clima tropical de altitude no 

estado de São Paulo, relatando os impactos ambientais de outros meios de fonte de 

geração de energia.  

Pesquisou-se a eficácia, economia e funcionamento do sistema de painéis 

fotovoltaico, desenvolvendo-se um projeto usando a arquitetura bioclimatica de uma 

habitação unifamiliar no clima tropical de altitude no estado de São Paulo para que 

fosse feito um estudo, no qual se levantaram os gastos energéticos de uma residência, 

tais como aparelhos eletrônicos, chuveiro, lâmpadas, entre outros que consumam 

energia.   



O objetivo de avaliar a economia proporcionada pelo uso da energia solar 

fotovoltaica é mostrar com quanto tempo de uso dos painéis fotovoltaicos é possível 

recuperar o investimento feito com esta tecnologia, passando-se assim a ter lucro com 

a instalação do sistema de painéis. Como o aumento do consumo de energia é 

significativo, a busca por habitações com eficiência energética tende a crescer.   

Pois, em estudos realizados, pode-se observar o quanto a união do uso da energia 

solar fotovoltaica com painéis com a arquitetura bioclimática pode contribuir para a 

eficiência energética de uma habitação, essa contribuição mostra os resultados 

satisfatórios e o impacto deles na sociedade. Com esse estudo é possível mostrar a 

eficiência e economia no uso do sistema de painéis fotovoltaico para a população, a 

fim de conscientizar o desenvolvimento de habitações mais eficientes energicamente, 

dessa forma contribuindo com a sustentabilidade na Arquitetura. 
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