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RESUMO
O aumento no consumo de energia faz dos centros urbanos um dos setores de maior impacto no balanço energético
mundial.  Os sistemas de  energia  elétrica  vêm sendo tradicionalmente  projetados  para  uma produção centralizada.
Percebe-se atualmente, alguns fatores, como questões ambientais e a falta de grandes áreas disponíveis, têm causado
uma  mudança  nesse  perfil,  onde  a  geração  distribuída  passa  a  ter  importância  na  reestruturação  dos  sistemas
tradicionais. A energia solar fotovoltaica possibilita a geração de eletricidade integrada às edificações, mas esta fonte
ainda possui uma das menores participações nas matrizes energéticas. Dentre os vários fatores que levam a isto, está o
desconhecimento dos profissionais da construção civil, principalmente os arquitetos. Com isto, o objetivo deste trabalho
foi avaliar o conhecimento dos arquitetos da cidade de Maringá-PR, através da aplicação de questionário, em relação à
geração de energia solar fotovoltaica. Esta pesquisa identificou que, a maioria dos arquitetos respondentes conhecem a
tecnologia fotovoltaica (FV) para a geração de energia, mas, não sabem empregar no seu projeto, e não conhecem as
possibilidades técnicas. Muitas vezes não conhecem também empresa ou profissional que trabalha com essa tecnologia.
O Sol está a nosso favor, o Brasil possui uma das maiores reservas de silício do mundo (componente necessário na
fabricação dos módulos). Para a energia solar fotovoltaica se desenvolver e ampliar é preciso ter políticas públicas
voltadas ao incentivo da energia solar, como reduzir os custos internos e promover a qualificação profissional, além da
necessidade de maior divulgação e difusão no meio dos arquitetos.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Sustentável; Energia Solar Fotovoltaica; Geração Distribuída. 

1 INTRODUÇÃO

O elevado preço da energia,  as  pressões ambientais  e  altas  taxas de juros  do mercado
internacional  trouxeram à  tona  a  redução  dos  investimentos  em novas  unidades  geradoras  de
eletricidade e intensificaram-se as políticas de conservação de energia. A geração distribuída em
redes de distribuição, subtrasmissão ou transmissão, tornou-se uma opção à crise do setor elétrico
mundial (BRAUN-GRABOLLE, 2010).

De  acordo  com o  Instituto  Nacional  de  Eficiência  Energética,  geração  distribuída  é  uma
expressão usada para determinar a geração elétrica junta ou próxima do consumidor independente
da  potência,  tecnologia  e  fonte  de  energia  (INEE,  2011).  A  maior  vantagem  sobre  a  geração
centralizada é que dispensa investimentos em linhas de transmissão e distribuição, e ainda, permite
acesso à energia elétrica aos consumidores em localidades isoladas (TORRES, 2012).

A energia solar fotovoltaica é obtida através de células solares que convertem diretamente a
energia solar  em eletricidade,  ou seja,  fator  fotovoltaico.  Esses dispositivos são fabricados com
materiais semicondutores e absorvem parte da radiação solar incidente sobre eles, e a transformam
em eletricidade, como ilustra a figura 1 (ALONSO, 2009; CHIVELET; SOLLA, 2010; GAVIRIA, 2013;
IDEAL, 2014). A maior vantagem de sistemas solares fotovoltaicos instalados no meio urbano é a
possibilidade de ligação à rede pública (GAVIRIA, 2013).

O Brasil está situado na zona tropical, onde há altos índices de insolação durante todo o ano.
Com isso, em tempos de debate sobre eficiência energética e economia de energia deve-se levar
em conta o aproveitamento do Sol para produção de energia limpa e renovável. Nota-se que as
condições brasileiras são bem favoráveis à utilização da energia solar como fonte complementar na
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matriz  elétrica  brasileira  (RUTHER,  2004;  PINTO,  2009;  BRAUN-GRABOLLE,  2010;  TORRES,
2012).

No Brasil, a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica, 2012) regulamentou a conexão à
rede, a qual prevê que a microgeração e minigeração distribuída seja conectada à rede através da
edificação da instalação consumidora de modo a compensar a energia consumida. “Deste modo, os
proprietários de sistemas FV instalados em edificações no Brasil terão um balanço mensal entre seu
consumo e sua geração energética” (SANTOS, 2013, p. 49).  

Para fazer energia fotovoltaica são utilizadas células solares formadas por duas camadas,
uma positiva e outra negativa, de materiais semicondutores. Os fótons da luz excitam os elétrons ao
atingir a célula, gerando assim, eletricidade. O silício é o material mais utilizado nesse processo
(RUTHER, 2004).

Para Ruther (2004), as maiores vantagens dos sistemas solares fotovoltaicos são: redução
das  perdas  por  transmissão  e  distribuição de  energia,  pois  a  eletricidade é  consumida onde é
produzida; redução de investimentos em linhas de transmissão e distribuição; as edificações não
necessitam de área física extra; nos edifícios solares fotovoltaicos coincidem o horário de maior
demanda  quando  há  uma  maior  incidência  solar  e  consequentemente,  o  maior  volume  de
eletricidade; prazo de instalação é curto e devido a sua modularidade.

É  importante  ressaltar  que  para  alimentar  uma  residência  com  quatro  pessoas  são
necessários 40 metros quadrados de placas com painéis de silício cristalino, isso geraria cerca de
500 Kwh/mês (MARTINS, 2015). 

Ainda,  o retorno do investimento será gerado pela economia na conta de energia,  sendo
assim é necessário fazer o cálculo sobre a previsão à ser economizado. Para isso, leva-se em conta
o reajuste anual da tarifa de energia fornecida pela concessionária, se o cálculo for feito prevendo
15% de reajuste anual (média histórica), o retorno médio é de 7 anos. Porém, com os grandes
reajustes que estão chegando, esse tempo deve diminuir significativamente (MARTINS, 2015).       

Diante  do  exposto,  a  energia  solar  fotovoltaica  precisa  ser  difundida e  grande parte  dos
profissionais  da  construção  civil,  arquitetos  e  engenheiros,  podem nem saber  sobre  o  assunto.
Muitas vezes, não conhecem as possibilidades tecnológicas do material ou possuem dúvidas sobre
se a utilização dos módulos vai comprometer as composições de fachada ou forma da edificação.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa tem como objetivo avaliar o conhecimento dos arquitetos da cidade de Maringá-
PR em relação à geração de energia solar fotovoltaica. Além de: identificar as maiores dificuldades
em relação ao uso de sistemas solares fotovoltaicos e verificar se há políticas de incentivos ao uso
dos painéis solares fotovoltaicos no Paraná e a nível de Brasil.

O foco da pesquisa foi trabalhar somente com arquitetos devido ao pensamento de integração
dos módulos fotovoltaicos na composição arquitetônica. Para isso, foi desenvolvido um questionário
de aplicação prática para os arquitetos da cidade de Maringá cadastrados no CAU-PR, totalizando
512. 

O questionário foi feito com perguntas fechadas de múltipla escolha, foi elaborado segundo
literatura especializada na área de sistema solares fotovoltaicos conectados à rede elétrica e com
apoio do orientador. 

O  primeiro  envio  do  questionário  foi  realizado  no  dia  05/08/2015  para  os  arquitetos
mencionados na pesquisa, mas apenas 35 respostas foram computadas. O reenvio do questionário
aconteceu no dia 28/10/2015, obteve-se 17 respostas. O total de respostas foram 52.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa contou com uma amostra de arquitetos atuantes na cidade de Maringá-PR e sua
percepção sobre o uso da tecnologia fotovoltaica. Os questionários foram aplicados de forma on-
line, através dos contatos do CAU-PR. Foram enviados 512 questionários aos profissionais ativos
registrados  no  SICCAU  (Sistema  de  Informação  e  Comunicação  do  conselho  de  Arquitetura  e
Urbanismo) para o município de Maringá, e as respostas dos e-mails foram enviados para o e-mail
pessoal da pesquisadora.

Obteve-se 52 respostas no total, ou seja, 10,15% dos arquitetos se interessaram na pesquisa.
O questionário foi elaborado buscando identificar quais os conhecimentos que eles possuem sobre a
tecnologia fotovoltaica. Os mesmos são geralmente utilizados em pesquisas, buscando fazer uma
amostra da população a ser estudada. O questionário é útil para identificar a opinião e interesse da
população e não tentar medir sua habilidade (GUNTHER, 2003). 

Para atingir um índice razoável de repostas, o questionário foi estruturado com perguntas aos
profissionais de forma anônima, citando que o mesmo faz parte de uma pesquisa de especialização
da UEM. O contexto do questionário  foca num tema atual:  sustentabilidade.  As questões foram
elaboradas buscando um fácil entendimento pelo entrevistado.

Constatou-se que os arquitetos da cidade de Maringá possuem pouco conhecimento sobre a
tecnologia fotovoltaica e em sua maioria, ainda não especificam em seus projetos (Quadro 1). 

Quadro 1:  Análise do uso da energia solar fotovoltaico pelos arquitetos em Maringá-PR 

Perguntas Sim Não

Conhecimento 79% 21%

Contato 21% 79%

Empregaria 100% .0

Conhece empresa / profissional 25% 75%

Condicionantes para escolha 21% 79%

Custo 100% 0

Retorno do investimento 100% (5 a 10 anos) 0

KWh/mês casa 4 pessoas 25% (500 KWh/mês) 75% (400 KWh/mês)

Relação de área / placas 25% (40m²) 75% (30m²)

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na atualidade, seja no contexto energético ou ambiental, é de grande importância que desde
o campo da arquitetura e construção sejam gerados projetos ambientalmente responsáveis. Para
atender este objetivo, a eficiência energética é uma das ferramentas fundamentais nas ações a
serem tomadas.
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A  integração  da  geração  fotovoltaica  como  geração  distribuída  em  sistemas  elétricos
tradicionais de distribuição urbana, bem como suas vantagens e os problemas a ela relacionados
foram assuntos abordados ao longo deste artigo. O presente estudo apresenta uma metodologia que
permite a análise da percepção do uso da energia solar fotovoltaica por meio dos arquitetos do
município de Maringá-PR.

A análise contemplou a aplicação de questionários aos arquitetos da cidade de Maringá-PR e
identificou que possuem um pouco de conhecimento específico sobre  a utilização dos módulos
fotovoltaicos como elementos para a arquitetura. Mas que esse conhecimento pode ser melhorado,
pois muitos demostraram interesse em relação ao assunto proposto. Com isso, observou-se que os
arquitetos pesquisados procuram maiores informações gerais sobre todos os aspectos da integração
fotovoltaica e suas implicações em relação a forma e função da integração fotovoltaica. 

Nota-se  duas  linhas  básicas  para  a  inserção  da  energia  solar  FV  na  matriz  energética
brasileira: reduzir os custos internos e promover a qualificação profissional. Dados como inclinação
igual à latitude local, área sem sombras e superfície orientada para o norte são imprescindíveis para
o sucesso da instalação fotovoltaica.

Conclui-se ainda que algumas ações são necessárias para desenvolver e ampliar o uso da
tecnologia solar FV no Brasil como: cadeia do silício, fabricação de módulos fotovoltaicos, carga
tributária, opções competitivas de financiamento, pesquisa e inovação e maior divulgação e difusão
por meio dos arquitetos.
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