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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre a relação custo-benefício da integração de 

sistemas fotovoltaicos em edifícios de habitação em microprodução. Para tal foi estudada não 

só a vertente económica mas também a vertente ambiental por serem dois fatores chave do 

desenvolvimento sustentável.  

Para atingir os objetivos do trabalho foi criado uma metodologia, que foi posteriormente 

transposta para um programa denominado “MicroPV”, onde é possível fazer a análise da 

viabilidade económica e ambiental de um sistema fotovoltaico e ainda realizar a otimização do 

período de retorno económico e ambiental. Essa metodologia teve em conta a legislação 

portuguesa aplicável bem como todo o conhecimento adquirido na elaboração do estado de arte 

do trabalho. 

Como conclusões do trabalho percebe-se claramente que as tarifas de venda de microprodução 

praticadas em Portugal atualmente impossibilitam a implantação de sistemas fotovoltaicos em 

regime de microprodução, pois resulta em períodos de retorno económico muito superior a 8 

anos. Em relação ao período de retorno ambiental este é bastante inferior (ronda os 2 anos na 

maioria dos casos). 

Como conclusão principal do trabalho realizado percebe-se que à luz da atual legislação 

portuguesa o regime de microprodução não é economicamente viável. Fica assim evidente que 

a estratégia a adotar neste domínio deve ser vista de uma forma mais ampla, nomeadamente ao 

nível do “bairro”, de forma a tornar uma necessidade cada vez mais urgente a nível ambiental 

numa aposta economicamente viável. 

 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Sistemas fotovoltaicos; Microprodução; 

“MicroPV”  
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is a study on the cost-effectiveness of integrating photovoltaic 

systems in residential buildings in micro. For this not only the economic aspect but also the 

environmental aspect to be two key factors of sustainable development were studied.  

To achieve the objectives of the study methodology, which was subsequently implemented in 

a program called "MicroPV" where it is possible to analyze the economic and environmental 

viability of a PV system and still perform the optimization of the period of economic and 

environmental return was created. This methodology took into account the applicable 

Portuguese legislation as well as all the knowledge gained in developing the state of the art 

work.  

Conclusions as the work becomes clear that the tariffs in Portugal currently hamper the 

deployment of photovoltaic systems under the micro because it results in periods of economic 

return far more than 8 years. For the period of this environmental return is much lower (around 

2 years in most cases).  

The main conclusion of the work is noticed that the light of the current Portuguese legislation 

the microgeneration scheme is not economically viable. It is thus evident that the strategy to 

adopt in this area should be seen in a broader sense, namely in the "neighborhood" level, in 

order to become an increasingly urgent need for environmental protection in an economically 

viable bet. 

 

 

 

Keywords: sustainable development; Photovoltaic systems; micro generation; "MicroPV" 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Enquadramento 

Nos dias de hoje, o tema “desenvolvimento sustentável” tem sido imensamente debatido devido 

ao consenso existente da necessidade de reduzir a emissão de grandes quantidades de poluentes 

para a atmosfera bem como a necessidade de reduzir o consumo de energias não renováveis. 

Um marco fundamental para essa consciencialização foi o protocolo de Quioto, que veio 

estabelecer novas metas no que ao lançamento de gases de efeito de estufa diz respeito. 

Na verdade, em 2010 e segundo Bortolini, Gamberi, Graziani et al (2013) as energias 

renováveis apresentavam apenas 16% da totalidade das fontes de energias utilizadas, sendo 

cerca de 2% referentes a energias renováveis como a solar, a eólica e a geotérmica, tal como 

mostrado na Figura 1. Esses números estão aquém das capacidades existentes de produção 

desses tipos de energia e daquilo que se espera para o futuro. 

 

Figura 1 - Fontes de energia utilizadas em 2010 

Fonte: Bortolini, Gamberi, Graziani et al (2013) 
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Apesar destes dados serem inevitavelmente insuficientes, a União Europeia tem feito um grande 

esforço para alterar esta situação sendo a região que mais contribui para a existência de energias 

renováveis, cerca de 75% do total como se pode ver na Figura 2. Para além disso o Conselho 

Europeu, através do projeto ENE2020 definiu objetivos energéticos e mudanças climáticas 

ambiciosas até 2020, ou seja, reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 20%, o aumento 

da participação da energia renovável para 20% e fazer uma melhoria de 20% na eficiência 

energética. 

 

Figura 2 - Distribuição das energias renováveis 

Fonte: Bortolini, Gamberi, Graziani et al (2013) 

 

Para alcançar esses objetivos a energia solar, nomeadamente no uso de sistemas fotovoltaicos, 

mostra-se como uma boa solução. Os motivos para tal prendem-se principalmente na boa 

localização de alguns países Europeus, nomeadamente Portugal, onde existe uma grande 

abundância de radiação solar. Para além disso há a considerar o cada vez maior conhecimento 

e aceitação deste tipo de energia por parte dos especialistas e da população em geral. 

Nesse sentido cabe principalmente aos decisores políticos, agentes bancárias e aos projetistas a 

tomada das melhores decisões, nomeadamente nas políticas de apoio ao uso destas energias, ao 

apoio no investimento e na otimização dos sistemas de forma a rentabilizar um recurso existente 

num recurso cada vez mais viável técnica e economicamente. 

Posto isto, pretende-se com este trabalho a criação de uma ferramenta útil para o 

dimensionamento e otimização de um sistema fotovoltaico em microprodução de forma a 
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contribuir para o melhor aproveitamento destes sistemas. Essa ferramenta contará não só com 

a vertente económica, mas também com a vertente ambiental, por serem duas das peças chave 

do desenvolvimento sustentável. 

 

1.2. Objetivos do Trabalho 

O principal objetivo deste trabalho visa a criação de uma metodologia que permita obter qual a 

relação custo/benefício para um sistema fotovoltaico integrado em edifícios. Essa necessidade 

advém do facto do principal entrave para a expansão de uma energia limpa, como a energia 

fotovoltaica, ser ainda a rentabilidade económica. 

Nesse sentido será considerado o enquadramento legal Português acerca desta temática, assim 

como o conhecimento global adquirido em toda a bibliografia analisada. Isso permitirá perceber 

quais os parâmetros que mais influenciam o custo total do sistema, bem como na rentabilização 

do mesmo. 

Este estudo pode levar a uma questão fulcral para o entendimento de como investir em energias 

renováveis, que pode colocar-se da seguinte forma “a área disponível na habitação é suficiente 

para obter relações custo-benefício satisfatórias?”. Se a resposta a esta questão for negativa terá 

de se fazer uma análise mais ampla e deixar a dimensão de uma habitação, ou seja 

microprodução, e olhar de uma forma mais global, ou seja a dimensão “bairro” e fazer uma 

análise mais voltada à miniprodução. 

Os objetivos deste trabalho passam também por usar a metodologia num caso concreto ou 

exemplificativo de forma a melhor analisar a sua viabilidade. Essa fase do trabalho é essencial 

para aperfeiçoar a metodologia elaborada até então, ou validar a mesma. Essa será a fase fulcral 

do trabalho elaborado. 

Como objetivos secundários, mas não menos importantes, deseja-se que este trabalho seja mais 

um contributo para a dinamização do setor da energia fotovoltaica e consequentemente que seja 

um passo no alcançar de um meio cada vez mais sustentável. 
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Com este trabalho pretende-se ainda contribuir para os resultados da “COST Action TU1205 

“Building Integration of Solar Thermal Systems (BISTS)”, no âmbito da participação do DEC-

UM nesta ação. 

 

1.3. Estrutura do trabalho 

Para uma melhor organização do trabalho este encontra-se dividido por capítulos e 

subcapítulos. Nos pontos seguintes será dada uma pequena explicação sobre cada um deles. 

 Capítulo 1 – Introdução: Pretende-se neste capítulo fazer uma breve descrição do 

problema a abordar bem como os objetivos do trabalho e a sua estrutura. 

 Capítulo 2 - Estado da arte: Trata-se do capítulo inicial do trabalho, onde consta toda 

a pesquisa efetuada para a sua realização. Destaca-se a criação de subcapítulos 

destinados aos temas “Desenvolvimento Sustentável”, “Sistemas Fotovoltaicos”, 

“Análise económica” e “Incentivos financeiros” por se tratarem de temas-chave para a 

realização do trabalho, sendo que em cada um deles será feita uma breve explicação do 

mesmo. Destaca-se ainda o subcapítulo “Metodologias analisadas” por constar nele um 

resumo de todas as metodologias analisadas apara a elaboração do trabalho assim como 

as metodologias que serviram de base para a criação do mesmo, sendo ainda criado em 

anexo uma tabela resumo dessas metodologias. 

 Capítulo 3 – Metodologia desenvolvida: Será neste capítulo que será explicada a 

metodologia desenvolvida para cumprir os objetivos do trabalho. Para tal, foram 

descritos neste capítulo todos os pressupostos adotados e todos os dados considerados. 

Este capítulo está dividido em subcapítulos sendo o primeiro referente a um pequeno 

enquadramento e os restantes às várias vertentes da metodologia. 

 Capitulo 4 – Programa informático desenvolvido e manual do utilizador: Como se 

constatou que existia uma necessidade de transcrever a metodologia elaborada para um 

programa informático foi criado neste capítulo um manual de utilizador indispensável 

para o manuseamento do programa. Este capítulo conta com a explicação do programa 

auxiliar Solterm e de todas as folhas do programa criado, de uma forma prática e 

simples. 
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 Capítulo 5 – Aplicação da metodologia a um caso de estudo: Este capítulo tem como 

finalidade mostrar a aplicação da metodologia e o programa informático utilizado a dois 

casos de estudo reais, de forma a testar a veracidade e funcionamento dos mesmos. Será 

também neste capítulo que se entenderá melhor o cenário económico e ambiental dos 

sistemas fotovoltaicos analisados. 
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2. ESTADO DE ARTE 

 

2.1. Desenvolvimento Sustentável 

O conceito de desenvolvimento sustentável tem sido ao longo dos anos tema de debate, tendo 

a sua definição evoluído segundo o avançar do conhecimento científico e tecnológico. Na 

verdade também o desafio inerente ao aumento da população e da utilização de recursos naturais 

limitados impuseram, e ainda hoje impõem um maior debate sobre este tema. 

O primeiro marco relativo ao desenvolvimento sustentável foi a Conferência Internacional das 

Nações Unidas Sobre Ambiente Humano, realizada em 1972 em Estocolmo. Dessa conferência 

resultou a Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment – 1972, 

onde se proclama “O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o 

cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para se desenvolver intelectual, 

moral, social e espiritualmente. Em larga e tortuosa evolução da raça humana neste planeta 

chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração da ciência e da tecnologia, o homem 

adquiriu o poder de transformar, de inúmeras maneiras e numa escala sem precedentes, tudo 

que o rodeia.”. Decorrente desta conferência surgiu também o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), com o objetivo de coordenar as ações internacionais de 

proteção do meio ambiente e de promoção do desenvolvimento sustentável. 

Estava então aberta a discussão sobre este tema e nos anos seguintes surgiram inúmeros estudos 

sobre esta temática, constatando-se a necessidade da criação de um novo modelo de 

desenvolvimento sustentável. É nesse sentido que surge o relatório Brundtland publicado pela 

Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento (UNCED). Esta publicação assumiu 

uma elevada importância por apresentar a definição de desenvolvimento sustentável mais aceite 

até aos dias de hoje, definindo desenvolvimento sustentável como “aquele que atende às 

necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

atenderem as suas próprias necessidades” (WCED, 2014). 

Posteriormente, e muito devido às repercussões que o relatório Brundtland atingiu, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) realizou no Rio de Janeiro no ano de 1992 a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecido 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
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por ECO-92 ou Rio-92. Em virtude desta conferência surgiram vários documentos dos quais se 

destaca a Agenda 21, onde todos os países se comprometeram a reduzir os impactos ambientais 

gerados, sendo o primeiro documento assinado por todos os intervenientes alcançando assim 

um consenso internacional. 

Dez anos passados, e também como celebração dos vinte anos da Conferência Internacional das 

Nações Unidas, realizou-se em Joanesburgo a conferência Rio+10 onde foram introduzidos 

conceitos de consumo e produção sustentável, de forma a estabelecer uma relação entre a 

produtividade, uso de recursos e os níveis de poluição. O encontro reforçou o conceito de 

desenvolvimento sustentável, descrevendo-o como um conjunto fundamentado em três pilares 

interdependentes, desenvolvimento económico, desenvolvimento social e proteção ambiental 

(Kroetz, 2009). Pode-se ver na Figura 3, as três dimensões do desenvolvimento sustentável. 

Apesar disso, esta conferência foi considerada a menos produtiva das reuniões ambientais 

internacionais sendo destacado por Kamping (2002) que “enquanto um terço da população 

mundial ganha menos de um dólar por dia, nós ficamos durante dez dias neste paraíso de riqueza 

para conseguir resultados dececionantes”. 

 

Figura 3 - Três pilares do desenvolvimento sustentável  

Fonte: Wikipédia, 2014 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel.svg
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Alguns críticos têm argumentado que o termo "desenvolvimento sustentável" é em si uma 

contradição (Dovers, 1993; Mebratu, 1998; Sachs, 1999). Isso leva alguns a argumentar a favor 

de uma abordagem de "sustentabilidade forte", em que o capital natural deve ser preservado, 

uma vez que não pode ser substituído por qualquer outra forma de capital (Pearce, 1989; Gutes, 

1996). Outros, apontam que o conceito de desenvolvimento sustentável é antropocêntrico, 

evitando, assim, a reformulação de valores que podem ser necessários para alcançar a 

verdadeira sustentabilidade (Suzuki, 1997). 

Apesar das críticas anteriormente apresentadas, segundo Oliverio (2010) pode-se perceber dois 

momentos específicos de crescimento das discussões sobre o conceito da sustentabilidade, o 

primeiro a partir de 87, após a definição do primeiro conceito propriamente dito e, o segundo, 

a partir de 2002. Isso evidencia a importância do tema em estudo, bem como a interferência que 

as conferências acima apresentadas têm na discussão do mesmo. Os resultados obtidos neste 

estudo estão evidenciados na Figura 4. Para além disso, os princípios do desenvolvimento 

sustentável estão a surgir cada vez mais nos discursos internacionais estabelecendo princípios 

como o bem-estar das futuras gerações, a manutenção de sistemas essenciais de suporte à vida 

biofísica, a participação mais universal nos processos de desenvolvimento e de tomada de 

decisão, bem como a realização de um padrão aceitável de bem-estar humano (Meadowcroft, 

1997; Swart, 2003). 

 

Figura 4 - Análise de publicações referentes ao tema "desenvolvimento sustentável" a partir do Scopus 

Fonte: Oliverio, 2010 
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No setor da construção civil esta temática tem uma especial importância, uma vez que segundo 

o “Sustainable development in the construction industry” (Sdci, 2014): 

 50% dos recursos materiais retirados da natureza estão relacionados com a construção;  

 Mais de 50% da produção de resíduos vem do setor de construção; 

 40% do consumo de energia na Europa está relacionado com a construção. 

Nesse sentido destaca-se como primeira iniciativa para esclarecimento do tema a Agenda 

Habitat II, assinada na Conferência das Nações Unidas realizada em Istambul em 1996, onde 

se destaca o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável de todas as cidades, vilas e 

aldeias de todo o mundo durante as duas primeiras décadas do século XXI. No mesmo ano 

destaca-se também por parte do Building Service Research and Information Association 

(BSRIA), o aparecimento de uma definição de construção sustentável, sendo definido como a 

criação e gestão de edifícios saudáveis, baseados em princípios ecológicos e no uso eficiente 

de recursos.  

Pouco tempo depois, em 1999, o Council for Research and Innovation in Building Construction 

(CIB), que se assume como uma das mais importantes organizações para a pesquisa e 

cooperação internacional no que concerne a edifícios e construções (Pinheiro, 2006) define 

construção sustentável como o processo holístico para restabelecer e manter a harmonia entre 

os ambientes natural e construído e criar estabelecimentos que confirmem a dignidade humana 

e estimulem a igualdade económica (Kroetz, 2009). 

À semelhança dos restantes países europeus em Portugal o desenvolvimento sustentável teve 

como génese os documentos e iniciativas que marcam a evolução da política pública de 

ambiente, antes de se ter tornado numa visão mais ampla e complexa, envolvendo as dimensões 

social e económica numa conceção integrada e dinâmica de transformação do modelo de 

desenvolvimento do país (Mota, 2005).  

Nacionalmente o tema surge pela primeira vez na Constituição da República Portuguesa de 

1976 onde se consagra o direito a um ambiente de vida humano sadio e ecologicamente 

equilibrado, sendo dos países pioneiros nessa política. No período mais recente surge o 

documento “Estratégia nacional para o desenvolvimento sustentável ENDS 2005-2015” cujo 

grande desígnio é “Fazer de Portugal, no horizonte de 2015, um dos países mais competitivos 
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da União Europeia, num quadro de qualidade ambiental e de coesão e responsabilidade social” 

(Mota, 2005). 

 

2.2. Sistemas Fotovoltaicos 

Os painéis fotovoltaicos são atualmente uma importante forma de alcançar a sustentabilidade, 

muito devido ao enorme potencial teórico da fonte solar que corresponde a 3,9 triliões PJ 

(PetaJoule) por ano, e as melhorias relevantes tanto na física de células solares como no 

rendimento do módulo de conversão (Bortolini, Gamberi, Graziani et al 2013). Nesse sentido 

o conhecimento dos principais tipos de painéis fotovoltaicos existentes bem como a 

constituição dos sistemas fotovoltaicos mostra-se indispensável. 

Muito simplificadamente pode-se definir um painel solar fotovoltaico como um conjunto de 

células fotovoltaicas que tem como objetivo converter energia solar em energia elétrica. Essa 

energia poderá posteriormente ser utilizada à escala do edifício e/ou vendida à rede. 

As células fotovoltaicas são fabricadas na sua grande maioria usando o Silício (Si) e podem ser 

de três tipos diferentes, nomeadamente: 

 Células mono-cristalinas: Apresentam rendimentos relativamente elevados, 

aproximadamente 16%, podendo subir até cerca de 23% em laboratório (PE, 2014). São 

no entanto o tipo de células mais dispendiosas e exigem muita energia no seu fabrico 

 Células poli-cristalinas: Apresentam rendimentos entre 11% e 13%, obtendo-se até 18% 

em laboratório (PE, 2014). Apresentam um custo de produção inferior e necessitam de 

menos energia no seu fabrico. 

 Células de silício amorfo: Apresentam um rendimento reduzido, aproximadamente 8% 

a 10%, ou 13% em laboratório (PE, 2014). Apresentam também o custo mais reduzido 

e a vantagem de poderem ser utilizadas como material de construção, integrados no 

edifício.  
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Na Figura 5 são apresentados os três tipos de painéis fotovoltaicos, correspondendo a um painel 

mono-cristalino, um painel poli-cristalino e um painel amorfo, respetivamente da esquerda para 

a direita. 

 

Figura 5 - Tipos de painéis fotovoltaicos 

Fonte: CRESESB, 2014 

 

Para analisar o desempenho dos sistemas fotovoltaicos utilizam-se programas de simulação 

energética, entre eles destaca-se o Solterm que é um programa especialmente ajustado às 

condições climáticas e técnicas de Portugal, desenvolvido pelo LNEG. É atualmente o software 

utilizado na contabilização da contribuição de sistemas de energias renováveis para o balanço 

energético de edifícios, no contexto do Sistema de Certificação de Edifícios. 

Em relação à constituição de um sistema fotovoltaico pode-se definir como elementos 

essenciais os coletores solares fotovoltaicos, o inversor e o contador, tal como se apresenta na 

Figura 6. Os coletores solares fotovoltaicos são o elemento principal do sistema fotovoltaico e 

já se encontra descrito neste ponto. Os inversores têm a função de transformar a energia elétrica 

DC produzida nos coletores em energia elétrica AC que existe na rede elétrica pública. Os 

contadores servem simplesmente para contabilizar a energia elétrica que foi vendida à rede 

pública, caso seja aplicável.  

No que diz respeito ao preço relativo de cada constituinte pode-se dizer que as partes mais 

importantes para o custo dum sistema fotovoltaico são: os custos dos módulos fotovoltaicos 

(40-55% do valor total), os custos do inversor/cabo/proteção (10%), os custos de construção-

integração (10-15%), os custos de instalação (10-15%) e os custos de conceção/burocrático (5-

10%) (Spertino, 2013). 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=R5nF3yW1GDm-yM&tbnid=921X4La3Otkt4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cresesb.cepel.br/content.php?catid%3D91&ei=5CvFU-zVGdHY0QXBr4HwAQ&bvm=bv.70810081,d.d2k&psig=AFQjCNG5bIIzzUWp6WZ4gEyH0iqdIcDvIQ&ust=1405517126662248
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Figura 6 - Constituintes do sistema fotovoltaico 

Fonte: Amaral, 2011 

 

Devido à sua localização geográfica e incentivos oferecidos, Portugal é referido por muitos 

autores como um bom local para se investir em energia fotovoltaica. Pode-se ver na Tabela 1 

uma comparação entre vários países da União Europeia que vem confirmar esse facto. Nessa 

tabela constata-se que o IRR ou TIR (Taxa Interna de Retorno) oferecida por Portugal é das 

mais elevadas, levando os autores a afirmar que deve ser considerado como exemplo de 

políticas mais vantajosas para um investidor em energia fotovoltaica (Sarasa-Maestro, Dufo-

López, Bernal-Agustín, 2012). No entanto, devido à progressiva diminuição do valor das tarifas 

bonificadas as considerações efetuadas pelos autores encontram-se atualmente desatualizadas. 
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Tabela 1 - TIR em vários países da união Europeia 

Fonte: Sarasa-Maestro, Dufo-López, Bernal-Agustín, 2012 

País 

Rendimento 

específico anual 

(kWh/kWp) 

IVA 

(%) 

Vida 

útil 

(anos) 

Preço eletricidade 

(Portal Energia 

Europeu, 2012) 

(€/kWh) 

TIR 

(%) 

Alemanha 1250 19.00 20 0.2282 8.39 

Espanha 1575 18.00 25 0.172 15.16 

França 1275 19.60 20 0.1215 12.49 

Itália 1500 20.00 20 0.1946 16.02 

Grécia 

(continente) 
1500 19.00 20 0.1061 21.46 

Grécia (Ilhas) 1500 19.00 20 0.1061 21.46 

Portugal 1500 22.00 15 0.1668 23.20 

Reino Unido 975 15.00 25 0.1347 7.74 

Bélgica 900 21.00 Vários 0.1896 
Vário

s 

Bulgária 1275 20.00 25 0.0865 25.41 

República Checa 880 19.00 20 0.1455 18.34 

Suíça 1100 7.60 25 0.1897 23.03 
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Apesar do descrito anteriormente, o mesmo autor refere-se a Portugal como tendo uma taxa de 

instalação de painéis fotovoltaicos baixa comparado a outros países da UE (Sarasa-Maestro, 

Dufo-López, Bernal-Agustín, 2012). De facto fazendo uma comparação entre Portugal e a 

Alemanha, que é o país mais desenvolvido nesta temática, constata-se uma diferença 

significativa, como é possível comparar através da Figura 7 e Figura 8. Salienta-se para o facto 

da escala dos MW produzidos ser bastante diferente. 

 

Figura 7 - Sistemas Fotovoltaicos em Portugal 

Fonte: Sarasa-Maestro, Dufo-López, Bernal-Agustín, 2012 

 

 

Figura 8 - Sistemas fotovoltaicos na Alemanha 

Fonte: Sarasa-Maestro, Dufo-López, Bernal-Agustín, 2012 
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Uma explicação para as diferenças mostradas anteriormente pode ser a referida por Celik (2006) 

que apresenta um dos programas mais completos sobre os sistemas fotovoltaicos conectados à 

rede, realizado pelo Programa de Sistemas Fotovoltaicos de Energia (PVPS) que é um dos 

acordos de investigação e de desenvolvimento colaborativo estabelecidos no âmbito da Agência 

Internacional de Energia (AIE) (Celik, 2006). O estudo baseou-se na quantificação do 

parâmetro definido como o "coeficiente de buy-back (r) ” que é a relação entre o pagamento da 

energia fotovoltaica inserido na rede e o custo de energia convencional. Os resultados estão 

presentes na Tabela 2 e mostram que Portugal se encontra nos lugares mais inferiores da mesma. 

Tabela 2- "Importância" dos sistemas fotovoltaicos em cada país 

Fonte: Celik, A., 2006 

“Importância” da energia 

fotovoltaica 

“Buy-back ratio, 

r” 
País 

Muito Importante ≈5…6 Alemanha, Suíça 

 ≈1…2 Itália 

 ≈1 Japão, Holanda 

 ≈0.8 Áustria, Alemanha (por lei) 

 ≈0.5…0.7 Australia, Portugal, Espanha 

 ≈0.3…0.4 França e Reino Unido 

Nada importante ≈0 Coreia, Suécia, Dinamarca, Canadá 

 

Naturalmente, devido a esta tabela ter informação com alguns anos, a realidade de alguns países 

pode ser diferente. No entanto, a mesma serve de modelo exemplificativo. 

Apesar de todas as vantagens óbvias da implementação de sistemas fotovoltaicos, esta forma 

de gerar energia tem enfrentado algumas barreiras na sua implantação na maioria dos países. 

Segundo Timilsina, Kurdgelashvili e Narbel (2011) essas barreiras podem ser classificadas 

como técnicas, económicas e institucionais. Com base nessa referência foi elaborado um 

esquema, representado na Figura 9, onde se sintetizam os fatores nela apresentada. 
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Figura 9 - Barreiras ao desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos 

Fonte: Adaptado de Timilsina, Kurdgelashvili e Narbel (2011) 

 

2.3. Análise económica 

Tal como evidenciado por Timilsina, Kurdgelashvili e Narbel (2011) dois dos fatores que 

limitam o maior uso de sistemas fotovoltaicos prendem-se com o custo inicial do sistema e a 

conceção e integração do sistema para a sua otimização. Por esse motivo, é unânime em todos 

os estudos analisados, que um dos fatores económicos que se deve considerar na avaliação da 

viabilidade económica do sistema é o período de retorno. 

O período de retorno é simplificadamente o período de tempo que decorre entre o início do 

projeto e o momento em que o investimento iguala os lucros líquidos acumulados. Este método 

é geralmente utilizado por ser muito simples de calcular e permitir ter uma ideia geral do risco 

que o projeto acarreta. No entanto, tem a grande desvantagem de não distinguir os fluxos de 

caixa antes e depois do período de retorno, não os quantificando depois desse período. 

•Baixa eficiência

•Limitações dos componentes do sistema (baterias e 
inversores)

•Oferta insuficiente de matérias-primas como o silício

•Conceção e integração do sistema para a sua 
optimização 

Técnicas

•Custo inicial do sistema

•Falta de financiamentoEconómicas

•Novidade da tecnologia

•Número insuficiente de pessoas suficientemente 
treinados para preparar , instalar e manter sistemas de 
energia solar 

•As leis e os regulamentos existentes podem limitar o 
desenvolvimento da energia solar 

Institucionais
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Pelos motivos anunciados anteriormente, nomeadamente no que diz respeito à falta de precisão 

e informação retirada pelo cálculo do período de retorno, Cucchiella, D’Adamo, Koh (2013) 

incluem na sua metodologia que os indicadores utilizados incluem: valor atual líquido (VAL), 

taxa interna de retorno (TIR) , período de retorno descontado (PPDD), relação custo-benefício 

agregado descontado (BCR). Esses indicadores são simplificadamente apresentados de seguida: 

 Valor atual liquido: É um método financeiro capaz de determinar o valor presente dos 

pagamentos futuros descontados a uma taxa de juro apropriada, menos o custo do 

investimento inicial. Basicamente é o cálculo de quanto valem os futuros pagamentos 

somados a um custo inicial, no presente. A principal vantagem reside no facto do VAL 

representar o valor do dinheiro no tempo. Assim, é mais confiável do que outras técnicas 

de avaliação de investimentos que não descontam os fluxos de caixa futuros. No entanto, 

apresenta a desvantagem de ser baseado em fluxos de caixa futuros estimados que 

podem não corresponder à realidade. 

 Taxa Interna de retorno: Representa uma taxa de juro de modo a que o valor atual dos 

fluxos monetários positivos (rendimentos) futuros estimados, iguale o valor atual dos 

fluxos monetários negativos estimados que foi necessário realizar para obter aqueles 

rendimentos (Romero, 2013). Um projeto só deve ser aceite se a sua TIR não for menor 

do que a taxa interna de retorno esperado. Ao comparar dois ou mais projetos 

mutuamente exclusivos (ou seja, a realização de um exclui a realização do outro), o 

projeto com maior valor de TIR deve ser o escolhido. 

 Período de Retorno descontado: Representa o valor do dinheiro no tempo mediante o 

desconto dos fluxos de caixa do projeto. No período de retorno descontado calcula-se o 

valor presente de cada fluxo de caixa, tendo o início do primeiro período como o ponto 

zero. O período de retorno desconto é mais confiável do que o período de retorno 

simples, uma vez que representa o valor do dinheiro no tempo. 

 Relação custo-benefício agregado descontado: Segundo Cucchiella, D’Adamo e Koh 

(2013) a expressão apresentada no seu trabalho permite explicar os benefícios de 

redução da poluição em termos económicos. Esse fator pode ser essencial de modo a ter 

uma visão integrada de dois pilares da sustentabilidade, o ambiental e o económico. 
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Para além dos fatores económicos apresentados anteriormente existe outro fator usado na 

literatura que pode ser aplicado no estudo da viabilidade económica dos sistemas fotovoltaicos, 

o custo nivelado de energia elétrica (LCOE). A esse respeito Branker, Pathak e Pearce (2011) 

apresentam no seu trabalho a revisão das metodologias existentes sobre este fator e apresentam 

uma forma de cálculo que pretende ser o mais correta possível. Estes autores afirmam mesmo 

que a viabilidade económica de um projeto de geração de energia pode ser avaliada usando 

várias métodos, mas o LCOE é o mais frequentemente usado quando se comparam tecnologias 

de geração de energia elétrica ou considerando a paridade de rede para tecnologias emergentes 

como a energia fotovoltaica (Branker, Pathak, Pearce, 2011). 

O programa Solterm, já apresentado anteriormente tem a capacidade de fazer uma análise 

económica, no entanto segundo o seu manual de utilizador a análise económica de sistemas 

fotovoltaicos está em reanálise devido ao aparecimento de novos incentivos financeiros. 

 

2.4. Incentivos Financeiros 

Os incentivos financeiros são a peça chave para a viabilidade económica de sistemas 

fotovoltaicos. A filosofia geral é incentivar a instalação de energia solar fotovoltaica para 

promoção do investimento privado num sistema fotovoltaico particular. Esta política de 

remuneração é a chave para o desenvolvimento e o futuro da indústria de sistemas fotovoltaicos, 

tanto para os investidores privados como para os governos envolvidos (Sarasa-Maestro, Dufo-

López, Bernal-Agustín, 2012). 

Talavera e Aguilera (2009) apresentam os sistemas de incentivos mais utilizados em vários 

países que são as tarifas feed-In, a net metering, a “eletricidade verde” e os certificados verdes. 

O incentivo mais comum existente de financiamento é a lei feed-In, que foi promulgada em 

muitos países e regiões nos últimos anos. Neste modelo, as empresas de energia elétrica são 

obrigadas a comprar eletricidade de fontes renováveis de energia a um preço mínimo definido 

por lei (Talavera, Aguilera, 2009). Entre os países que adotaram esse incentivo encontra-se 

Portugal, onde é incentivado a produção de energia elétrica através de microprodução ou 

miniprodução elétrica. 
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Em Portugal, o enquadramento legal vigente é o Decreto-Lei n.º 25/2013, que altera os 

Decretos-Lei n.º 363/2007, de 2 de novembro, e n.º 34/2011, de 8 de março, que estabelecem, 

respetivamente, o regime jurídico aplicável à produção de eletricidade por intermédio de 

unidades de microprodução e de unidades de miniprodução. 

Para se exercer a atividade de microprodutor os interessados devem candidatar-se através do 

portal renováveis na hora e cumprir todos os requisitos exigidos para começar a iniciar 

atividade. O candidato pode recorrer ao regime bonificado, onde o preço de venda é definido 

pelo custo de energia do tarifário aplicável em 2012, atualizado anualmente de acordo com a 

taxa de inflação. Caso não reúna as condições necessárias para tal, o candidato pode recorrer 

ao regime geral onde a eletricidade é vendida ao preço de compra. 

 

2.5. Metodologias analisadas 

A temática em estudo já foi largamente analisada, havendo inúmeros artigos publicados sobre 

a mesma. Esses estudos são fundamentais para perceber o que já é conhecido, o que ainda falta 

conhecer, os sucessos e os fracassos já percorridos. Nesse sentido foi realizada uma extensa 

pesquisa sobre os artigos que se consideraram mais enquadrados no tema deste trabalho. A 

maior fonte de pesquisa foi o diretório ScienceDirect, mas também foram analisadas outras 

publicações, nomeadamente de outras universidades portuguesas. 

Para uma melhor organização e perceção de todas as publicações analisadas encontra-se no 

Anexo I uma tabela que resume as informações pertinentes de todos os artigos analisados. Neste 

capítulo do trabalho apenas será feita uma análise detalhada às publicações que se consideraram 

mais relevantes entre as analisadas, de forma a explanar o estado de conhecimento já adquirido 

mais condicente com o tema em estudo. Por fim, será feita uma pequena análise global de todas 

as publicações constantes na tabela. 

A metodologia que mais se adequa ao tema em estudo é a realizada por Ren, Gao e Ruan (2008). 

Nessa metodologia foi criado um modelo designado por MinSC capaz de determinar a 

instalação fotovoltaica economicamente ótima, bem como as estatísticas de desempenho do 

sistema. Para além disso, no caso de o sistema ter sido previamente selecionado, o modelo pode 

avaliar os efeitos económicos, energéticos e ambientais de acordo com a seleção do cliente 
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(Ren, Gao, Ruan, 2008). Na Figura 10 encontra-se um fluxograma do modelo criado pelo autor. 

A maior conclusão tirada com este estudo é que o custo de inicial do sistema tem o maior efeito 

na viabilidade económica do sistema. 

 

Figura 10 - Modelo MinSC 

Fonte: Ren, Gao, Ruan (2008) 

 

Os estudos realizados por Mondol, Yohanis e Norton (2008) e Bernal-Agustí e Dufo-Lópes 

(2005) visam analisar a viabilidade económica de sistemas fotovoltaicos ligados à rede. O 

primeiro tem como objetivo otimizar o desempenho dos sistemas fotovoltaicos, determinando 

para isso quais os fatores que mais contribuem para essa otimização. Para isso foram analisadas 

as consequências na alteração de cada fator individualmente, mantendo os outros constantes, 
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permitindo dessa forma concluir que o rendimento do sistema fotovoltaico depende da 

correspondência entre a oferta do painel fotovoltaico e as necessidades do edifício, o 

dimensionamento dos painéis e a sua inclinação (Mondol, Yohanis, Norton, 2008). Já no 

segundo estudo foi avaliada a viabilidade de um sistema fotovoltaico em Espanha, considerando 

os fatores médios desse país para concluir que com os preços atuais, o investimento em sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede é geralmente rentável (Bernal-Agustí, Dufo-Lópes, 2005). 

Bortolini, Gamberi, Graziani et al (2013) realizaram um estudo para obter a viabilidade dos 

sistemas fotovoltaicos em oito países da União Europeia ou seja, França, Alemanha, Grécia, 

Itália, Espanha, Holanda, Turquia e Reino Unido. Esse estudo é feito com base num 

fluxograma, o Performance Cost Model (PCM), que a partir dos dados de entrada, calcula a 

entidade do investimento inicial e as receitas e os custos anuais (Bortolini, Gamberi, Graziani 

et al 2013). O fluxograma elaborado é o apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Performance Cost Model 

Fonte: Bortolini, Gamberi, Graziani et al (2013) 
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Em Portugal, Amaral (2011) realizou um estudo da viabilidade económica de sistemas 

fotovoltaicos ligados à rede em edifícios residenciais. Para realizar esse estudo foi considerado 

o enquadramento legal à época e foi criado um programa intitulado ANALISE-E. Com o estudo 

realizado o autor concluiu que a produção de energia elétrica recorrendo à microprodução 

fotovoltaica representa, em algumas situações e à luz da atual legislação portuguesa, uma 

alternativa economicamente atrativa (Amaral, 2011). 

Pela análise das restantes publicações pode-se ver que diferentes autores chegam a conclusões 

distintas acerca da viabilidade económica dos painéis fotovoltaicos. Bhandari e Stadler (2009) 

concluíram que pela análise económica os sistemas fotovoltaicos não são viáveis na Alemanha, 

Yang (2010) afirmou que um exame realista indica que a paridade entre rede elétrica e sistemas 

fotovoltaicos está mais longe do que muitos esperam. Já Bernal-Agustí e Dufo-Lópes (2005) 

conclui que a análise económica mostrou que com os preços atuais, o investimento em sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede é geralmente rentável. Amaral (2011) conclui que a produção 

de energia elétrica recorrendo à micro-geração fotovoltaica representa, em algumas situações e 

à luz da atual legislação portuguesa, uma alternativa economicamente atrativa. Sarasa-Maestro, 

Dufo-López e Bernal-Agustín (2012) afirmam mesmo que investimentos em sistemas 

fotovoltaicos ainda são atraentes e em alguns casos, até mesmo excessivamente generosos em 

relação ao cenário financeiro no mundo. 

Apesar disso todos os autores são unânimes a afirmar a importância dos sistemas fotovoltaicos 

para alcançar um melhor desenvolvimento ambiental, assim como em afirmar o papel 

indispensável dos apoios a estes sistemas através de políticas acertadas de financiamento. Tal 

como afirmaram Timilsina, Kurdgelashvili e Narbel (2011) a continuação dos apoios políticos 

pode ser necessário por várias décadas para manter e melhorar o crescimento da energia solar 

nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
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3. METODOLOGIA DESENVOLVIDA 

 

3.1. Enquadramento 

Para cumprir o objetivo deste trabalho, ou seja, obter uma relação custo-benefício para a 

integração de painéis fotovoltaicos, foi desenvolvida uma metodologia cujo algoritmo foi 

introduzido numa folha de cálculo Microsoft Excel. O manual de utilizador encontra-se 

apresentado no próximo capítulo deste documento. 

No desenvolvimento desta metodologia abordou-se apenas a microprodução de energia através 

de sistemas fotovoltaicos (excetuando assim a miniprodução de energia). Para além disso 

recorreu-se ao Decreto-Lei n.º 25/2013 (regimes jurídicos da produção de eletricidade através 

de unidades de microprodução e de unidades de miniprodução) , de 19 de fevereiro e ao 

Despacho do DGEG, de 26 de dezembro de 2013. Foram ainda consideradas as metodologias 

analisadas e explicadas no capítulo anterior. 

Uma cuidada análise do Decreto-Lei aplicável tornou-se uma tarefa indispensável para a 

realização da metodologia, nela distinguem-se dois regimes aplicáveis à microprodução, o 

regime geral e o regime bonificado, cada um com as suas especificidades. Para além disso 

verifica-se também a existência de dois casos bem distintos de aplicação do sistema 

fotovoltaico, a moradia e o condomínio. De forma a resumir-se o decreto-lei 25/2013, de 19 de 

fevereiro com os seus pontos-chave para esta metodologia foi elaborada uma tabela resumo da 

mesma (Tabela 3). 

 

 

 

 

 

http://www.renovaveisnahora.pt/c/document_library/get_file?uuid=65fc4db2-432d-4015-9060-f7c270f8bade&groupId=13360
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Tabela 3 - Resumo do Decreto-Lei 25/2013 de 18 de fevereiro 

Decreto-Lei n.º 

25/2013 
Regime Bonificado Regime Geral 

Moradia 

Potência de ligação até 3,68 kW. 

A potência da unidade de 

microprodução não seja superior a 50 

% da potência contratada. 

O local de consumo associado à 

microprodução disponha de coletores 

solares térmicos com um mínimo de 2 

m² de área útil de coletor ou de 

caldeira a biomassa com produção 

anual de energia térmica equivalente. 

Potência de ligação 

até 5,75 kW. 

A potência da 

unidade de 

microprodução não 

seja superior a 50 

% da potência 

contratada. 

Condomínio 

Potência até 11,04 kW. 

O local de consumo associado à 

microprodução disponha de coletores 

solares térmicos com um mínimo de 2 

m² de área útil de coletor ou de 

caldeira a biomassa com produção 

anual de energia térmica equivalente. 

Potência até 11,04 

kW. 

 

O Decreto-Lei n.º 25/2013 define também que tarifas aplicar a cada regime, sendo que no 

regime geral o microprodutor vende a eletricidade produzida ao mesmo preço da eletricidade 

comprada no mercado liberalizado. Já no regime bonificado as tarifas são definidas no fim de 

cada ano e publicadas em portaria pelo responsável da DGEG, sendo que em 2014 as mesmas 

ficaram estipuladas em € 66/MWh durante o primeiro período de 8 anos e de € 145/MWh 

durante o segundo período de 7 anos. Nessa portaria é também definida a potência máxima a 

atribuir mensalmente. 
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Como também já foi dito anteriormente o programa de simulação escolhido para complementar 

a metodologia desenvolvida é o Solterm, tendo sido usada a versão 5.0. Apesar de na presente 

data já existir a versão 5.1.4 deste programa a sua funcionalidade para o que se pretende efetuar 

é relativamente reduzida, pois a vertente económica dos sistemas fotovoltaicos estão em 

reanálise devido ao surgimento de vários incentivos financeiros. Nesse sentido a versão 5.0 

tornou-se suficiente e será exclusivamente usada para a simulação energética do sistema. 

A metodologia pode ser dividida em duas partes distintas, a primeira vocacionada para a análise 

da viabilidade económica e ambiental de um sistema já dimensionado e uma segunda mais 

vocacionada para a otimização da relação custo-benefício económica e ambiental. 

 

3.2. Análise da viabilidade económica e ambiental 

Esta parte da metodologia consiste na simulação financeira de um investimento em sistemas 

fotovoltaicos e os impactos ambientais evitados. Tentou-se desenvolver uma metodologia fácil 

de usar, sequencial mas principalmente muito completa, que permita ao utilizador explorar 

todos os cenários possíveis em várias vertentes. Por esse motivo foram consideradas como 

variáveis dados como a vida útil do sistema (sendo possível selecionar até 50 anos), o regime 

pretendido, o tipo de habitação em que foi aplicada, o tipo de painel utilizado (mono ou poli-

cristalino), e o local de aplicação (fachada, cobertura plana ou cobertura inclinada). Também a 

determinação da potência de ligação máxima conforme o tipo de habitação e o regime 

considerado foi aplicado na metodologia, servindo como informação de potência a que poderá 

ser ligado o sistema. 

Em relação ao financiamento do sistema fotovoltaico era importante distinguir dois tipos 

diferentes de custos, o custo inicial do sistema e o custo anual recorrente da manutenção e outras 

operações necessárias. Nesse sentido foi introduzido na metodologia um dado relativo ao custo 

inicial do sistema e uma opção facultativa onde poderão ser considerados os encargos anuais 

bem como o intervalo de tempo em que estes ocorrem. Achou-se importante considerar estes 

custos porque foi constatado que, na maioria das vezes, o instalador do sistema garante a 

manutenção do mesmo apenas durante os primeiros anos da sua vida útil. 
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Já no que respeita ao investimento inicial a questão pode-se tornar mais complexa uma vez que 

o investimento exigido num sistema fotovoltaico é para muitos consumidores demasiadamente 

elevado para ser financiado por fundos próprios. Por esse motivo achou-se imprescindível 

acrescentar à metodologia a opção de se pagar o investimento recorrendo a um empréstimo 

bancário. Para além disso houve necessidade de introduzir uma ferramenta simples para se 

efetuar a simulação desse empréstimo bancário. Para tal recorreu-se ao conceito da Taxa Anual 

Nominal (TAN) por ser a taxa mais referida neste tipo de empréstimos, e ao Simulador de 

Crédito aos Consumidores (SCC, 2014) presente no portal do Cliente Bancário do Banco de 

Portugal. Assim sendo o valor da prestação mensal, encargos (comissões, seguros e impostos) 

e custo total com o empréstimo foram calculados assumindo os seguintes pressupostos: 

 Para a prestação mensal considerou-se que “sobre as comissões acresce imposto de selo 

à taxa de 4%, tal como sobre os juros (a taxa de juro usada para calcular a prestação 

mensal é, por isso, de TANx1,04).” (SCC, 2014); 

 Para os encargos (comissões, seguros e impostos) considerou-se que “Sobre o montante 

do financiamento incide imposto de selo, à taxa de 1,0% (para prazos de empréstimo 

iguais ou superiores a 5 anos, de 0,9% para prazos entre 1 e 5 anos ou de 0,07% para 

prazos inferiores a 1 ano).” (SCC, 2014). 

Não obstante do exposto anteriormente, será sempre possível ao utilizador introduzir dados 

mais precisos resultantes de uma simulação mais rigorosa ou fruto da indicação da entidade 

credora. 

Outra incógnita que se pode tornar difícil de quantificar é o preço da eletricidade uma vez que 

em Portugal esse mercado é liberalizado, existindo inúmeros tarifários com diferentes 

quantificações do preço da energia (tarifa simples, bi-horária e tri-horaria), taxas e 

contribuições. Nesse sentido optou-se por apenas considerar a tarifa simples e permitindo ao 

utilizador introduzir o valor preciso ou caso este o desconheça pode usar como boa aproximação 

o valor presente no portal PORDATA de 0,2081 €/kWh para utilizadores domésticos 

(PORDATA, 2014). No entanto o preço da eletricidade não é estático ao longo do tempo pelo 

que para tornar essa componente mais realista foi também considerada a inflação do preço de 

eletricidade que ronda normalmente os 3% (sendo esse o valor aconselhado) ou então pode-se 

usar outro valor que se ache mais apropriado ou mesmo não considerar essa variação. 
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Em relação aos valores regulamentares, a metodologia assume o valor das tarifas referentes ao 

ano de 2014. No entanto caso estas sejam alteradas podem ser corrigidas. Para além do valor 

das tarifas o programa apresenta o valor do registo do sistema de microprodução e ligação à 

rede correspondente a 500€ + IVA a 23%, no entanto, também este valor pode ser facilmente 

alterado caso seja conveniente ou pode ser eliminado caso o custo inicial do sistema tenha esse 

valor incluído. 

Por fim, houve necessidade de se considerar o rendimento decrescente que os sistemas 

fotovoltaicos têm no decorrer dos anos, para tal existe a opção de inserir esses valores de forma 

a considerar a eletricidade produzida de uma forma ainda mais rigorosa. Os catálogos dos 

painéis fotovoltaicos têm geralmente essa informação, recorrentemente na forma que se 

apresenta na Figura 11, retirada de um catálogo. 

 

Figura 12 - Excerto de um catálogo de painéis fotovoltaicos 

Fonte: Catálogo MPrime 

 

Posto isto, a metodologia será capaz de fazer a simulação económica do sistema fotovoltaico 

apresentando como resultados o período de retorno, o VAL e o TIR. As considerações tomadas 

para o seu cálculo foram: 

 Todas as variáveis financeiras serão calculadas através de entradas e saídas de fluxos de 

caixa com uma periodicidade anual; 

 Foi introduzida a opção de nunca existir um período de retorno devido ao facto das 

receitas não igualarem ou ultrapassarem os investimentos; 

 Para o cálculo do VAL é solicitado ao utilizador a taxa de atualização que pretende 

considerar para o cálculo. 
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Ainda em relação ao VAL, o seu valor mostra-se como uma variável da máxima importância 

pois permite perceber se o projeto é rentável (VAL> O) ou se não (VAL <0) a uma determinada 

taxa de atualização. Nesse sentido o utilizador poderá colocar como taxa de atualização a taxa 

de juros que seria oferecida numa poupança bancária e optar assim pela melhor opção de 

investimento. 

Na vertente ambiental foi utilizado o programa SimaPro 7.3.3 para retirar os valores dos 

impactos ambientais através do inventário Ecoinvent, utilizando bases de dados de LCA. Foram 

considerados os impactos de todos os componentes para a instalação de um sistema 

fotovoltaico, incluindo os impactos resultantes da utilização de diferentes tipos de células (isto 

é policristalino - multi-Si e monocristalino - single-Si), o uso de energia para a montagem, 

transporte de materiais e trabalhadores para o local de obras e eliminação de componentes no 

fim de vida. Para os impactos decorrentes da produção de eletricidade, para além do tipo de 

células foram retirados dados de acordo com o elemento de construção onde os sistemas 

fotovoltaicos serão integrados (isto é fachada, cobertura plana ou cobertura inclinada). Os dados 

de LCA para produção de eletricidade pressupõe que a instalação do sistema fotovoltaico está 

ligado á rede de distribuição de energia elétrica e inclui os seguintes processos: os impactos 

incorporados na infraestrutura; água utilizada para a limpeza; quantidade de energia solar 

transformada em energia elétrica; e resíduos da emissão de calor devido às perdas de 

eletricidade no sistema. 

Os impactos ambientais considerados, as suas unidades e o método utilizado estão resumidos 

na Tabela 4. Foram utilizados estes indicadores por serem os mais referidos nas metodologias 

analisadas.  

Nas tabelas seguintes são apresentados os valores diretamente retirados do programa SimaPro 

referentes aos diferentes impactos ambientais causados pelos componentes do sistema 

fotovoltaico (Tabela 5), pela eletricidade produzida pelo sistema fotovoltaico anualmente 

(Tabela 6) e pelos impactos associados à eletricidade consumida (Tabela 6). 
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Tabela 4 - Impactos ambientais, unidades e método utilizado 

Indicador Unidade Método 

Potencial de aquecimento Global 

(GWP) 

[Kg CO2 equiv.] CML 2 baseline 

2000 V2.04 

Potencial de destruição da camada de 

ozono estratosférico (ODP) 

[KgCFC-11 equiv.] CML 2 baseline 

2000 V2.04 

Potencial de acidificação (AP) [Kg SO2 equiv.] CML 2 baseline 

2000 V2.04 

Potencial de eutrofização (EP) [Kg PO4 equiv.] CML 2 baseline 

2000 V2.04 

Potencial de formação de ozono 

troposférico (POCP) 

[Kg C2H4 equiv.] CML 2 baseline 

2000 V2.04 

Energia não-renovável incorporada 

(ADP_FF) 

[MJ equiv.] Cumulative Energy 

Demand V1.0 

Energia renovável incorporada (ER) [MJ equiv.] Cumulative Energy 

Demand V1.0 
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Tabela 5 - Impactos ambientais dos componentes do sistema fotovoltaico 

Impactos ambientais 

dos componentes 

Categoria de impacto LCA 
Energia 

incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ADP_FF ERE 

3 kWp instalado na 

fachada com painel 

multi-Si 

3,67E

+01 

5,19E

+03 

1,09E

-03 

2,46E

+01 

1,59E

+00 

1,58E

+01 

8,37E

+04 

1,48E

+04 

3 kWp instalado na 

fachada com painel 

single-Si 

4,10E

+01 

5,77E

+03 

1,06E

-03 

2,76E

+01 

1,68E

+00 

1,84E

+01 

9,68E

+04 

1,41E

+04 

3 kWp instalado na 

cobertura plana com 

painel multi-Si 

3,76E

+01 

5,33E

+03 

1,09E

-03 

2,47E

+01 

1,58E

+00 

1,57E

+01 

8,61E

+04 

1,46E

+04 

3 kWp instalado na 

cobertura plana com 

painel single-Si 

4,19E

+01 

5,92E

+03 

1,06E

-03 

2,77E

+01 

1,67E

+00 

1,82E

+01 

9,91E

+04 

1,40E

+04 

3 kWp instalado na 

cobertura inclinada 

com painel multi-Si 

3,70E

+01 

5,24E

+03 

1,09E

-03 

2,49E

+01 

1,61E

+00 

1,59E

+01 

8,46E

+04 

1,50E

+04 

3 kWp instalado na 

cobertura inclinada 

com painel single-Si 

4,13E

+01 

5,82E

+03 

1,06E

-03 

2,78E

+01 

1,70E

+00 

1,85E

+01 

9,76E

+04 

1,43E

+04 
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Tabela 6 - Impactos ambientais da eletricidade produzida pelo sistema fotovoltaico 

Impactos ambientais 

da eletricidade 

produzida pelo 

sistema fotovoltaico 

Categoria de impacto LCA Energia 

incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ADP_FF ERE 

3 kWp instalado na 

fachada com painel 

multi-Si 

1,82E

-04 

2,58E

-02 

5,43E

-09 

1,22E

-04 

7,93E

-06 

7,88E

-05 

4,17E

-01 

1,14E

+00 

3 kWp instalado na 

fachada com painel 

single-Si 

2,04E

-04 

2,87E

-02 

5,26E

-09 

1,37E

-04 

8,37E

-06 

9,15E

-05 

4,82E

-01 

1,14E

+00 

3 kWp instalado na 

cobertura plana com 

painel multi-Si 

1,26E

-04 

1,79E

-02 

3,66E

-09 

8,28E

-05 

5,29E

-06 

5,25E

-05 

2,88E

-01 

1,12E

+00 

3 kWp instalado na 

cobertura plana com 

painel single-Si 

1,40E

-04 

1,98E

-02 

3,55E

-09 

9,27E

-05 

5,60E

-06 

6,11E

-05 

3,32E

-01 

1,12E

+00 

3 kWp instalado na 

cobertura inclinada 

com painel multi-Si 

1,24E

-04 

1,75E

-02 

3,66E

-09 

8,32E

-05 

5,39E

-06 

5,33E

-05 

2,83E

-01 

1,12E

+00 

3 kWp instalado na 

cobertura inclinada 

com painel single-Si 

1,38E

-04 

1,95E

-02 

3,55E

-09 

9,30E

-05 

5,69E

-06 

6,18E

-05 

3,27E

-01 

1,12E

+00 
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Tabela 7 - Impactos ambientais da eletricidade produzida pelo consumo de eletricidade 

Eletricidade produzida 

em Portugal incluindo 

as importações 

Categoria de impacto LCA Energia 

incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ADP_FF ERE 

Produção da 

eletricidade da rede 

1,75E

-03 

1,92E

-01 

1,14E

-08 

1,75E

-03 

6,54E

-05 

3,28E

-04 

2,74E

+00 

4,89E

-01 

 

A esses dados diretamente retirados do SimaPro, foi necessário realizar alguns ajustes uma vez 

que estes estão definidos para uma vida útil de 30 anos e uma potência de 3kWp. Para além 

disso as unidades utilizadas nem sempre correspondem às consideradas na metodologia. 

Finalizados esses ajustes os valores estão preparados para serem utilizados na metodologia 

consistindo assim nos impactos da montagem do sistema e nos impactos anuais recorrentes da 

produção da energia fotovoltaica.  

É assim possível determinar qual o período de retorno ambiental do sistema ao considerar-se 

que a eletricidade usada na habitação tem como origem o sistema fotovoltaico, permitindo 

assim poupar a eletricidade convencional (na realidade a eletricidade produzida no sistema é 

vendida à rede), bem como os Kg de CO2 equivalente evitados durante toda a vida útil do 

sistema. 

 

3.3. Otimização económica 

Apesar de estar definido na metodologia a realização da otimização económica e ambiental do 

sistema fotovoltaico não existe nenhuma ligação entre as duas devendo por isso ser realizadas 

separadamente e cujos resultados poderão também eles ser distintos. 

Na Figura 13 é apresentado o quadro resumo da metodologia utilizada para a otimização do 

período de retorno económico, onde estão indicados os dados de entrada e os dados de saída. 



 

 
 
 

35 
 

 

Figura 13 - Otimização do período de retorno económico 

 

A variável que se escolheu para encontrar a melhor relação custo-benefício foi o período de 

retorno por ser referido na maioria dos artigos como a que melhor avalia a viabilidade de um 

sistema fotovoltaico. Nesse sentido optou-se por criar uma metodologia cujo objetivo seria 

minimizar o período de retorno económico e o período de retorno ambiental partindo de 

algumas considerações iniciais. 

Essa otimização consistirá sucintamente em reduzir o período de retorno variando o número de 

painéis fotovoltaicos a colocar, uma vez que como foi dito anteriormente, segundo Mondol, 

Yohanis, Norton (2008) o rendimento do sistema fotovoltaico depende da correspondência 

entre a oferta do painel fotovoltaico e as necessidades do edifício, o dimensionamento dos 

painéis e a sua inclinação. Dessa forma, e considerando sempre a inclinação ótima, apenas é 

possível aumentar o rendimento otimizando o dimensionamento dos painéis. 

A maioria das considerações efetuadas no subcapítulo anterior mantem-se válidas e a sua 

utilização mantem-se idêntica. Exemplos de dados inalterados encontram-se por exemplo o 
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preço da energia elétrica, a inflação do preço de eletricidade, as tarifas do regime bonificado, o 

preço do registo de microprodutor, o tipo de habitação, a potencia contratada, a vida útil dos 

painéis e o seu rendimento ao longo dos anos uma vez que se tratam de dados impostos e 

impossíveis de alterar e/ou otimizar. 

Uma limitação à colocação de painéis fotovoltaicos é a área disponível, assim sendo a 

metodologia necessita desse dado para que o resultado da sua otimização não ultrapasse a área 

disponível. Também deve ser definido à partida se o investimento vai ser realizado com fundos 

próprios ou recorrendo a um empréstimo bancário, e caso seja esta última deve ser indicado a 

TAN e o período de empréstimo. Quanto ao custo do sistema não é possível colocar pois não é 

para já conhecido e dependerá do resultado obtido na otimização. 

Uma vez que a metodologia pretende encontrar uma solução ótima é imprescindível começar 

por indicar um ponto de referência. Para isso é necessário indicar alguns dados para um número 

de painéis que seja mais conveniente, salvaguardando o facto de que esse número deva ser 

superior a uma unidade de forma a diminuir os erros com os arredondamentos. Os dados que 

são necessários indicar são a energia produzida pelo sistema e a potência de ligação que podem 

ser diretamente obtidos pelo Solterm, bem como a área desses mesmos painéis.  

Em relação ao custo do sistema considerando o número de painéis definidos para ponto de 

partida pode ser mais complexo do que o esperado uma vez que o custo total do sistema não é 

diretamente proporcional ao número de painéis fotovoltaicos como as restantes propriedades 

do sistema. Isso poderá acarretar alguma sobrevalorização do custo do sistema, nesse sentido 

foram introduzidos dois custos diferentes na metodologia, o custo fixo que não varia com o 

número de painéis selecionados e que estará associado ao custo do inversor, do sistema de 

montagem, da mão-de-obra, etc. e o custo dos painéis que aumentará proporcionalmente ao 

número escolhido. 

Com os dados fornecidos a metodologia está preparada para determinar a solução ótima que 

minimize o período de retorno económico, indicando o seu valor. Para além disso a metodologia 

indica qual a tarifa (geral ou bonificada) a que se deve propor o utilizador de forma a ter esse 

período de retorno e ainda, mais a título informativo, serão apresentados também os restantes 

valores que são consequência da otimização efetuada nomeadamente a potência de ligação 
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máxima e a potência de ligação, a energia produzida, a área, o custo do sistema, o VAL e o 

TIR. 

A otimização efetuada leva apenas em consideração a otimização do PayBack Time económico 

tendo como condicionantes a potência de ligação máxima e a área disponível, no entanto pode 

ser facilmente munida de outras condicionantes caso se ache oportuno. 

 

3.4. Otimização ambiental 

Em relação à otimização da vertente ambiental, o princípio de funcionamento é idêntico ao da 

otimização económica, ou seja a minimização do período de retorno ambiental do sistema. Na 

Figura 15 é apresentado o quadro resumo da metodologia utilizada para a otimização do período 

de retorno ambiental, onde estão indicados os dados de entrada e saída. 

 

Figura 14 - Otimização do período de retorno ambiental 
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À semelhança da otimização económica existem alguns dados de entrada que devem ser 

introduzidos tais como o regime escolhido, se se trata de uma moradia ou de um condomínio, 

a potência contratada e a potência de ligação, a energia produzida pelo sistema (estes dois 

últimos retirados diretamente do programa Solterm) e a vida útil dos painéis fotovoltaicos, mais 

uma vez estes dados são necessários introduzir por não serem possíveis de alterar e/ou otimizar. 

Para além disso, para se poder fazer uma análise ambiental do sistema fotovoltaico será também 

necessário indicar o tipo de painéis fotovoltaicos usados (mono ou poli cristalinos) e o local de 

aplicação dos mesmos (fachada, cobertura inclinada ou cobertura plana). Esses dados são 

necessários pois interferem nos impactos ambientais causados, sendo que a metodologia está 

capacitada para indicar os valores das diferentes soluções. 

Mais uma vez foi introduzida a possibilidade de se indicar qual a área máxima possível para a 

implantação dos painéis fotovoltaicos, sendo essa uma condição da otimização realizada pela 

metodologia. A metodologia pede também o regime considerado e a potência contratada, pois 

só com esses dados é possível impor uma potência máxima de ligação (determinada 

automaticamente pela metodologia) de forma a também isso ser uma condição da metodologia 

aquando da otimização. 

Tal como mencionado anteriormente neste capítulo os impactos ambientais foram retirados 

diretamente do SimaPro e posteriormente tratados de forma a poderem ser aplicados na 

metodologia sendo assim possível calcular os Kg de CO2 equivalente evitados e o período de 

retorno ambiental e sua posterior otimização. 

Para a metodologia proceder à otimização do período de retorno ambiental, e à semelhança do 

cálculo da otimização económica é necessário introduzir um ponto de partida. Nesse sentido é 

necessário colocar o número de painéis a que se refere esse ponto inicial (recomenda-se mais 

uma vez que se indique os valores para mais do que uma unidade de forma a minimizar os erros 

de arredondamentos), a área desses painéis, bem como a produção de energia e a potência sendo 

que estes dois últimos podem ser obtidos diretamente do programa Solterm. 

A otimização efetuada leva apenas em consideração a otimização do período de retorno 

ambiental tendo como condicionantes a potência de ligação máxima e a área disponível, no 

entanto pode ser facilmente munida de outra condicionantes caso se ache oportuno 
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4. PROGRAMA INFORMÁTICO DESENVOLVIDO E MANUAL DO 

UTILIZADOR 

 

O programa “MicroPV” tem como principal objetivo analisar a viabilidade de um projeto de 

microprodução recorrendo a sistemas fotovoltaicos, permitindo ao utilizador fazer a análise 

ambiental e económica de um sistema previamente dimensionado. Em alternativa poderá ser 

estudada a melhor relação custo-benefício para um caso específico fazendo a otimização do 

tempo de retorno económico e ambiental. 

Sucintamente, o programa consiste num ficheiro Microsoft Excel contendo cinco folhas de 

cálculo distintas: “Viabilidade do sistema”; “Cálculos auxiliares (económico) ”; “Cálculos 

auxiliares (ambiental) ”; “Opt. Económico” e “Opt. Ambiental”. Para além disso, para o correto 

funcionamento do programa este deve ser acompanhado do programa de simulação Solterm. 

O programa pode ser dividido em duas partes distintas, sendo a primeira relativa ao cálculo da 

viabilidade de um sistema de microprodução fotovoltaica, constituído pelas folhas “Viabilidade 

do sistema”, “Cálculos auxiliares (económico) ”e “Cálculos auxiliares (ambiental) ”. No 

entanto, apenas a primeira exige a manipulação do utilizador, sendo toda a informação 

necessária lá inserida e todos os resultados nela exibidos. 

A segunda parte do programa, completamente autónoma da primeira, é constituída pelas duas 

folhas seguintes, “Opt. Económico” e “Opt. Ambiental”. Nelas será efetuada a otimização 

económica e ambiental, respetivamente. Essas folhas não têm relação entre si, pelo que se for 

pretendido fazer as duas otimizações devem-se preencher integralmente os campos de ambas a 

folhas. 

O preenchimento das folhas é bastante intuitivo, sendo apenas obrigatório preencher as células 

com sombreado a cinzento, sendo que as restantes têm como função a exibição de resultados 

ou informações, que poderão ser alteradas caso o utilizador o ache pertinente. Também ao longo 

de todo o programa existem anotações laterais que permitem ao utilizador entender melhor que 

dados são pedidos e como os deve preencher. 
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Nos subcapítulos seguintes será explicado detalhadamente o funcionamento do Solterm por se 

tratar de uma ferramenta imprescindível para a utilização do programa, bem como de todas as 

folhas constituintes do programa “MicroPV”. 

 

4.1. Programa Solterm 

O programa aconselhado para realizar a simulação energética de um sistema fotovoltaico é o 

Solterm, por isso será realizada uma breve explicação do mesmo na sua versão 5.0. Chama-se 

no entanto a atenção que para uma explicação mais detalhada o utilizador deve consultar o 

Manual do programa. 

O primeiro separador do programa corresponde aos dados do “Clima e local”, nela deverá ser 

selecionado o concelho em que será implementado o sistema (1). Para além disso pode definir-

se as obstruções do horizonte (2), caso existam. Estes dados estão exemplificados na Figura 16. 

 

Figura 15 - Clima e local (Solterm) 
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De seguida é necessário ir para o separador “Sistemas Fotovoltaicos” (3) e selecionar o sistema 

de ligação à rede de baixa tensão (4). Tendo selecionado essa opção é agora necessário definir 

as características do sistema, nomeadamente do painel, do inversor e a sua configuração. Para 

tal, pressionando na imagem do painel (5) pode-se selecionar o painel da lista presente no 

programa (6) ou introduzir um novo painel com as características presentes no catálogo do 

painel fotovoltaico (7). Nessa página deve ser também introduzida a configuração do sistema 

(8), introduzindo o azimute, a inclinação e o número de painéis. Depois de indicar todas as 

características, nesse quadrado aparecerão dados importantes como a área dos painéis e a 

potência nominal, que deverá ser retirado para introduzir no programa uma vez que representa 

a potência de ligação máxima que esse sistema pode efetuar. Procedimento idêntico ao do painel 

deve ser feito para o inversor, pressionando na sua imagem (9) e selecionando ou introduzindo 

o inversor escolhido. Todos estes passos estão sinalizados na Figura 17. 

 

Figura 16 - Sistema Fotovoltaico (Solterm) 

 

Por fim é necessário efetuar a análise energética (11), obtendo assim o valor do E (sist) que é 

um dado necessário para introdução no programa “MicroPV” (12), tal como se mostra na Figura 
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18. Para além disso poderão ser visualizados outros dados como o rendimento e a produtividade, 

bem como realizar uma otimização do sistema. 

 

 

Figura 17 - Análise energética (Solterm) 
 

4.2. Folha “Viabilidade do sistema” 

Será nesta folha que será analisada a viabilidade económica e ambiental de um sistema 

previamente dimensionado. Nela serão introduzidos os dados do sistema e serão também 

apresentados os resultados da análise efetuada nas folhas “cálculos auxiliares”. 

No primeiro quadro presente na folha são inseridos os dados relativos ao sistema escolhido bem 

como aos dados relativos à sua implantação. Tal como se pode ver na Tabela 8 é pedido 

nomeadamente o regime a que será associado o sistema fotovoltaico, a sua vida útil, se se trata 
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de uma moradia ou condomínio, o tipo de painel e o local de implantação (fachada, cobertura 

plana ou cobertura inclinada). Para além desses dados são pedidas todas as informações 

relativas á potência de ligação e potência contratada, bem como a energia produzida pelo 

sistema. Para o preenchimento deste quadro é imprescindível o uso do programa Solterm. 

Tabela 8 – Dados do sistema fotovoltaico da folha "Viabilidade do sistema" 

Trata-se de uma moradia ou condomínio? Moradia 

Qual o regime escolhido? Geral 

Potência contratada (KvA) 10,35 

Potência de Ligação máxima (kW) 5,175 

Potência de Ligação (kW) 4,4 

E (sist) (kWh) 5533 

Vida útil dos painéis (anos) 25 

Tipo de painel Poli-Cristalino 

Tipo de aplicação Cobertura inclinada 

 

A Tabela 9 é relativa aos custos do sistema fotovoltaico. Nele estão reunidos todos os custos 

que poderão surgir com a aquisição e manutenção de um sistema fotovoltaico. Destaca-se o 

facto de o programa estar definido para assumir que o financiamento provem de fundos próprios 

ou empréstimo bancário, sendo que no segundo caso está capacitado para calcular as prestações 

mensais expectáveis e os encargos de abertura de empréstimo (salienta-se que o utilizador pode 

sempre colocar dados mais precisos nessas células). Neste quadro é possível também introduzir 

os valores de manutenção anuais esperados, bem como o intervalo de anos a que esse valor é 

aplicável. 
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Tabela 9 - Custos do sistema da folha "Viabilidade do sistema" 

Custo inicial (€) 21 033,00 € 

Custos anuais (€) 0,00 € 

Fundos próprios ou empréstimo? Empréstimo 

Montante do empréstimo (€) 21 033,00 € 

Taxa de juro anual nominal (TAN) (%) 4,00% 

Período de empréstimo em anos 8 

Prestação mensal (€) 257,95 € 

Encargos (comissões, seguros e impostos) (€) 210,33 € 

Custo total com empréstimo (€) 24 973,09 € 

 

O último quadro de preenchimento obrigatório é relativo a dados regulamentares e valores da 

energia consumida e está exemplificado na Tabela 10. Em relação ao preço da energia este pode 

ser introduzido pelo utilizador ou assumido o valor de referência indicado no programa. Para 

além disso o utilizador pode assumir uma inflação no seu preço ou ignorar esse dado, colocando 

0%. Já os dados regulamentares incidem principalmente nas tarifas do regime bonificado, que 

são alteradas anualmente e relativos ao registo e ligação do sistema de microprodução à rede 

(apenas se deve considerar 0€ caso esse valor esteja incluído no preço do sistema). Também 

nesse quadro deve ser indicada a taxa de atualização para o cálculo do VAL. 

Tabela 10 - Dados regulamentares e energia consumida da folha "Viabilidade so sistema" 

Preço da energia (€/kWh) 0,2081 

Inflação do preço da eletricidade (%) 3,00% 

Taxa de atualização para cálculo do VAL (%) 4,00% 

Registo microproduçao (€) 615,00 € 

Tarifa dos primeiros 8 anos (€/kWh) 0,066 € 

Tarifa dos 7 anos restantes (€/kWh) 0,145 € 
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Para além dos quadros obrigatórios foi inserido um quadro para dados complementares, tal 

como parcialmente mostrado na Tabela 11 relativa ao rendimento do sistema, que se encontra 

abaixo dos quadros de resultados. Este quadro pode ser preenchido caso o utilizador pretenda 

dar uma maior precisão aos valores realmente produzidos pelo sistema e caso tenha acesso a 

esses dados. Nesse quadro o utilizador deve colocar o rendimento que o fabricante assegura que 

os painéis fotovoltaicos produzam em cada ano, até ao ano que o utilizador definiu como o fim 

da vida útil do sistema (nos anos restantes o valor é indiferente pois o programa não os utilizará). 

Tabela 11 - Rendimento do sistema da folha "Viabilidade do sistema" 

Dados complementares (rendimento do sistema) 

Número de anos Rendimento 

0 100% 

1 90% 

2 90% 

3 90% 

4 90% 

5 90% 

6 90% 

7 90% 

8 90% 

9 90% 

10 90% 

 

Por fim, encontra-se na mesma folha o quadro dos resultados, onde são apresentados os valores 

para os principais índices financeiros, tal como o período de retorno, o VAL e o TIR. Já na 

vertente ambiental é apresentado o período de retorno ambiental, os Kg equivalente de CO2 

evitados e os impactos totais causados pelo sistema na sua vida útil. As duas tabelas de 

resultados estão exemplificadas na Tabela 12 e Tabela 13. Esses cálculos foram integralmente 

efetuados nas folhas “cálculos auxiliares”. 
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Tabela 12 - Resultados da página "Viabilidade do sistema" 

  Resultados 

Período de retorno económico (anos) 19,70 

VAL (€) -838,57 € 

TIR (%) 3,50% 

Período de retorno ambiental (anos) 1,93 

Kg de CO2 equivalente evitados pelo sistema 7,66E+04 

 

 

Tabela 13 - Resultado de impacto ambiental da página "Viabilidade do sistema" 

Resultados 

de impacto 

ambiental 

Categoria de impacto LCA 
Energia 

incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ADP_FF ERE 

Impactos 

totais do 

ciclo de 

vida do 

sistema 

fotovoltaico 

1,36E

+02 

1,92E

+04 

4,01E-

03 

9,12E+

01 

5,90E+

00 

5,84E+

01 

3,10E+

05 

8,36E+

05 

 

 

4.3. Folhas “Cálculos auxiliares (económico) ” e “Cálculos auxiliares 

(ambiental) ” 

Estas folhas têm como único objetivo realizar os cálculos necessários para determinar os 

resultados apresentados na folha “Viabilidade do sistema”. Estas páginas apenas devem ser 

alteradas caso seja necessário atualizar o seu conteúdo. 

A existência de tabelas cujo limite de número de anos são 50 foi uma opção do autor de forma 

a ultrapassar significativamente o número limite de anos que o utilizador poderá introduzir, 

estando dessa forma salvaguardada a não-limitação desse critério. 
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Na folha “cálculos auxiliares (ambiental) ” são também apresentadas as tabelas dos impactos 

ambientais retirados diretamente do SimaPro 7.3.3, pelo que no caso de o utilizador possuir 

dados mais atualizados pode fazer diretamente a sua atualização. 

 

4.4. Folha “Opt. Económico” 

Para a correta utilização desta folha, para além de ser necessário o programa Solterm, o 

utilizador deve verificar se o seu Excel tem ativado o suplemento Solver. Caso não esteja é 

necessário clicar em “ficheiro”->”Opções”->”Suplementos” e ativar o Solver, posteriormente 

o suplemento aparecerá em “dados”. 

No primeiro quadro da folha são pedidos os dados relativos ao sistema escolhido bem como os 

dados relativos à sua implantação. É perguntado se se trata de uma moradia ou de um 

condomínio, a vida útil do sistema e a potência contratada. 

Em relação à célula referente à área disponível, a sua existência deve-se ao facto desta ser uma 

limitação para o número de painéis a colocar. Desta forma o utilizador deve indicar qual a área 

máxima para os painéis selecionados não a ultrapassarem. No entanto, se este valor for 

desconhecido recomenda-se a utilização de um número elevado (ou eliminação dessa condição 

no suplemento Solver), de forma a não ser uma condicionante do dimensionamento. 

Em relação ao preço da energia pode ser introduzido pelo utilizador ou assumido o valor de 

referência indicado no programa. Para além disso pode assumir-se a inflação ou ignorar este 

parâmetro, colocando 0% nesse valor. Já os dados regulamentares incidem principalmente nas 

tarifas do regime bonificado, que são alteradas anualmente e relativos ao registo e ligação do 

sistema de microprodução à rede (apenas se deve considerar 0€ caso esse valor esteja incluído 

no preço do sistema). Também nesse quadro deve ser indicada a taxa de atualização para o 

cálculo do VAL. Todos esses dados estão exemplificados na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Dados do sistema fotovoltaico da folha "Opt. Económico" 

Trata-se de uma moradia ou condomínio? Moradia 

Potência contratada (KvA) 10,35 

Área disponível (m^2) 47 

Preço da energia (€/kWh) 0,2081 

Vida útil dos painéis (anos) 25 

Inflação do preço da eletricidade (%) 3,00% 

Taxa de atualização para cálculo do VAL (%) 4,00% 

Registo microproduçao (€) 615,00 € 

Tarifa dos primeiros 8 anos (€) 0,066 € 

Tarifa dos 7 anos restantes (€) 0,145 € 

 

 

A Tabela 15 é relativa a algumas considerações sobre os custos do sistema fotovoltaico. Uma 

vez que o objetivo desta folha é alcançar a relação custo-benefício ótima recorrendo ao menor 

tempo de retorno, o custo do sistema é ainda desconhecido pelo que apenas se deverá indicar 

se o financiamento irá ocorrer com fundos próprios ou recorrendo a empréstimo bancário 

(salienta-se que o programa está concebido para fazer uma simulação do empréstimo bancário, 

sendo no entanto possível ao utilizador colocar dados mais exatos). Para além disso o utilizador 

deve indicar, caso existam, custos anuais com manutenção bem como o intervalo de tempo em 

que estes ocorrerão. 
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Tabela 15 - Custo do sistema da folha "Opt. Económico" 

Custos anuais (€) 0,00 € 

Fundos próprios ou empréstimo? Fundos próprios 

Montante do empréstimo 18 929,70 € 

Taxa de juro anual nominal (TAN) 4,00% 

Período de empréstimo em anos 8 

Prestação mensal 232,15 € 

Encargos (comissões, seguros e impostos) 189,30 € 

Custo total com empréstimo 22 475,78 € 

 

Para além dos quadros obrigatórios foi inserido no final da folha um quadro para dados 

complementares, que pode ser preenchido caso o utilizador pretenda dar uma maior precisão 

aos valores realmente produzidos pelo sistema e caso tenha acesso a esses dados. Nesse quadro 

o utilizador deve colocar o rendimento que o fabricante assegura que os painéis fotovoltaicos 

produzam em cada ano, até ao ano que o utilizador definiu como o fim da vida útil do sistema 

(nos anos restantes o valor é indiferente pois o programa não os utilizará). Esse quadro está 

exemplificado na Tabela 16. 
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Tabela 16 - Rendimento do sistema da folha "Opt. Económica" 

Dados complementares (rendimento do sistema) 

Número de anos Rendimento 

0 100% 

1 90% 

2 90% 

3 90% 

4 90% 

5 90% 

6 90% 

7 90% 

8 90% 

9 90% 

10 90% 

 

Para permitir que o programa encontre uma solução ótima que minimize o período de retorno 

económico é necessário introduzir um “ponto de partida”, pelo que no próximo quadro 

apresentado na Tabela 17 é pedido ao utilizador que recorrendo ao Solterm indique alguns dados 

para um número de painéis fotovoltaicos à escolha (recomenda-se que o número de painéis seja 

superior a 1 para minimizar erros com arredondamentos). Em relação aos custos, o utilizador 

deve definir um custo fixo, que não variará com o número de painéis adotados e um custo dos 

painéis que inseriu que irá variar diretamente com o número resultante da otimização. 

Tabela 17 - "Ponto de partida" da folha "Opt. Económico" 

Número de 

painéis 

E (sist) 

(kWh) 

Potência de Ligação 

(kW) 

Custo fixo 

(€) 

Custo dos painéis 

(€) 

Área 

(m^2) 

20 5533 4,4 10 516,50 € 10 516,50 € 32,2 
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Depois de definido o ponto de partida basta correr o Solver e aparecerá o resultado ótimo (o 

utilizador pode sempre editar o Solver, aumentando ou diminuindo condições, conforme o seu 

caso em concreto). No entanto, o objetivo de minimizar a relação custo-benefício ótima pode 

não ser exequível por essa nunca ser possível, nesse caso o valor que aparecerá na célula relativa 

ao tempo de retorno tomará o valor de 100. Serão também exibidos todos os dados associados 

à solução ótima, tal como mostrado nas Tabelas 18 e 19. 

Tabela 18 - Resultados da folha "Opt. económico" 

Número de painéis Período de retorno (anos) Regime 

23 16,21 Geral 

 

Tabela 19 - Resultados complementares "Opt. económico" 

Potência de Ligação 

máxima (kW) 

Potência de 

Ligação (kW) 

E (sist) 

(kWh) 

Custo total 

(€) 

Área dos 

painéis (m2) 

VAL 

(€) 

TIR 

(%) 

5,175 5,06 6362,95 22 610,48 37,03 725,49 4,27 

 

Nesta folha constam também os cálculos auxiliares para obter os objetivos necessários. 

Recomenda-se ao utilizador que não altere esses cálculos. 

 

4.5. Folha “Opt. Ambiental” 

Para a correta utilização desta folha, para além de ser necessário o programa Solterm, o 

utilizador deve verificar se o seu Excel tem ativado o suplemento Solver. Caso não esteja deve 

clicar em “ficheiro”->”Opções”->”Suplementos” e ativar o Solver, posteriormente o 

suplemento aparecerá em “dados”. 

No primeiro quadro presente na folha são inseridos os dados relativos ao sistema escolhido bem 

como aos dados relativos à sua implantação. É perguntado se se trata de uma moradia ou de um 

condomínio, a vida útil do sistema, o tipo de painel e o local de implantação (fachada, cobertura 
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plana ou cobertura inclinada). Para além desses dados é pedido a potência contratada e o regime 

escolhido, tal como exemplificado na Tabela 20. 

Tabela 20 - Dados do sistema da folha "Opt. Ambiental" 

Trata-se de uma moradia ou condomínio? Moradia 

Qual o regime escolhido? Geral 

Potência contratada (KvA) 10,35 

Potência de Ligação máxima (kW) 5,175 

Vida útil dos painéis (anos) 25 

Tipo de painel Poli-Cristalino 

Tipo de aplicação Cobertura inclinada 

Área disponível (m^2) 47 

 

De seguida são apresentados os valores dos impactos ambientais diretamente retirados do 

programa SimaPro 7.3.3 e os valores já trabalhados para aplicar na metodologia. Recomenda-

se que não se alterem estes dados exceto se o utilizador possuir dados mais atualizados ou 

precisos. 

Para permitir que o programa encontre uma solução ótima que minimize o período de retorno 

ambiental é necessário introduzir um “ponto de partida”, pelo que na Tabela 21 é pedido ao 

utilizador que recorrendo ao Solterm indique alguns dados para um número de painéis 

fotovoltaicos à escolha (recomenda-se que o número de painéis seja superior a 1 para minimizar 

erros com arredondamentos).  

Tabela 21 - "Ponto de Partida" da folha "Opt. Ambiental" 

Número de painéis E (sist) (kWh) Potência de Ligação (kW) Área (m^2) 

20 5533 4,4 32,2 

 

 



 

 
 
 

53 
 

Depois de definido o ponto de partida basta correr o Solver e o resultado ótimo será indicado 

(o utilizador pode sempre editar o Solver, aumentando ou diminuindo condições, conforme o 

seu caso em concreto). Serão também exibidos todos os dados associados à solução ótima, tal 

como exemplificado na Tabela 22. 

Tabela 22 - Resultados da folha "Opt. Ambiental" 

Número 

de painéis 

Período de 

Retorno (anos) 

Kg de CO2 

equivalente evitados 

E (sist) 

(kWh) 

Potência de 

Ligação (kW) 

Área 

(m^2) 

1 1,68 4,44E+03 276,65 0,22 1,61 

 

Nesta folha constam também os cálculos auxiliares para determinar o período de retorno 

ambiental, mas mais uma vez recomenda-se ao utilizador que não altere as suas células. 
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5. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA A UM CASO DE ESTUDO 

 

5.1. Descrição do caso de estudo 

O objetivo deste capítulo é fazer uma aplicação da metodologia, exemplificando ao máximo as 

várias funcionalidades do programa criado. Assim sendo vai ser aplicada a metodologia a duas 

habitações diferentes, uma moradia localizada em Penafiel, cujo alçado sul e planta da cobertura 

se encontram na Figura 19 e 20 respetivamente, e um condomínio localizado em Vila Nova de 

Famalicão cuja imagem da cobertura é apresentada na Figura 21. 

A moradia tem uma cobertura inclinada constituída por quatro águas sendo uma delas voltada 

a Sul, visível no alçado presente na Figura 19. Assim sendo, será nessa água da cobertura que 

será instalado o sistema fotovoltaico. Em relação ao condomínio, este apresenta uma cobertura 

plana pelo que o sistema fotovoltaico será implementado nela, voltado a Sul em filas horizontais 

(tendo em atenção ao sombreamento provocado pelas mesmas). 

 

 

Figura 18 - Alçado Sul da moradia 
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Figura 19 - Planta da cobertura da moradia 

 

 

Figura 20 - Cobertura do condomínio 
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Para a análise da viabilidade económica e ambiental da moradia será utilizada uma proposta 

feita por uma empresa instaladora de sistemas fotovoltaicos para a moradia em 2011 (onde as 

tarifas aplicadas eram substancialmente superiores), cujas opções estão representadas na Tabela 

23. Para o condomínio serão utilizados os dados obtidos numa pesquisa de preços de cada 

constituinte do sistema no sítio da internet de uma empresa de painéis fotovoltaicos. Esta 

escolha deveu-se ao facto de assim se poder fazer uma análise mais realista das várias opções 

que o utilizador pode dispor aquando da simulação e/ou otimização.  

Tabela 23 - Soluções de sistemas fotovoltaicos 

Kit Home Energy 3,60 kWp 4,05 kWp 4,4 kWp 

Módulos 

fotovoltaicos 
16 Módulos 225 W 18 Módulos 225 W 20 Módulos 220W 

Área 25,74 m2 28,96 m2 32,18 m2 

Potência mínima 

Contratada 
6,9 ou 10,35 kVA 6,9 ou 10,35 kVA 10,35 kVA 

Inversor Kaco 3600 
Kaco 3600 / SMA 

3800 
SMA 4000 

Preço (sem IVA) 14.500€ 15.900€ 17.100€ 

 

É importante referir também que para cada combinação mencionada anteriormente será 

estudada a viabilidade económica e ambiental do sistema bem como se realizará a otimização 

económica e ambiental. Para a viabilidade económica e ambiental o estudo será realizado para 

o regime geral e o regime bonificado e dentro de cada regime considerando fundos próprios e 

empréstimo bancário resumindo essas informações numa tabela em cada solução. 
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 1ª Solução da moradia – Kit Home Energy 4,4 kWp 

Optou-se por fazer primeiramente a análise deste sistema por ter sido o selecionado pela 

empresa aquando do envio da proposta em 2011. 

Para analisar a viabilidade do sistema é necessário efetuar a simulação energética no programa 

Solterm, havendo a necessidade de adicionar as características dos painéis fotovoltaicos e do 

inversor no programa introduzindo as propriedades mencionadas no catálogo em anexo. Foi 

também realizada a pré-otimização de modo a considerar o ângulo dos painéis mais favorável. 

Os resultados da simulação podem ser consultados na Figura 22 e Figura 23. 

 

Figura 21 - Introdução de dados da 1ª solução 
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Figura 22 - Resultados da simulação da 1ª solução 

 

Com base nos resultados obtidos anteriormente, os dados introduzidos no programa “MicroPV” 

são os que constam na Tabela 24. 
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Tabela 24 - Dados Introduzidos na 1ª Solução 

Trata-se de uma moradia ou condomínio? Moradia 

Qual o regime escolhido? Geral 

Potência contratada (kVA) 10,35 

Potência de Ligação máxima (kW) 5,175 

Potência de Ligação (kW) 4,4 

E (sist) (kWh) 5533 

Vida útil dos painéis (anos) 25 

Tipo de painel Poli-Cristalino 

Tipo de aplicação Cobertura inclinada 

 

Foi também ajustado o rendimento para 90% nos primeiros 10 anos e 80% nos 15 anos 

seguintes, tal como mencionado no catálogo. Para o empréstimo bancário foram utilizadas as 

condições do Crédito energias renováveis protocolo EDP, da Caixa Geral de Depósitos (CGD, 

2014) onde é considerada uma TAN de 4% para um período de empréstimo de 96 meses. Por 

esse motivo a taxa de atualização para o cálculo do VAL foi considerado também de 4%. 

Quanto ao registo de microprodução foi considerado 0€ por estar contabilizado no preço global 

e foi também considerado 0€ os custos anuais com manutenção (forma mais simplificada). O 

custo do sistema considerado foi de 21 033€ resultantes dos 17100€ mais IVA a 23%. 

Com estas considerações os resultados da viabilidade económica encontrados são os 

sintetizados na Tabela 25. 
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Tabela 25- Resultados da viabilidade económica da 1ª solução 

 Regime Geral Regime Bonificado 

Fundos 

próprios 

 Período de retorno (anos) 

16,78 

 VAL (€) -206,07 € 

 TIR (%) 3,92% 

 Período de retorno (anos) 

23,54 

 VAL (€) -8 555,90 € 

 TIR (%) 0,71% 

Empréstimo 

Bancário 

 Período de retorno (anos) 

19,32 

 VAL (€) -223,57 € 

 TIR (%) 3,86% 

 Período de retorno (anos) 

Nunca 

 VAL (€) -8 573,40 € 

 TIR (%) -0,40% 

 

No que se refere à viabilidade ambiental os dados obtidos são os que constam na Tabela 26. Já 

os impactos totais causados pela instalação do sistema fotovoltaico encontra-se na Tabela 27.  

Tabela 26 - Resultados da viabilidade ambiental da 1ª solução 

Período de retorno ambiental (anos) 1,93 

Kg de CO2 equivalente evitados pelo sistema 7,66E+04 

 

Tabela 27 - Impactos totais do sistema fotovoltaico da 1ª solução 

Resultados 

de impacto 

ambiental 

Categoria de impacto LCA 
Energia 

incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ADP_FF ERE 

Impactos 

totais do 

ciclo de vida 

do sistema 

fotovoltaico 

1,36E

+02 

1,92E

+04 

4,01E-

03 

9,12E+

01 

5,90E+

00 

5,84E+

01 

3,10E+

05 

8,36E+

05 
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De forma a otimizar a relação custo-benefício económica considerou-se que o custo dos painéis 

fotovoltaicos representam 50% do valor total do sistema fotovoltaico, pois segundo Spertino, 

Di Leo e Cocina (2013) os custos dos módulos fotovoltaicos variam entre 40-55% do valor 

total. Para facilitar a interpretação considerou-se também que o financiamento é realizado com 

fundos próprios. Assim sendo a otimização resulta no indicado na Tabela 28. 

Tabela 28 - Otimização económica da 1ª solução 

 

 

Em relação á otimização ambiental os resultados obtidos encontram-se na Tabela 29. 

Tabela 29 - Otimização ambiental da 1ª Solução 

 

 

 2ª Solução da moradia – Kit Home Energy 4,05 kWp 

A simulação realizada para este caso é idêntica à anterior, sendo que o inversor utilizado foi o 

Kaco 3600. Os resultados obtidos no Solterm podem ser visualizados na Figura 24 e Figura 25. 

 

Numero de paineis PayBack (anos) Regime

23 15,84 Geral

Número de paineis PayBack (anos)

1 1,68

Kg de CO2 equivalente evitados

4,44E+03



 

 
 
 

63 
 

 

Figura 23 - Introdução do sistema no Solterm 

 

 

Figura 24 - Resultados da simulação da 2ª solução 
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Para a utilização da metodologia as considerações foram também elas idênticas á 1ª solução, 

alterando apenas a potência de ligação, o E (sist.) e o preço do sistema, sendo este de 19 557€. 

Os resultados podem ser consultados na Tabela 30. 

Tabela 30 - Resultados da viabilidade económica da 2ª solução 

 Regime Geral Regime Bonificado 

Fundos 

próprios 

 Período de retorno (anos) 

15,91 

 VAL (€) 1 055,37 € 

 TIR (%) 4,46% 

 Período de retorno (anos) 

22,84 

 VAL (€) -7 208,43 € 

 TIR (%) 1,08% 

Empréstimo 

Bancário 

 Período de retorno (anos) 

18,37 

 VAL (€) 1 039,10 € 

 TIR (%) 4,20% 

 Período de retorno (anos) 

24,85 

 VAL (€) -7 224,71 € 

 TIR (%) 0,09% 

 

No que se refere à viabilidade ambiental os resultados estão presentas na Tabela 31 e os 

impactos totais na Tabela 32. 

Tabela 31 - Viabilidade económica da 2ª solução 

Período de retorno ambiental (anos) 1,80 

Kg de CO2 equivalente evitados pelo sistema 7,70E+04 
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Tabela 32 - Impactos totais da 2ª Solução 

Resultados 

de impacto 

ambiental 

Categoria de impacto LCA 
Energia 

incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ADP_FF ERE 

Impactos 

totais do 

ciclo de vida 

do sistema 

fotovoltaico 

1,26E

+02 

1,78E

+04 

3,71E-

03 

8,44E+

01 

5,46E+

00 

5,40E+

01 

2,87E+

05 

7,71E+

05 

 

Na otimização económica e ambiental foram considerados os mesmos pressupostos 

mencionados na solução anterior tendo como resultados os apresentados na Tabela 33 e Tabela 

34 respetivamente. 

Tabela 33 - Otimização económica da 2ª solução 

 

 

Tabela 34 - Otimização ambiental da 2ª solução 

 

 

 3ª Solução da moradia - Kit Home Energy 3.60 kWp 

A simulação desta solução foi feita novamente no programa Solterm e os resultados 

apresentados nas figuras 26 e 27. 

Numero de paineis PayBack (anos) Regime

22 14,65 Geral

Número de paineis PayBack (anos)

1 1,59

Kg de CO2 equivalente evitados

4,89E+03
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Figura 25 - Introdução do sistema no Solterm 

 

 

Figura 26 - Resultados da análise energética da 3ª solução 
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Para a utilização da metodologia as considerações foram também elas idênticas às anteriores 

alterando apenas a potência de ligação, o E (sist.) e o preço do sistema, sendo este de 17 835 €. 

Os resultados podem ser consultados na tabela 35. 

Tabela 35 - Resultados da viabilidade económica da 3ª solução 

 Regime Geral Regime Bonificado 

Fundos 

próprios 

 PayBack Time (anos) 16,26 

 VAL (€) 485,02 € 

 TIR (%) 4,23% 

 PayBack Time (anos) 23,13 

 VAL (€) -6 859,75 € 

 TIR (%) 0,93% 

Empréstimo 

Bancário 

 PayBack Time (anos) 18,76 

 VAL (€) 470,18 € 

 TIR (%) 4,05% 

 PayBack Time (anos) Nunca 

 VAL (€) -6 874,59 € 

 TIR (%) -0,11% 

 

No que se refere à viabilidade ambiental os resultados estão presentas na Tabela 36 e os 

impactos totais na Tabela 37. 

Tabela 36 - Viabilidade ambiental da 3ª solução 

Período de retorno ambiental (anos) 1,75 

Kg de CO2 equivalente evitados pelo sistema 6,98E+04 
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Tabela 37 - Impactos totais da instalação da 3ª Solução 

Resultados 

de impacto 

ambiental 

Categoria de impacto LCA 
Energia 

incorporada 

ADP GWP ODP AP POCP EP ADP_FF ERE 

Impactos 

totais do 

ciclo de vida 

do sistema 

fotovoltaico 

1,02E

+02 

1,44E

+04 

3,01E-

03 

6,86E+

01 

4,44E+

00 

4,39E+

01 

2,33E+

05 

6,04E+

05 

 

Na otimização económica e ambiental foram considerados os mesmos pressupostos 

mencionados nas soluções anteriores tendo como resultados os apresentados nas Tabela 38 e 

Tabela 39 respetivamente. 

Tabela 38 - Otimização económica da 3ª Solução 

 

 

Tabela 39 - Otimização ambiental da 3ª Solução 

 

 

 4ª Solução do condomínio – Painéis SW 270 e inversor Sunny Tripower 12000TL 

Consultando o sítio da internet de uma empresa de sistemas fotovoltaicos escolheu-se um tipo 

de painel fotovoltaico e um inversor. O inversor escolhido teve em conta que o estudo era 

realizado para um condomínio que tem obrigatoriamente de possuir uma ligação trifásica. Com 

estes dados será realizada a otimização económica e ambiental, sendo necessário em primeiro 

lugar efetuar uma simulação no Solterm para um número fixo de painéis. Os resultados estão 

apresentados nas figuras 28 e 29. 

Número de paineis PayBack (anos) Regime

23 12,52 Geral

Número de paineis PayBack (anos)

1 1,57

Kg de CO2 equivalente evitados

4,90E+03
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Figura 27 - Introdução do sistema no Solterm 

 

 

Figura 28 - Resultados da simulação da 4ª solução 
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Em relação aos constituintes do sistema segundo o catálogo consultado cada painel terá um 

custo de 349€, o inversor um custo de 4580€. Esses valores correspondem ao preço 

acrescentado de IVA a 23% e estão representados nas Figuras 30 e 31 respetivamente. 

 

Figura 29 - Preço do painel fotovoltaico 

 

Figura 30 - Preço do inversor 

 

Como não existem dados sobre os restantes custos considerou-se o referido por Spertino, Di 

Leo e Cocina (2013) onde a percentagem dos custos do sistema é dado nas seguintes 

percentagens, os custos dos módulos fotovoltaicos (40-55% do valor total), os custos do 

inversor/cabo/proteção (10%), os custos de construção-integração (10-15%), os custos de 

instalação (10-15%) e os custos de conceção/burocrático (5-10%). Nesse sentido foi escolhido 

como custos fixos 18320€ (correspondente a quatro vezes o valor do inversor). Em relação ao 
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financiamento do sistema foram considerados fundos próprio e o resultado da otimização 

económica e ambiental pode ser consultado na Tabela 40 e Tabela 41 respetivamente.  

Tabela 40 - Otimização económica da 4ª solução 

 

 

Tabela 41 - Otimização ambiental da 4ª Solução 

 

 

5.2. Análise dos resultados 

Realizada a aplicação da metodologia podemos chegar a algumas conclusões relevantes para o 

estudo desenvolvido. A primeira refere-se ao regime mais vantajoso, sendo que em todos os 

casos, otimizados ou não, o regime que melhor retorno oferece é o regime geral. Isso deve-se 

fundamentalmente às baixas tarifas do regime bonificado, por esse motivo, considerando 

apenas a primeira solução e usando como base a folha “otimização económica” tentou-se 

perceber qual seria o valor que as tarifas bonificadas deveriam assumir de forma a tornarem-se 

vantajosas comparadas com o regime geral. Esse processo foi feito multiplicando o valor da 

tarifa por números inteiros até ter como resultado ótimo o regime bonificado. 

 1ª Tentativa 

Tarifa dos primeiros 8 anos (€) 0,132 € 

Tarifa dos 7 anos restantes (€) 0,290 € 

Para estas tarifas a otimização económica assume os valores apresentados na Tabela 42. 

Tabela 42 - Otimização económica da 1ª tentativa 

 

 

Numero de paineis PayBack (anos) Regime

39 9,60 Geral

Número de paineis PayBack (anos)

1 1,87

Kg de CO2 equivalente evitados

5,70E+03

Número de paineis PayBack (anos) Regime

23 12,81 Geral
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 2ª Tentativa 

Tarifa dos primeiros 8 anos (€) 0,198 € 

Tarifa dos 7 anos restantes (€) 0,435 € 

Para estas tarifas a otimização económica assume os valores apresentados na Tabela 43. 

Tabela 43 - Otimização económica da 2ª tentativa 

 

 

Assim sendo conclui-se que para a mesma instalação de painéis fotovoltaicos, a tarifa 

bonificada só compensaria se o seu valor fosse cerca de três vezes superior ao atual. O período 

de retorno da segunda tentativa é superior pois o regime bonificado tem um limite de potência 

de ligação o que faz com que o número de painéis instalados seja também menor. 

Outra conclusão que se pode tirar da aplicação da metodologia é que a otimização económica 

é inversa da otimização ambiental, ou seja, enquanto a otimização económica é conseguida 

colocando o máximo de painéis fotovoltaicos possíveis a ambiental obtém-se com o mínimo de 

painéis fotovoltaicos, tal como se pode observar pela Figura 32 que demonstra a evolução do 

período de retorno económico e ambiental para a primeira solução. 

 

Figura 31 - Comparação do período de retorno económico e ambiental 

Número de paineis PayBack (anos) Regime

16 14,60 Bonificado
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6. CONCLUSÕES FINAIS 

 

6.1. Conclusões 

Com este trabalho foi possível criar uma metodologia expedita capaz de determinar a 

viabilidade económica e ambiental de um sistema fotovoltaico em microprodução. Para além 

disso foi possível introduzir uma ferramenta capaz de otimizar essa viabilidade ambiental e 

económica recorrendo ao conceito de período de retorno.  

Essa metodologia foi depois convertida numa folha de cálculo com o Microsoft Excel para uma 

melhor utilização do mesmo, nesse sentido espera-se que o mesmo se possa mostrar como uma 

boa ferramenta de trabalho para projetistas desses sistemas. 

Da metodologia e do programa obtido com este trabalho conclui-se que este se mostra como 

uma ferramenta útil para o dimensionamento e otimização de um sistema fotovoltaico ligado à 

rede em microgeração. Espera-se também que este trabalho permita um avanço do 

conhecimento sobre esta temática fazendo assim com que esta seja cada vez mais usada e 

aperfeiçoada. 

Da análise dos resultados obtidos na aplicação da metodologia percebe-se facilmente que à luz 

da atual realidade portuguesa, nomeadamente às tarifas praticadas e aos preços dos sistemas 

fotovoltaicas, um investimento nesses sistemas é demasiadamente desvantajoso. Em todas as 

soluções estudadas os resultados do período de retorno excedem os 15 anos, sendo que 

frequentemente nem chegam a ter um período de retorno, pelo que se excede em muito o 

período de retorno aceitável que ronda os 8 anos segundo os artigos analisados. 

No que respeita à viabilidade ambiental, os resultados são muito motivadores pois obtiveram-

se períodos de retorno a rondar os 2 anos, evidenciando assim o potencial deste tipo de produção 

de energia para o alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, nomeadamente no que 

respeita ao desenvolvimento ambiental. 

Já em termos de otimização do período de retorno económico e ambiental conclui-se que a 

forma de o alcançar é exatamente o oposto uma da outra, visto que a otimização do período de 

retorno económico é conseguido com a maximização do número de painéis e a otimização do 

período de retorno ambiental é conseguido com a minimização do número de painéis. No 
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entanto, verifica-se que a sua variação desses valores é muito distinta, uma vez que o período 

de retorno diminui muito mais rapidamente que o aumento do período de retorno ambiental. 

Assim sendo propõe-se que uma medida de otimização mútua ambiental/económica mantem-

se válida considerando a maximização do número de painéis a instalar. Torna-se então evidente 

que a otimização dos custos/benefícios da instalação de sistemas fotovoltaicos é conseguido 

com o maior número possível de painéis fotovoltaicos. 

Outra conclusão que foi possível retirar da aplicação da metodologia foi a constatação de que a 

instalação dos sistemas fotovoltaicos não apresenta vantagens económicas muito devido às 

tarifas do regime bonificado aplicadas. Poder-se-á mesmo questionar sobre o nome atribuído a 

esse tipo de regime, uma vez que as tarifas pagas em vez de serem superiores às tarifas de 

mercado são substancialmente inferiores (cerca de metade do valor, em média). Com isso 

percebe-se facilmente a falta de incentivos praticados em Portugal numa área tão importante e 

tão urgente como a melhoria do ambiente e na procura de produção de energias mais limpas. 

Apesar disso, foi percebido que o aumento das tarifas bonificadas tornam-se uma prioridade 

para o incentivo da instalação de sistemas fotovoltaicos, sendo que se pode considerar que esse 

valor deverá mesmo triplicar (sensivelmente) de forma a tornar este regime mais vantajoso, 

dando jus ao seu nome. 

 

6.2. Perspetivas futuras 

Como tarefa futura propõe-se a passagem desta metodologia para um programa que para além 

de tornar o uso da mesma ainda mais fácil e intuitivo permita aliar os sistemas fotovoltaicos aos 

sistemas solares térmicos, tornando assim o programa muito mais abrangente. Uma proposta 

desse programa foi já desenvolvida como resultado doutro trabalho sendo que a parte 

correspondente aos sistemas térmicos está praticamente finalizada. Na figura 33 é apresentada 

a imagem inicial desse programa. 
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Figura 32 - Proposta de programa a ser efetuado 

 

Para além disso, e tendo-se percebido que a escala de uma habitação não é notoriamente 

suficiente para uma relação custo benefício satisfatória, uma futura análise deve ser feita numa 

escala mais global, deixando de pensar na habitação e pensar na escala bairro. Com as 

conclusões obtidas com este trabalho pensa-se que esse será o único caminho que as tecnologias 

de produção de eletricidade através de energia solar tenha para apresentar melhores condições 

económicas e ambientais. Só assim se poderá fazer um verdadeiro incentivo à criação deste tipo 

de energia limpa, tendo no entanto vantagens económicas associadas. 
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ANEXO I - METODOLOGIAS ANALISADAS 

Ano Autores Titulo Contexto Resultados Link (doi) 

2011 Amaral, A. Estudo da 

viabilidade 

económica da 

instalação de 

sistemas de coletores 

solares fotovoltaicos 

em edifícios 

residenciais 

Determinar a viabilidade 

económica da 

implementação de 

unidades de microgeração 

que utilizem a tecnologia 

solar fotovoltaica para a 

produção de energia 

elétrica. 

A produção de energia elétrica recorrendo à 

microgeração fotovoltaica representa, em 

algumas situações e à luz da atual legislação 

portuguesa, uma alternativa economicamente 

atrativa, podendo ser mais um contributo 

interessante para um futuro mais promissor. 

http://hdl.

handle.net/

10316/201

93 

2005 Bernal-Agustí, J. 

Dufo-Lópes, R. 

Economical and 

environmental 

analysis of grid 

connected 

photovoltaic systems 

in Spain 

É realizado um estudo 

económico e ambiental em 

instalações de energia 

solar fotovoltaicos 

conectados à rede elétrica 

espanhola. 

A análise económica mostrou que com os preços 

atuais, o investimento em sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede é geralmente rentável (VAL 

positivo para a maioria dos cenários). No 

entanto, o pay-back time (não inferior a 9 anos) 

poderia dissuadir os investidores. Uma ligeira 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.rene

ne.2005.0

6.004 



 

 
 
  

II  
 

redução dos incentivos disponíveis pode resultar 

em não recuperação do investimento. 

2009 Bhandari, R. 

Stadler, I. 

Grid parity analysis 

of solar photovoltaic 

systems in Germany 

using experience 

curves 

Analisar a evolução dos 

preços dos sistemas 

fotovoltaicos e da energia 

elétrica na Alemanha a fim 

de obter o ano de paridade. 

Foram encontrados anos de paridade em torno de 

2019, 2017 e 2015 para sistemas fotovoltaicos 

com tempos de vida de 25, 30 e 40 anos, 

respetivamente. Pela análise económica os 

sistemas fotovoltaicos não são viáveis na 

Alemanha. 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.solen

er.2009.06

.001 

2013 Bortolini, M. 

Gamberi, M. 

Graziani, A. 

Mora, C. 

Regattieri, A. 

 

 

Multi-parameter 

analysis for the 

technical and 

economic 

assessment of 

photovoltaic systems 

in the main 

European Union 

countries 

Viabilidade de sistemas 

solares fotovoltaicos para 

oito países relevantes na 

área da União Europeia, ou 

seja, França, Alemanha, 

Grécia, Itália, Espanha, 

Holanda, Turquia e Reino 

Unido. Realçar as 

condições que mais afetam 

a viabilidade económica de 

sistemas fotovoltaicos. 

Alemanha, Itália e Espanha apresentam as 

condições mais favoráveis para a instalação 

rentável dos sistemas fotovoltaicos. Para todos 

os países, os resultados apontam para o papel 

chave ainda desempenhado pelas estratégias de 

incentivo para apoiar os investimentos nos 

sistemas fotovoltaicos. 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.enco

nman.201

3.04.035 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019689041300232X


 

 
 
 

III 
 

2011 Branker, K. 

Pathak, M. 

Pearce, J. 

A review of solar 

photovoltaic 

levelized cost of 

electricity 

Este artigo revisa a 

metodologia de cálculo do 

custo nivelado de energia 

elétrica (LCOE) corrigindo 

os equívocos feitos nos 

pressupostos encontrados 

em toda a literatura. 

Este trabalho mostrou que as premissas mais 

importantes são os custos do sistema, o 

financiamento, o tempo de vida e o prazo do 

empréstimo. 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.rser.

2011.07.1

04 

2011 Carvalho, D. 

Wemans, J. 

Lima, J. 

Malico, I. 

Photovoltaic energy 

mini-generation: 

Future perspectives 

for Portugal 

Avaliar os benefícios do 

desenvolvimento do 

mercado de sistemas 

fotovoltaicos de 

minigeração de 150 kW 

em Portugal. 

Os sistemas de rastreamento de um único eixo 

são as tecnologias mais rentáveis. Este estudo 

prova que Portugal, devido aos seus altos níveis 

de radiação, e com os regimes de apoio 

adequadas, oferece excelentes oportunidades de 

investimento no setor da energia fotovoltaica. 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.enpo

l.2011.05.

016 

 

2006 Celik, A. Present status of 

photovoltaic energy 

in Turkey and life 

cycle techno-

economic analysis of 

Neste artigo, uma casa na 

Turquia que teria um 

sistema fotovoltaico como 

fonte de energia primária é 

hipoteticamente concebido 

para avaliar a viabilidade 

A casa fotovoltaica teoricamente projetada em 

Ancara revelou que o custo de eletricidade 

fotovoltaica por kWh é 3-4 vezes mais caro do 

que a da rede elétrica, usando sistemas 

fotovoltaicos com sistemas de armazenamento. 

Os componentes do sistema fotovoltaico e os 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.rser.

2004.09.0

07 



 

 
 
  

IV  
 

a grid-connected 

photovoltaic-house 

técnico-económica de 

sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede. 

custos de eletricidade por kWh pode ser 

significativamente reduzido se forem isentos de 

impostos e, além disso, os governos 

introduzirem subsídios. 

2013 Cucchiella, F. 

D’Adamo, I. 

Koh, S. 

Environmental and 

economic analysis of 

building integrated 

photovoltaic systems 

in Italian regions 

Foram estimados a 

rentabilidade económica e 

impacto ambiental do 

sistema fotovoltaico em 

Itália, em primeiro lugar 

na escala provincial e em 

seguida, na escala 

regional. 

Os princípios da maximização ambiental são 

inconsistentes com os objetivos de maximização 

económica, destacando, assim, uma fraqueza no 

sistema de incentivos atualmente implementado 

em Itália. Para um dimensionamento adequado, 

os dados sobre o consumo de energia e a perda 

de eficiência do gerador são muito relevantes. 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.jclep

ro.2013.10

.043 



 

 
 
 

V 
 

2011 Freire, R. Análise de 

viabilidade de 

Projectos de 

minigeração 

Fotovoltaica 

Este trabalho faz uma 

análise das principais 

condicionantes do 

dimensionamento de um 

sistema fotovoltaico ligado 

à rede e apresenta uma 

metodologia de 

dimensionamento que 

aborda os novos desafios 

da minigeração 

fotovoltaica nos edifícios. 

Foi feita uma análise de viabilidade que permitiu 

avaliar o impacto das variáveis sujeitas à 

alteração nos indicadores de viabilidade, 

avaliando-se também o grau da sensibilidade. 

- 

2000 Lazou, A. 

Papatsoris, A. 

The economics of 

photovoltaic stand-

alone residential 

households: A case 

study for various 

European and 

Mediterranean 

locations 

Dimensionamento custo-

benefício e avaliação de 

sistemas fotovoltaicos 

residenciais autónomos em 

vários locais da Europa e 

do Mediterrâneo. 

A partir do ano de 2005 os sistemas 

fotovoltaicos podem atender economicamente às 

demandas de energia elétrica de uma casa 

residencial localizada em áreas remotas. O custo 

dos kWh solares remotos está previsto para 

atingir o seu valor mínimo nas próximas duas / 

três décadas de uma forma assintótica. 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/S0927

-

0248(00)0

0005-2 

 



 

 
 
  

VI  
 

2008 Mondol, J. 

Yohanis, Y. 

Norton, B. 

Optimising the 

economic viability 

of grid-connected 

photovoltaic systems 

Otimizar a viabilidade 

econômica de sistemas 

fotovoltaicos conectados à 

rede 

Os resultados mostraram que o rendimento do 

sistema fotovoltaico depende da correspondência 

entre a oferta do painel fotovoltaico e as 

necessidades do edifício, o dimensionamento 

dos painéis e a sua inclinação. A rentabilidade de 

um sistema fotovoltaico conectado à rede 

aumenta se o sistema fotovoltaico for 

dimensionado para reduzir o excesso de energia 

elétrica alimentada à rede. 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.apen

ergy.2008.

10.001 

2013 Paudel, A. 

Sarper, H. 

Economic analysis 

of a grid-connected 

commercial 

photovoltaic system 

at Colorado State 

University-Pueblo 

O trabalho apresenta a 

análise económica de um 

sistema fotovoltaico 

conectado à rede a 1,2 

MW instalada no Colorado 

State University-Pueblo. 

 

É identificado que o custo do sistema 

fotovoltaico, programa de assistência financeira, 

e os preços da energia são cruciais para a 

viabilidade económica do projeto fotovoltaico, 

além de uma condição climática favorável. 

O TIR do projeto é de 10,7 % para os créditos e 

descontos fiscais dados. 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.ener

gy.2013.0

1.052 

2011 Peters, M. 

Schmidt, T. 

Shedding 

lightonsolartechnolo

gies—A techno-

Discutir as implicações 

políticas no que diz 

respeito a promover a 

Hoje as tecnologias solares ainda não podem 

competir com as formas convencionais de 

geração de energia, mas aproximar a 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.enpo



 

 
 
 

VII 
 

Wiederkehr, D. 

Schneider, M. 

economicassessment 

and 

itspolicyimplications 

difusão de tecnologias 

solares. 

competitividade por volta de 2020 em locais 

favoráveis. A competitividade das diferentes 

tecnologias solares varia consideravelmente 

entre os locais, devido às diferenças de recurso 

solar e incentivos oferecidos. 

l.2011.07.

045 

 

2006 Rehman, S. 

Bader, M. 

Al-Moallem, S. 

Cost of solar energy 

generated using PV 

panels 

Estudar a distribuição e 

duração da radiação da luz 

do sol sobre a Arábia 

Saudita. A análise também 

inclui a produção de 

energia renovável e 

avaliação económica de 

uma fotovoltaica com 

capacidade instalada de 5 

MW. 

Os indicadores económicos como a taxa interna 

de retorno, o período de retorno simples, os 

fluxos de caixa positivos, o valor presente 

líquido, a economia anual de ciclo de vida, o 

índice de rentabilidade e os custos de produção 

de energia renovável mostraram que Bishah era 

o melhor local para a desenvolvimento de 

energia fotovoltaica e Tabuk o pior. 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.rser.

2006.03.0

05 

2008 Ren, H. 

Gao, W. 

Ruan, Y. 

Economic 

optimization and 

sensitivity analysis 

of photovoltaic 

Este artigo lida com o 

problema do tamanho 

ideal de energia 

fotovoltaica conectada à 

A capacidade ideal do sistema é dependente do 

custo de capital, da taxa de juros, da eficiência 

do sistema e do preço de venda da eletricidade 

sendo que o custo de capital tem o maior efeito. 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.rene



 

 
 
  

VIII  
 

system in residential 

buildings 

rede de um sistema 

fotovoltaico para aplicação 

residencial. 

O período de retorno foi simplesmente feito por 

custo de capital, eficiência e preço de venda de 

energia elétrica. 

ne.2008.0

6.011 

2012 Sarasa-Maestro, 

C. 

Dufo-López, R. 

Bernal-Agustín, 

J. 

Photovoltaic 

remuneration 

policies in the 

European Union 

Estudar o desenvolvimento 

de sistemas fotovoltaicos 

em alguns países da União 

Europeia (UE). 

O FIT é o programa mais usado para criar 

incentivos para o uso de sistemas fotovoltaicos. 

Durante os últimos dois anos, as tarifas de 

sistemas fotovoltaicos foram reduzidos em 

muitos países europeus. Investimentos em 

sistemas fotovoltaicos ainda são atraentes, em 

alguns casos, até mesmo excessivamente 

generosos em relação ao cenário financeiro no 

mundo. 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.enpo

l.2012.12.

011 

2009 Singh, P. 

Singh, S. 

Realistic generation 

cost of solar 

photovoltaic 

electricity 

Foi desenvolvido um novo 

método de amortização do 

empréstimo para sistemas 

fotovoltaicos, resultando 

no custo de geração de 

energia elétrica 

fotovoltaica que aumenta 

Propõe-se que para se chegar ao custo real da 

eletricidade fotovoltaica o pagamento das 

parcelas anuais do empréstimo sejam iguais à 

inflação estimada no preço da rede elétrica com 

período de empréstimo perto da vida útil do 

sistema fotovoltaico. 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.rene

ne.2009.0

7.020 



 

 
 
 

IX 
 

com o tempo como o de 

rede elétrica. 

2013 Spertino, F. 

Leo, P. 

Cocina, V. 

 

Economic analysis 

of investment in the 

rooftop photovoltaic 

systems: A long-

term research in the 

two main markets 

Este trabalho apresenta 

uma análise técnico-

económica de 

investimentos em sistemas 

fotovoltaicos considerando 

as políticas de incentivo, e 

aplica-se a alguns estudos 

de casos significativos na 

Alemanha e Itália. 

Comparação entre o retorno do investimento no 

caso Alemão e Italiano, bem como possíveis 

consequências futuras derivadas das alterações 

de financiamento nesses países. Nesse sentido a 

Itália mostra-se com maiores benefícios, mas 

com tendência a assemelhar-se à Alemanha 

devido aos cortes de financiamento previstos. 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.rser.

2013.08.0

24 

2009 Talavera, D. 

Aguilera, G. 

The internal rate of 

return of 

photovoltaic grid-

connected systems: 

A comprehensive 

sensitivity analysis 

Foi realizada uma análise 

de sensibilidade da taxa 

interna de retorno (TIR) 

para alguns fatores 

económicos. 

Os resultados obtidos provam inequivocamente 

que o juro anual de empréstimo, o subsídio ao 

investimento inicial, a produção anual de 

eletricidade fotovoltaica, o preço unitário de 

eletricidade fotovoltaica e o investimento inicial 

são ordenados do menor para o maior impacto 

sobre a TIR. 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.rene

ne.2009.0

7.006 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032113005649
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032113005649
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032113005649


 

 
 
  

X  
 

2005 Talavera, D. 

Nofuentes, G. 

Aguilera, J. 

Fuentes, M. 

Tables for the 

estimation of the 

internal rate of return 

of photovoltaic grid-

connected systems 

Este artigo apresenta 

algumas tabelas de fácil 

utilização para estimar a 

TIR evitando cálculos 

complicados. 

Seis tabelas dirigidas a designers e proprietários 

de sistemas fotovoltaicos foram apresentadas 

com o objetivo de facilitar a estimativa do 

parâmetro TIR. 

http://dx.d

oi.org/10.1

016/j.rser.

2005.02.0

02 

2011 Timilsina, G. 

Kurdgelashvili, 

L. 
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Solar energy: 

Markets, economics 
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Este estudo analisa os 

aspetos técnicos, 

económicos e de política 

de implementação e 

desenvolvimento de 

energia solar. 

Apesar do enorme potencial técnico, o 

desenvolvimento e implantação em larga escala 

de tecnologias de energia solar em todo o mundo 

ainda tem de superar uma série de obstáculos 

técnicos, financeiros, regulatórios e 

institucionais. A continuação dos apoios 

políticos pode ser necessário por várias décadas 

para manter e melhorar o crescimento da energia 

solar nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 
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Análise do futuro da 

energia solar fotovoltaica 

Um exame realista indica que a paridade entre a 

rede elétrica e sistemas fotovoltaicos está mais 

longe do que muitos esperam. O rápido 

crescimento na implantação de sistemas 

http://dx.d
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fotovoltaicos nos últimos anos é em grande parte 

orientada por políticas de incentivo, e um 

crescimento tão rápido não será sustentável. 
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ANEXO II – CATÁLOGO PAINEL FOTOVOLTAICO 220W 
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ANEXO III – CATÁLOGO PAINEL FOTOVOLTAICO 225W 
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ANEXO IV – CATÁLOGO PAINEL FOTOVOLTAICO SW 270 MONO 

 

 

 




