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Sumário Executivo 

Este estudo procura um ponto de vista pluridisciplinar, abordando diversos temas estudados ao 

longo do curso de Engenharia e Gestão Industrial. Nomeadamente nas áreas das ciências dos 

Materiais/Química (tecnologia das células e processo de geração eléctrica), da Engenharia Electrotécnica 

(energia e rede eléctrica), da Engenharia Civil e Arquitectura (integração fotovoltaica em edifícios e design), 

da Engenharia do Ambiente e Engenharia Mecânica, as cadeiras de Gestão de Energia e Avaliação de 

Projectos e por último a disciplina de Macroeconomia, numa óptica transversal do estudo. 

O objecto do trabalho é estudar a viabilidade de um sistema fotovoltaico de microgeração à luz da 

legislação vigente para Portugal. Esse estudo tem como base dois equipamentos fotovoltaicos: um que 

consiste em células em silício cristalino e o outro em células em película fina. Adicionalmente a estas duas 

escolhas, combinar-se-á um equipamento móvel para adequação à maior radiação do sol (sistema de 

seguimento solar) para cada um dos dois equipamentos iniciais, o que perfaz um estudo de viabilidade 

económica subdividido em quatro variantes. 

O enquadramento Legal que assiste este trabalho baseia-se essencialmente no Regime Renováveis 

na Hora e também nos regimes que assistem a microgeração de electricidade. À luz deste enquadramento 

irei escolher para potência do equipamento fotovoltaico em estudo um valor igual a 3,68 kWp. Este é o 

patamar máximo que é possível instalar ao abrigo da tarifa mais atractiva, que é de 0,65 € por kWh no ano 

inicial de aplicação referente a 2008 e que sofre decréscimo anual de 5 % do seu valor. Irá ser considerada 

também uma segunda perspectiva que depreende um cenário legal associado a uma viabilidade económica 

mais penalizante. 
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Title of Thesis:  

Build Integrated Photovoltaic Systems in Domestic Application with 3.68 kWp of Generated Power  

 

Keywords 

Photovoltaic, energy, renewable, sun, small electric generation 

 

Executive Summary 

This study seeks a multidisciplinary point of view, while cover issues studied during the course of 

Industrial Engineering and Management. Particularly in the areas of Materials Science/Chemistry (cell 

technology and process of electricity generation), Electrical Engineering (energy and electrical grid), of the 

Civil Engineering and Architecture (photovoltaic integration in buildings and design), Environmental 

Engineering and Mechanics Engineering, the disciplines of Energy Management and Project Evaluation and 

lastly the discipline of Macroeconomics, in a cross-sectional view of the study. 

  The purpose of this work is to study the feasibility of a Grid Connected Photovoltaic (PV) System in 

the light of current legislation in Portugal. This study is based on two photovoltaic systems: one consisting of 

crystalline silicon cells and the other, thin film cells. In addition to these two initial choices, each one will 

combine with a mobile equipment for adaptation to higher solar radiation (sun tracking system), which 

amounts to an economic feasibility study including four variants.   

The framework that assists this work is based on Regime “Renewables in Time”, in conjunction with 

schemes that assist the microgeneration of electricity. In light of this framework i will choose the value of 3,68 

kWp for the power of the photovoltaic equipment in study. This is the maximum Electric Power amount that 

can be installed under the more attractive tariff in, which was around € 0,65 per kWh during the first year of 

implementation in 2008, and who suffers annual decrease of 5% of its value. Will also be considered a 

second perspective that appears from a more onerous legal setting, representing a lower value of the tariff 

that is applied in photovoltaic generation. 
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1. Introdução  

 

O objecto do trabalho é estudar a viabilidade de um sistema fotovoltaico (FV) de microgeração à luz 

da legislação vigente para Portugal, bem como apresentar as potencialidades deste tipo de energia 

renovável. 

Numa primeira fase do estudo, correspondente ao enquadramento do tema Fotovoltaico, são 

apresentadas as características gerais deste tipo de produção de energia e o modo de funcionamento do 

mesmo. De seguida, a cronologia irá abordar essencialmente a evolução da tecnologia que assiste as 

células FV, transversalmente dividida em três gerações, descritas detalhadamente, a posteriori, no capítulo 

III. A primeira geração, de células de Silício cristalino, é aquela que ainda hoje prevalece no mercado, com 

cerca de 90% dos sistemas de produção FV existentes no mundo feitos a partir de Silício cristalino. Nesta 

secção relatam-se as características das células de Silício monocristalino e de várias células em Silício 

policristalino (ou multicristalino). A segunda geração é relativa às células em película fina e surge da 

necessidade de redução do consumo de Silício, cuja produção se caracteriza por ser economicamente 

dispendiosa. As células desta geração são também inovadoras por possuírem uma óptima capacidade de 

integração em fachadas de edifícios. Por último, na terceira geração, encontram-se uma panóplia de 

tecnologias, na sua maioria em fase de estudos. Irão ser destacadas algumas dessas tecnologias, em 

constante aperfeiçoamento mas já com provas dadas na relação custo-eficiência, caso das tecnologias 

fotoelectroquímicas e nanocristalinas híbridas. Nesta última, enquadra-se a tecnologia das células em 

Arsénio de Gálio (GaAs), apenas viável se combinada com concentradores ou usada em satélites. Esta 

primeira etapa de enquadramento ao tema, tratada em todo o capítulo II, terá o seu subcapítulo final 

dedicado ao processo de fabrico de um módulo fotovoltaico ao longo da sua cadeia de valor. 

Uma vez que as células FV são a componente de todo o sistema FV onde existe mais margem de 

manobra para aperfeiçoamento da eficiência eléctrica, o capítulo III destina-se exclusivamente a apresentar 

os vários materiais e tecnologias passíveis de serem empregues no fabrico das células de um sistema FV, 

enquadradas cronologicamente em três gerações no princípio deste trabalho. 

As células FV além de serem o componente base do sistema de produção de energia eléctrica são 

também o mais caro. Das diversas tecnologias que assistem a produção de células fotovoltaicas, importa 

salientar que para a feitura do estudo de viabilidade económica do trabalho são considerados dois tipos de 

módulos, em Silício cristalino e película fina. Estas duas tecnologias de fabrico são aquelas que se podem 

considerar como as que apresentam os resultados de campo de forma mais consolidada e são as mais 

divulgadas, traduzindo-se no facto de serem tecnologias que o simulador de geração de energia eléctrica 

usado neste trabalho – o simulador PVGIS – dispõe.  

Adicionalmente a estas duas escolhas, combinar-se-á um equipamento móvel com eixo horizontal e 

vertical para adequação à maior captação do sol, para cada um dos dois equipamentos iniciais. Este 

equipamento adicional é suportado pelo simulador PVGIS na aferição de geração eléctrica. Assim, o estudo 

de viabilidade económica, objecto principal deste estudo, vê-se subdividido em quatro variantes. 

O Capítulo IV explica as razões que justificam o desenvolvimento da energia Fotovoltaica. Neste 

capítulo são apresentadas as características gerais deste tipo de produção de energia e desmistificam-se 

algumas ideias vulgarmente associadas aos sistemas Fotovoltaicos, em prejuízo destes. A segunda parte 

deste capítulo divide-se em três temas: aborda aspectos técnicos que potenciam o uso de sistemas FV na 
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microgeração; trata das características ambientais indissociáveis de uma energia renovável como a 

fotovoltaica e por último faz um apanhado macroeconómico ao mercado FV. O Capítulo V visa enquadrar a 

energia solar fotovoltaica em Portugal e apresenta as suas perspectivas de desenvolvimento.  

O enquadramento Legal que assiste a microgeração de electricidade, na actualidade, em Portugal, é 

feito principalmente através de três regimes: DL 225/2007, Regime Produtor independente; DL 68/2002, 

Regime Produtor – Consumidor e DL 363/2007, Regime Renováveis na Hora, e é com base na aglutinação 

deles, que o estudo de viabilidade se realizará. No Capitulo VI apresenta-se o plano legislativo em Portugal 

para a microgeração de electricidade através de sistemas FV. 

No Capitulo VII procede-se à construção da metodologia de simulação da produção eléctrica, 

nomeadamente a fase de estruturação e definição das variáveis do problema. Por fim realiza-se o 

tratamento dos dados de produção eléctrica dos quatro equipamentos FV em estudo, para uma determinada 

localização, apresentando um plano de viabilidade para cada opção. 

Teremos como objecto final deste estudo, no capítulo VIII, a apresentação dos resultados obtidos 

sobre os estudos de viabilidade económica e as conclusões e recomendações sobre os mesmos. 
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2. Enquadramento 

2.1. Enquadramento semântico do tema Energia Solar Fotovoltaica 

 

Modo de funcionamento do processo Fotovoltaico 
 

Na exposição a raios solares, os sistemas FV produzem electricidade. Os raios solares são 

compostos por partículas de energia denominadas fotões que servem de ignição ao processo de geração 

eléctrica. Deste modo, a luz do sol ao exercer radiação numa superfície de material FV, verá os seus fotões 

trespassar a superfície, podendo ser reflectidos ou absorvidos. Se um fotão for absorvido, a sua energia 

correspondente irá ser transferida para um electrão situado num átomo do material FV. Após receber esta 

energia, o electrão está apto para deixar a sua posição habitual na órbita do seu átomo hospedeiro. Deste 

modo aumenta a intensidade de corrente de um circuito eléctrico, através do Efeito “Fotovoltaico”. 

Figura 1. Esquema de funcionamento da célula FV 

 
Fonte: Comissão Europeia (2008) 

A célula fotovoltaica é a base da construção de um sistema FV. Uma célula convencional tem cerca 

de três por três polegadas1 e apresenta uma espessura muito fina. Uma única célula produz uma quantidade 

de electricidade ínfima, sendo necessário juntar várias células para constituir um módulo, para que este 

apresente um valor significativo de energia eléctrica. Por sua vez, os módulos ao serem agregados, formam 

os painéis fotovoltaicos, que interligados entre si, aumentam ainda mais o valor da potência anterior e assim 

sucessivamente. Aludindo sobre a dimensão de painéis fotovoltaicos, um sistema de 1 kWp de potência com 

uma tecnologia comum em Silício Cristalino representa 8 a 10 m2 de área de células (variável consoante 

existam tecnologias associadas para aumento de performance das células). A produtividade de um sistema 

FV – nas condições específicas a abordar neste estudo – situa-se em torno dos 1400 kWh por kWp. 

Heuristicamente, o valor da utilização diária da energia solar é de cerca 14 horas diárias, sendo que 

para o caso de Portugal se estima um valor anual entre 2200 e 3000 horas de sol, sendo este último valor 

característico do sul do país.2 

                                                
1  Uma polegada é igual a 2,54 centímetros 
2  Fonte: “Guia da Energia Solar. Concurso do Padre Himalaya”, Sociedade Portuguesa de Energia Solar, Edição 2004 
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2.2. Historial da indústria Fotovoltaica 

Cronologia 

1839: O efeito fotovoltaico foi demonstrado por Edmond Becquerel, que verificou que placas 

metálicas, de Platina ou Prata, mergulhadas num electrólito e expostas à luz, produzem uma ligeira 

diferença de potencial. 

1877: Dois inventores norte americanos, W. G. Adams e R. E. Day, utilizaram a capacidade 

fotocondutora do Selénio para desenvolver o primeiro dispositivo sólido para produção de electricidade por 

irradiação solar. Este consistia num filme de Selénio depositado num substrato de Ferro, com um segundo 

filme de Ouro, semitransparente, que servia de contacto frontal. O dispositivo possuía uma eficiência de 

conversão de cerca de 0,5 %. Foi nesta época que se comercializaram células de Selénio enquanto 

fotómetros aplicáveis em máquinas fotográficas. 

Início século XX: Descobertas na mecânica quântica, nomeadamente na teoria de bandas e na 

física de semicondutores. Devido ao desenvolvimento do transístor de Silício, esta foi uma fase profícua em 

novas técnicas de purificação e dopagem dos materiais. 

1905: Explicação do efeito fotoeléctrico por Albert Einstein em 1905. 

1953: Em New Jersey, EUA, o químico Calvin Fuller, desenvolveu a dopagem do Silício, processo 

de difusão que possibilita introduzir impurezas nos cristais de Silício, de modo a controlar as suas 

propriedades eléctricas. Fuller experimentou fazer a dopagem do tipo n usando uma difusão de Fósforo, e 

obteve uma junção p-n mais estável do que a anterior. Porém, existia um problema com os contactos. Foi 

então que Fuller substituiu o Gálio por Arsénio (formando um substrato do tipo n) seguido por uma difusão 

de Boro (formando uma zona do tipo p à superfície). As novas células podiam agora ser facilmente soldadas 

e revelaram uma eficiência recorde, atingindo 6%. Rapidamente se interiorizou que o custo das células 

solares era demasiado elevado, pelo que a sua utilização só podia ser economicamente competitiva em 

aplicações muito especiais, como por exemplo, para produzir electricidade no espaço.  

1954: Torna-se pública a existência da primeira célula solar moderna. A sua eficiência era de 6%, 

capaz de gerar 5 mW de potência eléctrica (2 cm2 de área). 

 

Fase de Crescimento  

Março 1958: A NASA aceita incorporar células solares, para servir de suporte a uma pilha 

convencional, no Vanguard I, lançado em Março de 1958. Estas células demonstraram fiabilidade, 

durabilidade e baixo peso, e como resultado o programa espacial norte-americano adoptou as células 

solares como fonte de energia dos seus satélites. 

Maio 1958: O programa espacial soviético adopta as células solares como fonte de energia para os 

seus satélites, como acontece no Sputnik-3. 

1960: Descoberta das cinturas de radiação de Van Allen, que verifica que o Silício do tipo p é mais 

resistente à radiação que o de tipo n. 

A partir de 1960: Encetam-se metodologias de substituição do contacto frontal único por uma rede 

de contactos mais finos mas espalhados, reduzindo a resistência-série e aumentando a eficiência. 

1973: A crise petrolífera de 1973 levou a um súbito investimento em programas de investigação para 

reduzir o custo de produção das células solares. Algumas das tecnologias financiadas por estes programas 
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revolucionaram as ideias sobre o processamento das células solares. É o caso da utilização de novos 

materiais, em particular o Silício multicristalino (em vez de cristais únicos de Silício, monocristais, muito mais 

caros de produzir) ou de métodos de produção de Silício directamente em fita (eliminando o processo de 

corte dos lingotes de silício, e todos os custos associados). 

Outra inovação de relevo do ponto de vista de redução do custo foi a deposição de contactos por 

serigrafia em vez das técnicas tradicionais: a fotolitografia e a deposição por evaporação em vácuo. O 

resultado destes avanços foi a redução do custo da electricidade solar de 80 $/Wp para cerca de 12 $/Wp 

em menos de uma década (valor de câmbio Euro-Dólar aproximado ao do ano de 1980). 

Do ponto de vista da eficiência das células solares, a barreira dos 20% foi ultrapassada pela primeira 

vez devido às células de Silício monocristalino da Universidade de New South Wales, na Austrália, enquanto 

uma equipa chefiada por Dick Swanson atingiu os 25% de eficiência em células com concentrador. 

 

Fase de Maturidade 

Décadas de 80 e 90: Instalação da primeira central solar de grande dimensão (1 MWp) na 

Califórnia, em 1982. Lançamento dos programas de “telhados solares” na Alemanha (1990) e no Japão 

(1993). 

1998: Recorde de eficiência em células em Silício monocristalino, de 24,7%. 

1999: O total acumulado de painéis solares atingiu a fasquia do primeiro gigawatt. 

2002: O total de potência instalada acumulada passou ao dobro do que no ano de 1999.  

2005: Cientistas do Instituto alemão FraunhoferInstitut for Solar Energy Systems anunciaram uma 

eficiência superior a 20% para células em Silício multicristalino. Entretanto, células solares com 

configurações mais complexas, denominadas células em cascata (ou tandem), que consistem na 

sobreposição de várias células semicondutoras optimizadas para diferentes comprimentos de onda da 

radiação, permitem já atingir rendimentos de conversão superiores a 34%.  

2008: Actualmente, os preços mais baixos de Módulos com diferentes tecnologias, são 2,67 €/Wp 

para o Silício Multicristalino; 2,74 €/Wp para Silício Monocristalino e 2,36 €/Wp na Película Fina. Estes 

valores correspondem a Maio de 2008. 3 

 

Epílogo 

Devido à corrida ao espaço, os primeiros 25 anos de vida da célula solar assentaram na procura de 

maiores eficiências. O choque petrolífero, bem como a percepção do aumento da poluição atmosférica por 

via da emissão de gases contribuidores para o efeito de estufa, potenciaram o início do desenvolvimento de 

técnicas de processamento de células com menores custos. Hoje é dado ênfase a mecanismos de apoio à 

criação e desenvolvimento de um verdadeiro mercado de electricidade solar sustentável que, nos próximos 

25 anos, possa levar a energia fotovoltaica a abranger grande parte das habitações ao nível mundial 

(Vallêra e Brito, 2006). 

                                                
3 Fonte: http://www.solarbuzz.com, Maio de 2008. Sítio de Internet que actualiza o comportamento da indústria 

fotovoltaica, a nível mundial.  
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2.3. Cadeia de Valor de um módulo FV 

Neste subcapítulo apresento o processo de produção típico de um módulo solar em Silício cristalino, 

que é o material mais usado nesta indústria. Este obedece à seguinte sequência: 

Figura 2. Ciclo de valor da produção de um módulo FV em Silício cristalino 

 
Empresa Yinglisolar (2007) 

Evolução dos produtos de transformação. Lingotes, Blocos, Bolachas (“Wafers”), Células e Módulos 

1. Lingotes 

A formação de um lingote resulta dos processos de derretimento, purificação e solidificação da 

matéria-prima, na qual o lingote ganha a forma de tijolo. É comum na indústria, os lingotes terem peso a 

rondar os 250 quilogramas e atingirem tamanhos de cerca de 700 mm (milímetros) por 700 mm por 250 mm. 

Após esta etapa, os lingotes são cortados em forma de blocos. 

  As perspectivas para o futuro no tratamento e fabrico dos lingotes são de uma crescente redução da 

espessura e das respectivas bolachas, com ganhos simultâneos de eficiência. Esta relação é visível na 

figura 3. 

Figura 3. Redução da Espessura de lingotes e bolachas (em micrómetros) e eficiência da célula (em %)  
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Fonte: Stierstorfer (2006) 

2. Blocos  

Os blocos têm um formato similar ao apresentado na figura 4. Uma vez nesse estado, produzem-se as 

bolachas. 
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Figura 4. Blocos 

 

Fonte: Empresa Yinglisolar (2007) 

3. Bolachas  

Os blocos são então fatiados em bolachas (“wafers”) através de serras para o efeito. A diminuição 

da espessura das bolachas permite uma utilização mais eficiente dos polissilícios. A espessura 

predominantemente usada no sector, comum à empresa Yinglisolar, a qual aqui apresento, é de 210 

mícrons.  

4. Células  

A célula FV é feita a partir da bolacha, para converter a radiação solar em electricidade. Usando 

como exemplo dimensões de bolachas fabricadas na empresa Yinglisolar, temos umas com 125 mm por 

125 mm e outras com 156 mm por 156 mm.  

5. Módulos 

O módulo FV é um agregado de células electricamente interligadas entre si, laminadas e 

enquadradas numa estrutura durável e à prova das diferentes condições meteorológicas.  

A perspectiva do crescimento da produção de módulos FV para os próximos anos é acompanhada 

da redução da quantidade de Silício por Watt, usada em cada módulo. 

Figura 5.Perspectiva da evolução da produção de módulos em MWp e estimativa do consumo de Silício em 

g/Wp 
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Fonte: Stierstorfer (2006) 

Sub-Processos de Fabrico de uma Célula Fotovoltaica 

 

Nas duas figuras em baixo apresentam-se as sub-etapas típicas que são necessárias no processo 

de produção de módulos em Silício cristalino. 
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Figura 6. Produção de Células na empresa chinesa Yinglisolar (1) 

 
Fonte: Empresa Yinglisolar (2007) 

Os processos retratados na figura seguinte dão sequência aos da figura 6. 

Figura 7. Produção das Células na empresa chinesa Yinglisolar (2) 

 
Fonte: Empresa Yinglisolar (2007) 

 

De referir que após um módulo estar pronto (no caso de ser em Silício Cristalino), o processo de 

obtenção de energia eléctrica, está sujeito a variadas perdas. Assim, um balanço energético de uma célula 

solar cristalina caracteriza-se da seguinte forma: 

- 3% relativo a perdas de reflexão e sombreamento dos contactos frontais; 

- 23% de perdas associadas à insuficiência energética do fotão na radiação de onda longa; 

- 32% de perdas relativas ao excedente de energia do fotão na radiação de onda curta; 

- 8,5% em perdas por recombinação; 

- 20% referente ao gradiente eléctrico numa célula, especialmente na região da barreira de potencial; 

- 0,5% na resistência em série (perdas térmicas da condução eléctrica). 

Deduzidas todas as reduções, restam 13,0% de energia eléctrica utilizável (Programa Comunitário 

ALTENER, 2004). 

3. Tecnologia 

3.1. Apresentação de diferentes tecnologias empregues no fabrico de Módulos Fotovoltaicos 

Os Módulos em Silício cristalino representam a tecnologia mais usual. O Silício cristalino, em 85 % 

do mercado, encontra-se no formato monocristalino e policristalino. Estes são materiais susceptíveis de 

assistirem a um problema de escassez num mercado dominado pela indústria electrónica. Outra tecnologia 

comum é a Película Fina, em que apresento as seguintes variantes: 
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- Silício amorfo 

- Telurieto de Cádmio e/ou Sulfureto de Cádmio (CdTe/CdS)  

- Selenieto de Cobre e Índio (CIS) 

- Di-Selenieto de Cobre Índio Gálio (CIGS) 

Por último nesta secção, abordo tecnologias de terceira geração, bem como técnicas acessórias 

usadas nos módulos que têm uma contribuição valiosa no ganho energético dos mesmos. Caracterizam-se 

por estar em permanente desenvolvimento. 

- Células orgânicas (Células fotoelectroquímicas pigmentadas, polímeros condutores, etc.) 

- Células multijunção (rendimentos superiores a 40 %) 

- Concentradores (Multiplicação de ganhos energéticos face à radiação incidente) 

- Células Híbridas HCL 

- Sistema de Seguimento Solar 

 Importa ressalvar, que na actualidade, os módulos FV economicamente viáveis são provenientes 

praticamente de três tipos de tecnologias: de Silício cristalino, de películas finas, ou destes dois tipos 

combinados. 

3.1.1. Silício Cristalino 

O Silício cristalino típico é o material mais comum usado nas células fotovoltaicas, para aplicações 

comerciais. Ele é usado há cinquenta anos e como tal os processos de fabrico são bem conhecidos. Os 

processos estão generalizadamente patentes em domínio público (a maioria das patentes tecnológicas 

encontram-se expiradas). O Silício, bastante presente na terra, é o segundo elemento mais abundante na 

crosta terrestre, só superado pelo Oxigénio. Embora o Silício bruto seja uma matéria-prima globalmente 

acessível, quando se usa este elemento no fabrico de células solares é essencial que o elemento Si (Silício) 

possua valores de pureza muito altos, da ordem dos 99.9999%. É devido a este exigente processo de 

refinação que o Silício se torna um material dispendioso. No passado, os produtores de células FV com 

base em Silício economizavam através do aproveitamento de resíduos de Silício provenientes do fabrico de 

Circuitos Integrados. É de notar, que ainda assim, os “Chips” usados nos Circuitos Integrados requerem 

Silício p 
4 de qualidade superior ao usado nas células FV. A partir do momento em que os fabricantes de 

Circuitos Integrados melhoraram a sua gestão das operações do processo de fabrico, a disponibilidade de 

Silício cresceu. Essa melhoria está associada: 

- A um aumento das taxas de eficiência de fabrico e respectiva redução do desperdício. 

- Ao desenvolvimento do processo de design dos chips, que reduz a quantidade de Silício usada. 

- Ao aproveitamento do desperdício de Silício para fins internos. 

 

As variantes do Silício cristalino para fins fotovoltaicos dividem-se basicamente nas seguintes duas: 

-Silício monocristalino (Células mais onerosas de produzir e mais eficientes na criação de electricidade) 

-Silício policristalino (Células com custos de produção menores mas acompanhadas de uma menor 

eficiência na geração de electricidade) 

 

                                                
4
 Ver Anexo nº 1 
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3.1.1.1. Silício Monocristalino 

Como o nome sugere, as células de Silício monocristalino são obtidas a partir de fatias de um 

lingote monocristalino de grandes dimensões. Este tipo de material cristalino apresenta uma estrutura de 

grão uniforme, com elevado número de distorções e inerente a deslocações. Este é o motivo pelo qual este 

tipo de células é mais eficiente a converter intensidade solar em electricidade, do que as policristalinas. 

 

Características dos processos de manufactura do Silício Monocristalino 

O Silício monocristalino para fins fotovoltaicos pode ser produzido de variadas maneiras, sendo que 

todas elas requerem capital e mão-de-obra intensiva e exigem um processo oneroso de derretimento e 

fundição da matéria-prima para obtenção de Silício de alta pureza.  

A técnica mais usada para produzir Silício monocristalino coloca o grão de Silício monocristalino na 

superfície de um molde, contendo Silício fundido. Enquanto o grão é retirado lentamente do molde, os 

átomos de Silício fundido solidificam em redor do cristal, criando um comprido lingote de Silício com forma 

cilíndrica. Todos os cristais que integram este lingote possuem estrutura cristalina idêntica à do grão a 

montante do processo. 

Técnicas emergentes no tratamento do Silício monocristalino  

Existem actualmente três técnicas inovadoras para fazer faixas monocristalinas, além das 

tradicionais. Existe o processo denominado “Alimentação da película com limite de crescimento definido” 

(Edge-defined film-fed growth), o processo de Crescimento das células de rede dendrítica de Silício 

monocristalino (Dendritic web growth) e o processo de Crescimento fatia-a-fatia (Ribbon-to-Ribbon (RTR) 

Growth). Estas técnicas permitem com Silício bastante mais barato, fabricar células com eficiência até cerca 

de 16%.  

i - Alimentação da película com limite de crescimento definido (“Edge-Defined-Film-Growth”)  

Um dos métodos mais promissores de fabrico de faixas monocristalinas é o edge-defined film-fed 

growth. Neste processo altamente puro, o Silício fundido é configurado através de um molde estreito e com 

ranhuras de carbono ou outro material similar, produzindo uma faixa monocristalina contínua. As células de 

laboratório com crescimento através destas faixas obtiveram uma eficiência de 12%. 

ii - Crescimento das Células de rede dendrítica de Silício monocristalino (“Denditric Web Growth”)  

O método de crescimento da rede dendrítica já produziu células com eficiência de cerca de 15%, 

valor da mesma ordem de grandeza de qualquer um dos outros processos de fabrico do Silício 

monocristalino. No entanto, o custo do crescimento da rede tem ainda que descer razoavelmente para estar 

a um nível competitivo. O crescimento da rede dendritica é similar ao método Edge-Defined-Film-Growth 

(EFG) excepto no que diz respeito ao molde que desta vez é eliminado. A união de grão do monocristal 

dendrítico permite o crescimento lento do Silício derretido. À medida que as dendrites são removidas devido 

à tensão na superfície do Silício, forma-se uma rede de Silício monocristalino entre eles, solidificando à 

medida que vai subindo o Silício fundido. Exactidão no controlo térmico é essencial para o crescimento 
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dendítrico. Existe uma tendência para a rede engrossar no meio: alguns desvios na temperatura provocam 

maus resultados no processo de crescimento da rede. O crescimento da rede dendrítica evita alguns dos 

problemas do método EFG com a matriz (contaminação e erosão) mas também apresenta outros problemas 

com a mesma, associados a uma taxa de crescimento lento e a necessidade de controlo de uma 

temperatura precisa. O crescimento experimental, porém, ainda não excedeu mais de 2 centímetros (cm) 

por 5 cm de fios largos, por minuto. Um parâmetro que restringe a alta taxa de crescimento é a rápida 

solidificação atenuando a capacidade do processo em manter as impurezas no líquido e impedindo-as de 

entrar no cristal. Um problema inerente ao processo é o das dendrites. Por causa da sua forma elas não 

podem ser usadas na célula final e têm que ser cortadas. No entanto podem ser derretidas e assim serem 

usadas para permitir o crescimento de novas redes.  

iii - Crescimento fatia-a-fatia (“Ribbon-to-Ribbon”).  

Eficiências de 13% a 14% são valores típicos das células do método de crescimento RTR. Em todas 

as tecnologias de faixas o objectivo é ir desde um depósito pouco refinado até uma célula solar eficiente, tão 

barata quanto possível. As faixas reduzem ou eliminam dois custos: as perdas pelo corte em bolachas das 

fatias dos lingotes e do corte das bolachas em rectângulos. Outros processos para alcançar objectivos 

idênticos aos da tecnologia das faixas estão permanentemente a ser analisados. Eles incluem o fabrico de 

células a partir de materiais de filme fino tal como o sulfureto de cádmio ou o silício amorfo (uma espécie de 

Silício não cristalino). O objectivo é produzir uma célula que possa ser construída de uma forma barata em 

quantidade, com pequena energia e com uma reprodução precisa com qualidade (Almeida et al, 2008). 

3.1.1.2. Silício Policristalino 

O Silício policristalino é composto por grande quantidade de cristais ou "grãos", em cujas interfaces 

existem perturbações da ordem de arranjo dos átomos. Devido a estes limites de grão em torno de cada 

cristal, o Silício policristalino é um material menos eficiente na conversão de luz solar em electricidade.   

Características dos processos de manufactura do Silício Policristalino 

Em contraste à manufactura de Silício monocristalino, a produção de materiais de Silício 

policristalino é feita tipicamente através de um processo simplificado de fundição, em que o Silício fundido é 

derramado directamente num molde, para posteriormente solidificar e atingir a forma de um lingote. Assim 

que os lingotes cristalinos são produzidos, devem ser fatiados em bolachas de espessura fina. Após 

algumas etapas de tratamento das bolachas, processo que pode ser genericamente ilustrado pelas figuras 6 

e 7 do presente trabalho, as bolachas estão prontas a funcionar como células FV. No entanto, uma vez que 

estas células são mecanicamente frágeis, devem ser contempladas com uma etapa suplementar para 

encapsulamento, na qual as bolachas são colocadas entre duas camadas de vidro grosso. Esta etapa tem 

um impacto negativo nos processos de transporte e manuseamento das células, responsável por acréscimo 

de custos, uma vez que o vidro é um material pesado e que necessita de protecção extraordinária no seu 

transporte. Neste pormenor a produção de películas finas ganha vantagem em relação à manufactura de 

células em Silício. 
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3.1.2. Película Fina  

Assim como os "chips" usados na indústria dos computadores, os dispositivos FV são materiais 

semicondutores. Deste modo foi possível transferir conhecimento do desenvolvimento de tecnologias 

electrónicas para a produção de dispositivos FV. Do processo de transferência resultam as técnicas em 

película fina, que são aplicações de grande potencial na indústria FV. 

Em detrimento das técnicas de produção associadas a um lingote cristalino, como as referentes ao 

Silício cristalino, é possível criar um material fotovoltaico depositando, sequencialmente, camadas de 

diferentes materiais (como por exemplo colocar ligas de Silício em estruturas muito finas, como são os 

casos de materiais plásticos). A película fina resultante exige uma quantidade diminuta de material 

semicondutor e tem a mais-valia de ser relativamente fácil de fabricar. 

Existem diversas técnicas de deposição que têm como característica comum possuírem menores 

custos que os associados às técnicas para o crescimento de lingotes apenas com o Silício cristalino. Estes 

processos de deposição sequencial podem ser redimensionados e ajustados consoante se trate da 

produção de pequenas células ou da produção de módulos. Assim, a mesma técnica usada nos processos 

de deposição, tanto pode ser adaptada para produzir uma célula de 2 polegadas por 2 polegadas5, como um 

módulo de dimensões de 2 pés por 5 pés6, em laboratório. 

 

Avaliação da tecnologia 

A produção de películas finas apresenta um espectro alargado de aplicações, designadamente em 

elementos construtivos de edifícios, tendo custos de produção inferiores à generalidade das restantes 

técnicas, nomeadamente com células cristalinas. No que respeita à eficiência, a das células em películas 

finas é inferior à das cristalinas. A eficiência nas células em película fina situa-se no intervalo entre os 5% e 

os 11%. As películas finas obtêm os custos mais baixos de produção uma vez que requerem menor 

dispêndio de material e energia, além dos reduzidos recursos em mão-de-obra e custos de capital. No caso 

de células solares com configurações mais complexas, denominadas células em cascata (ou tandem) que 

consistem na sobreposição de várias células semicondutoras, cada uma optimizada para um dado 

comprimento de onda da radiação, é possível atingir rendimentos de conversão superiores a 34% 

(Programa Comunitário ALTENER, 2004). 

                                                
5 Uma polegada é igual a 2,54 centímetros 
6 Um pé é igual a 0,3048 metros 
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Tipos de Películas Finas  

As principais tecnologias usadas no fabrico de películas finas são à base de: Silício Amorfo (a-Si), 

Telurieto de Cádmio (CdTe) e Sulfureto de Cádmio (CdS), Di-Selenieto de Cobre e Índio (CIS) e Di-

Selenieto de Cobre, Índio Gálio (CIGS) (Empresa Globalsolar, 2007). 

 

3.1.2.1. Silício Amorfo (a-Si) 

O Silício amorfo é actualmente o mais utilizado dos filmes finos, detendo quase 10% do mercado 

global do sector, no entanto a crescente indução da redução dos custos deste tipo de células fotovoltaicas 

sugere um domínio de mercado, a longo prazo. Os sólidos amorfos, tal como o vidro comum, caracterizam-

se por serem materiais em que os átomos não estão agrupados em nenhuma ordem específica, não 

formando estruturas cristalinas. Contêm elevada quantidade de defeitos estruturais e defeitos de ligação. 

Nos anos de 1970, muitos investigadores experimentam com sucesso a aplicação de Silício amorfo 

em dispositivos FV, através de um controlo rigoroso das condições de deposição e de uma modificação 

progressiva “por tentativa e erro” da composição do Silício aplicado. À semelhança de outras células FV em 

película fina, o Silício Amorfo absorve a radiação solar quarenta vezes mais eficientemente do que o Silício 

monocristalino. Uma película com 1 micron (milésimo de milímetro) de espessura pode absorver 90% da 

energia útil da radiação solar que chega à célula. Actualmente, o Silício Amorfo é a forma mais usada nas 

células de película fina. É habitualmente usada para dispositivos de energia solar que possuem fraca 

potência (como por exemplo, calculadoras, relógios, entre outros). 

Figura 8. Esquema de perfil de uma célula de Silício Amorfo 

 

Fonte: Programa Comunitário ALTENER (2004) 

Legenda da figura 

SnO2 – Óxido de Estanho   

i a-Si – Silício amorfo com camada i, intrínseca, não contaminada 

p – Regiões tipo p (cargas móveis positivas), resultantes da dopagem por semicondutores extrínsecos de 

Silício 

n – Regiões tipo n (portadores com carga negativa) formadas na dopagem por semicondutores extrínsecos 

de Silício 

ZnO – Óxido de Zinco  
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Uma simples célula de Silício Amorfo necessita de uma disposição elaborada para permitir a 

condução eléctrica. Assim, é possível ver pela imagem em cima que o vidro é a superfície que recebe a luz, 

sendo que entre esta e a superfície que gera contacto com o restante sistema eléctrico de conversão, 

perfilam-se cinco camadas de materiais.  

 

Avaliação 

As empresas de produção de células fotovoltaicas, continuam a utilizar o Silício amorfo uma vez que 

a tecnologia inerente a este material está num estágio avançado de exploração e a maioria das patentes 

associadas encontram-se expiradas. Por este factor a maior parte das técnicas de produção neste material 

são de domínio público. Eficiência característica: 5 a 8 % de eficiência do módulo (em condições estáveis). 

Limitações 

O maior inconveniente dos módulos em Silício amorfo é o facto de terem eficiência inferior aos 

demais materiais usados nos módulos FV. Outro factor negativo é a degradação progressiva que estes 

módulos são alvo, com o uso no longo prazo. Esta eficiência diminui durante os primeiros 6 a 12 meses de 

funcionamento, devido à degradação induzida pela luz (o “Efeito Staebler-Wronski”), até nivelar num valor 

estável. Para atenuar este fenómeno, os produtores descobriram que diminuindo a espessura das camadas 

dos módulos, a degradação dos módulos seria menor. O uso de células solares multijunção permitem 

contornar este problema. Nesta técnica são sobrepostas duas estruturas p-i-n para as células simples e no 

caso de células triplas, três estruturas p-i-n. Cada célula individual pode ser optimizada para uma diferente 

banda de cor do espectro solar, conseguindo-se assim aumentar a eficiência total. De acrescentar que, com 

células em formato de pilha, o efeito do envelhecimento do material é reduzido, uma vez que as camadas i 

individuais são mais finas e, portanto, menos susceptíveis de se degradarem com a luz (Programa 

Comunitário ALTENER, 2004). 

 

3.1.2.2. Telurieto de Cádmio (CdTe)  

 

O Telurieto de Cádmio, tecnologia de Película Fina, possui eficiências elevadas que ascendem os 

16% em condições de laboratório, diminuindo para o intervalo de valores ente 6% e 9% para a eficiência nos 

módulos. 

 

Limitações 

O composto CdTe exibe limitações específicas passíveis de afastarem estes compostos da 

aceitação generalizada no mercado. Em primeiro lugar, o normal comportamento dos dispositivos CdTe 

tende para gerar instabilidade no ambiente ao ar livre, devido à propriedade intrínseca ao composto de se 

“auto-consumir” e dessa forma causar a degradação dos seus contactos electrónicos de alta performance, 

reduzindo a potência disponibilizada com o tempo.  

Segundo, aquando do fabrico, a deposição do CdTe e respectivo processo de formação de cristais, 

requer elevadas temperaturas de processamento. Como consequência desta e doutras características 

particulares dos materiais, o composto CdTe só é produzido quando submetido a uma configuração e 

montagem em super-camada, na qual a luminosidade solar trespassa a superfície da super-camada para 

aceder ao material fotovoltaico. O vidro é então o único material que consegue aguentar estas as altas 
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temperaturas, e permanecer com índices de transparência elevados. Uma vez que possui natureza frágil, o 

material em vidro que é usado tem de ser necessariamente fino e pesado para aguentar as tensões a que é 

submetido nas condições de campo. Importa também dar especial atenção ao tratamento deste, pois 

condições descuidadas de processamento podem transmitir tensões ao vidro, levando à sua fractura, nas 

etapas de distribuição, transporte e instalação. 

Uma terceira limitação do composto CdTe relaciona-se com a toxicidade do Cádmio e respectiva 

preocupação que apresenta para as entidades de saúde, sociais e políticas, pois o Cádmio é um metal 

pesado. Este factor constitui um grande entrave à comercialização de aplicações de larga escala deste 

componente. 

 

3.1.2.3. Selenieto de Cobre e Índio (CuInSe2), CIS  

Encontram-se actualmente no domínio da investigação e da produção laboratorial células 

interessantes baseadas no Di-Selenieto de Cobre e Índio (CuInSe2). A eficiência destes módulos nas 

condições de campo, ronda o intervalo entre 7,5% e 9,5%. 

Figura 9. Exemplo de Módulo em CIS 

 

Fonte: INETI (2001) 

3.1.2.4. Di-Selenieto de Cobre Índio Gálio (CIGS) 

O composto Cobre Índio Gálio di-Selenieto possui uma taxa de absorção extremamente elevada que 

permite absorver 99% da luz disponível, na passagem ao primeiro mícron (µm) de material. Este factor, 

possibilita uma eficácia tremenda no tratamento da energia incidente enquanto material fotovoltaico. O 

processo de adição de pequenas quantidades de Gálio ao CuInSe2, aumenta a banda de absorção da luz, 

aproximando-a do espectro solar, tendo como resultado um aumento da Tensão (diferença de Potencial) e 

um aumento de eficiência da célula FV. O composto CIGS é responsável por alcançar eficiências superiores 

a 19 % em condições de laboratório, valores bastante superiores comparando com as restantes tecnologias 

fotovoltaicas em película fina. Outra qualidade que distingue os compostos CIGS prende-se com o facto 

destes respeitarem as normas dos certificados ambientais e os requisitos para o tratamento e utilização de 

resíduos. Exemplificando, a empresa americana Global Solar, desenvolveu um processo com patente de 

propriedade para a produção de películas finas Di-Selenieto de Cobre-Índio-Gálio (CIGS) usadas em 

módulos fotovoltaicos. As películas finas usadas nestes módulos solares são leves, duráveis e flexíveis, em 

detrimento dos painéis tradicionais rígidos, pesados e frágeis. Enquanto a maioria das restantes empresas 

sem este tipo de patente produzem CIGS em vidro, esta empresa aplica o composto CIGS em materiais 

flexíveis. Uma mais valia associada a estas células reside no facto de manterem os seus registos de 
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eficiência de conversão fotovoltaica estáveis ao longo do tempo de vida útil. O mesmo não se passa com a 

generalidade dos restantes dispositivos FV, tanto em Silício como em película fina, que podem ver 

decrescida a sua eficiência, em pouco tempo. 7 

Figura 10. Películas Finas Cobre-Índio-Gálio-di-Selenieto (CIGS) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Empresa Globalsolar (2007) 

O composto Cobre Índio Gálio di-Selenieto (CIGS) - Copper Indium Gallium DiSelenide - é 

considerada uma das película fina FV que tem associada mais vantagens (Empresa Globalsolar, 2007). 

 

Eficiência de células solares para tecnologias em película fina  

Figura 11. Comparação entre eficiências em laboratório de três tipos de películas finas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Empresa Globalsolar (2007) 

Legenda 

CdTe - Telurieto de Cádmio  

CuInSe2 - Selenieto de Cobre e Índio (CIS) 

Amorphous silicon – Silício Amorfo 

                                                
7 Mais conclusões sobre compostos CIGS realizadas por Israel’s Weizmann Institute estão publicadas em “Renewable 

Energy World”, September 1999, “CIGS Cells are Self-Repairing, Say Researchers” 
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A figura 11 mostra a tecnologia CIS como a mais eficiente em condições de laboratório à entrada do 

ano 2000, entre as três tecnologias de película fina em questão. A eficiência máxima deste tipo de película 

fina ronda os 19 % em laboratório, sendo superada ainda por uma variação com Gálio deste composto, 

designada Di-Selenieto de Cobre Índio Gálio (CIGS), que apresenta cerca de 19,2 %, valor este que se 

apresentará mais à frente na tabela 2 do presente trabalho. Nessa mesma tabela, confirma-se o valor de 

16,5 %, para a eficiência em laboratório do Telurieto de Cádmio (CdTe), visível na figura em cima, e ainda 

um valor de eficiência do Silício amorfo igual a 12,7 %. É possível verificar pela figura uma forte aposta feita 

em investigação e desenvolvimento nesta tecnologia pelas empresas Boeing e Kodak, ao contribuírem para 

bater sucessivos recordes de eficiência nas tecnologias de CIS e Telurieto de Cádmio, respectivamente.  

 

3.1.3. Algumas tecnologias de terceira geração e técnicas acessórias usadas nos módulos 

3.1.3.1. Células Orgânicas 

Nesta categoria encontram-se células fotoelectroquímicas pigmentadas, polímeros condutores, entre 

outras. Pertencem à 3ª Geração de células FV. 

Irei abordar de seguida, o modo de manufactura de células solares a partir de material plástico 

recorrendo à Electropolimerização, método este que constitui um interessante exemplo de exploração de 

polímeros para fins fotovoltaicos, por serem materiais inerentes a grandes reduções de custos. Importa 

referir que a abordagem actual mais comum utiliza materiais bastante susceptíveis de se deteriorarem ao ar 

e à luz, e como tal é necessário recorrer a um encapsulamento de custos elevados, se as células forem 

projectadas para durar muito tempo. Como exemplo, a “Renewable Energies Unit” investiga uma forma 

inovadora de produção de células poliméricas pela via da electropolimerização. Este é um processo que 

reduz custos e é semelhante à galvanização de um material. Permite produzir polímeros insolúveis, de 

duração superior. Uma característica negativa das camadas electropolimerizadas para uso em aplicações 

eléctricas como as células solares, é apresentarem porosidade e muitos defeitos. Para resolver esta 

problemática, tem vindo a ser desenvolvido pela “Renewable Energies Unit” um novo e promissor método 

que consiste num camada cristalina lisa. O objectivo deste método consiste na exploração de um conceito 

que permita produzir uma célula com uma única técnica de “mergulho” do material em banho-maria, para 

melhorar as características da cobertura da superfície (“plating bath”). 

  A maioria dos polímeros semicondutores que são investigados para aplicações em células solares e 

afins estão muito susceptíveis ao fenómeno de foto-oxidação. No caso deste método que produz superfícies 

planas de politiofenos (a polimerização de tiofenos é uma etapa fulcral para a dopagem e respectivo 

processo de condutividade eléctrica do material), é usada uma técnica electroquímica que permite um 

crescimento estabilizado da camada, por pelo menos um ano, em condições de laboratório. A técnica faz 

alternar excitações de aniões com catódicas, para produção de camadas de polietileno mais deslizantes. 

Este método pioneiro permite um desenvolvimento selectivo da camada base cristalina, que se traduz num 

aperfeiçoamento do material para uso em células solares e demais aplicações. Análises por Espectroscopia 

de Fotoelectrões de Raios-X (XPS) e Microscopia de Força Atómica (AFM) realizadas pela entidade “JRC 

Institute for Health and Consumer Protection (IHCP)” confirmam a uniformidade do polímero, formado por 
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correntes compridas e validam o método enquanto medidor da quantidade de dopante existente no 

polímero. 

Figura 12. Polímero produzido a partir da interface existente entre dois líquidos imiscíveis 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comissão Europeia (2006) 

 Pela primeira vez mediu-se electroquimicamente o posicionamento - Nível de Fermi versus NHE 

(Normal Hydrogen Electrode) - para o Polietileno, após os tratamentos de dopagem e desdopagem. Os 

resultados da avaliação de vários eléctrodos de referência deram resultados compatíveis com a escala de 

Fermi (em vácuo). Ao combinarem-se estes dados com os valores das transições electrónicas medidos pelo 

espectroscópio UV/Vis (Espectroscopia no Ultravioleta visível), consegue-se deduzir imediatamente sobre o 

grau de fiabilidade teórico das células fotoeléctricas (Rundle, 2006). 

 

3.1.3.2. Células Multijunção  

O efeito de multijunção é criado pela deposição sequencial de materiais distintos entre si, em 

camadas de espessura fina, numa estrutura compósita com formato de sandwich. De seguida será descrita 

a funcionalidade da técnica de multijunção quando empregue na tecnologia em Silício amorfo, a mais vulgar. 

Esta técnica vem melhorar a eficiência das células e consiste em sobrepor duas camadas fotovoltaicas, uma 

por cima da outra. A camada do topo da sandwich irá absorver parte da energia luminosa em fotões para 

criar electricidade. Os fotões que ultrapassam a primeira camada da sandwich, poderão ainda ser 

absorvidos pela segunda camada para gerar electricidade adicional. Cada uma destas camadas cria uma 

interface eléctrica individualizada, denominada “junção”. Assim, uma pilha de junção denomina-se por célula 

“multijunção”. Os dispositivos em multijunção aumentam as eficiências totais de conversão de luz em 

electricidade, uma vez que alcançam um espectro luminoso mais amplo.   

Limitações 

Este tipo de dispostivos só funciona se cada sandwich for ajustada à única banda de abertura 

(“band-gap”), sincronizando-se assim com o espectro solar e respectiva energia. Deste modo, as células 

colocadas na superficie da sandwich captam os fotões mais energéticos, transferindo os fotões restantes 

para a camada inferior (ou camadas). As camadas inferiores, por sua vez, terão também de ser ajustadas de 

modo a dar resposta a bandas de abertura menos energéticas. Ao conjunto destas bandas de energias 

(múltiplas) está associado uma arquitectura para dispositivos multijunção caracterizada por um custo 

elevado de produção. 
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Tabela 1. Exemplos de Eficiência das células multijunção 

  Material              Tipo de Junção         Eficiência (%)           Ano de registo 

GaAs/Ge                 Junção simples    24     1995 

GaInP2/GaAs/Ge             Junção dupla    27     1997 

GaInP2/GaAs/Ge/Ge             Junção tripla    34,2     2001 

GaInP2/GaAs/Ge/Ge             Junção tripla    37,3     2004 

GaInP2/GaAs/Ge/Ge             Junção tripla    40     2006 

Fonte: Fraidenraich (2008) 

Legenda: 

GaAs/Ge – Arsenieto de Gálio/Germânio 

GaInP2/GaAs/Ge – Fosforeto de Gálio e Índio/Germânio 

 

É visível pela tabela que as células de tripla junção, em 2006, superaram a barreira dos 40% de 

eficiência. As células com junções múltiplas a funcionar com concentradores solares constituem também 

uma perspectiva de futuro abrindo a possibilidade de um aumento considerável dos rendimentos (Programa 

Comunitário ALTENER, 2004). 

 

3.1.3.3. Concentradores  

Uma boa estratégia para reduzir o custo de sistemas fotovoltaicos é concentrar a luz solar em 

células especialmente desenhadas e de alta eficiência. A eficácia destas células aumenta com a iluminação 

e a intensidade de corrente. Estes ganhos são quase proporcionais à iluminação, para níveis de intensidade 

muito elevados. A maior componente do custo destes sistemas refere-se ao material usado para concentrar 

a luz, os espelhos ou lentes, e também aos equipamentos destinados a seguir a luz solar, indispensáveis 

neste tipo de sistema de alta intensidade. As altas temperaturas são o cerne do problema nos sistemas de 

concentração, uma vez que quando aumenta a corrente, a luz de elevada intensidade aumenta também o 

calor emanado.  

As células de Silício têm um baixo rendimento a altas temperaturas. Para o Silício ser usado em 

matrizes concentradas tem que ser arrefecido à temperatura ambiente. Um segundo parâmetro físico 

decisivo nos sistemas concentradores é a resistência ao fluxo de corrente, especialmente na camada 

superficial da célula. Uma vez que a potência de perdas nas células é proporcional à resistência vezes o 

quadrado da intensidade da corrente, com um aumento de corrente proporcional a altas concentrações de 

luz solar, a potência de perdas torna-se bastante grande se a resistência não baixar para compensar. 

Existem duas hipóteses para baixar a resistência na camada frontal. Ou tornando a camada frontal mais 

espessa, ou tornando a grelha de contacto mais extensa. Esta última é a hipótese ou escolha mais habitual, 

o que faz aumentar o efeito de sombra das células em 10% ou mais. Apesar do elevado grau de efeito de 

sombra, as células concentradas que usam grelhas extensas alcançaram rendimentos com alta eficiência 

(cerca de 20%) sob o efeito de “mil sóis” de iluminação, em que “um sol” é cerca de 1000 W/m2 da luz solar 

que incide na superfície terrestre.  

Arrefecidas e especialmente optimizadas (com campos de superfície posteriores e espelhos 

específicos, de portadores minoritários, etc), as células de Silício de junção simples são apropriadas para 

concentrações inferiores a 100 W/m2. Para concentrações acima desta é preferível usar soluções com 
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geometrias multijuncionais, ainda que mais dispendiosas. Na figura em baixo é visível o importante papel 

que as lentes de Fresnel, espelhos e lentes, desempenham nos concentradores, dispondo-se à superfície 

dos mesmos. 

Figura 13. Concentrador 

 

Fonte: INETI (2001) 

 

3.1.3.4. Células Híbridas HCL 

Estas células híbridas combinam a célula solar cristalina clássica, com uma célula de película fina. 

HCI significa Heterojunção com uma Camada (fina) Intrínseca. Consiste em Silício cristalino e amorfo 

associados a uma película fina adicional não contaminada, a dita camada fina intrínseca. Algumas das suas 

inúmeras vantagens são as seguintes: 

- Não apresentam degradação da eficiência devida ao fenómeno de envelhecimento por indução da luz, 

como é característico das células amorfas de película fina.  

- A célula híbrida distingue-se pela maior produção de energia a elevadas temperaturas, comparativamente 

às células solares cristalinas. Assim, por cada incremento de um Grau Celsius na temperatura, há uma 

perda de eficiência de 0,33 %, menor que os 0,45 % inerentes ao Silício cristalino.  

- A temperatura necessária para a deposição neste método é das mais baixas, de 200 ºC, possibilitando a 

redução da espessura das pastilhas. Isto significa que as pastilhas são expostas a um esforço térmico 

menor. Em conclusão a célula HCL poupa energia e material no seu fabrico. A sua eficiência é de 17,3 % 

(Programa Comunitário ALTENER, 2004). 
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3.1.3.5. Sistema de Seguimento Solar 

Esta técnica consiste num seguimento mecânico dos valores mais elevados de irradiação solar que 

vão incidir no módulo FV. Há sistemas de movimentação horizontal ou vertical, um ou dois eixos, 

respectivamente. 

Figura 14. Sistema de Seguimento Solar 

 

Fonte: Fabricante DEGER (2008) 

 

Segundo um estudo realizado ao abrigo do Programa americano PVWATTS, para dois sistemas 

com e sem sistema de seguimento solar, inseridos numa escala de microgeração, para um dia aleatório no 

mês de Maio de 2007, observaram-se dois perfis distintos em termos de produção de energia que são 

visíveis nos dois gráficos da figura 15. 

Figura 15. Diferenças de diagrama dos perfis de energia eléctrica referentes a um painel FV com sistema de 

Seguimento Solar de dois eixos e um painel FV Fixo, respectivamente 

 

 Fonte: Programa PVWATTS (2009) 

Os sistemas padrão de seguimento solar de dois eixos têm ganhos energéticos da ordem dos 30%. 
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Custos  

 Com base num estudo de um sistema de seguimento solar com potência dos módulos de 3,2 kWp, 

tira-se o diferencial de preço entre este e um sistema fixo com valor de potência equivalente (cerca de 4 

kW), que ronda 1,67€ por Watt (o correspondente a 1,33$ americanos por Watt, aquando deste estudo). 

Estes valores são levantados para um sistema se seguimento de dois eixos, marca Watson AZ-225. Este 

sistema com um valor de potência de 3,2 kWp é composto por 16 módulos Sanyo de 200 Watt cada 

(Programa PVWATTS, Maio 2007). 

 

Exemplos de custos de sistemas seguidores do sol disponibilizados por duas empresas distintas: 

- Marca e modelo DEGER Traker 3000NT. 8 

Sistema de Dois Eixos, para intervalo de potência 2000 - 4000Wp.  

Preço individual do sistema seguimento solar de dois eixos é igual a 4000 €. 

 

- Solução da empresa WS-Energia para uma aplicação de potência 2,4kW. 9 

Modelo “Energy House” projectado para um sistema de 2,4 kW, tem um custo total (módulos incluídos) de 

15969 € para sistema de dois eixos, temos para o sistema de 4 kWp (3,68 kWp) de Potência: 

 Euros 26615 =
kW 2,4

kW 4
×Euros15969   (1) 

 Usando a segunda solução, existe um custo total nos Módulos de Silício Cristalino com um Sistema 

seguidor do sol de dois eixos, no caso com concentrador incorporado, de 26615 €. 

  

 

 

Comparação entre as eficiências das células de Primeira e Segunda geração 

 

A eficiência da célula é uma medida fundamental da performance de um produto FV. Define a 

quantidade de energia proveniente do sol que é convertida em electricidade. Pela tabela em baixo retiro que 

a tecnologia CIGS é a mais vantajosa, uma vez considerados vários factores, entre eles o menor custo, 

quando comparada com a tecnologia dominante na indústria FV, o Silício cristalino, e também com as 

restantes tecnologias homónimas de película fina.  

                                                
8 Fonte:http://www.energyenv.co.uk/DegerTrackers.asp 

  
9 Fonte: http://www.ws-energia.com/eng/residential/heliots.html 
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Tabela 2. Comparação entre algumas tecnologias de 1ª e 2ª geração 

Eficiência Fotovoltaica, %  

Tecnologia de 

Células 

Fotovoltaicas 

Máximo 

da Célula 

em Lab. 

Máximo do 

Módulo em 

Lab. 

Módulo de fim 

Industrial 

 

 

Flexibilidade 

 

 

Atributos 

SILÍCIO CRISTALINO (1ª Geração) 

Silício 

Monocristalino 

 

24.7 22.7 12 a 16 Rígida - Tecnologia em plena maturidade 

- Redução do Preço acompanhada de  

um aumento da dificuldade de maximizar  

a performance 

Silício 

Policristalino 

20.3 

 

15.3 

 

11 a 14 Rígida 

 

- Idêntico ao Silício Monocristalino 

 

Silício “String 

Ribbon” 

16.6 8.2 N/A Rígida - Idêntico ao Silício Monocristalino 

Silício 

Policristalino EFG 

(Edge defined 

film-fed growth) 

 
19,7% 

 
14% 

 
13% 

Rígida Nota de fabrico: Alimentação da película com limite 

de crescimento definido. 

PELÍCULA FINA (2ª Geração) 

 Silício Amorfo 12.7 N/A 5 a 8 Rígida/ 

Alguma 

Flexível 

- Requer uso de gases perigosos 

- Baixa Performance. Apresenta instabilidade 

- Margem incerta para aumento de Eficiência 

Multijunção de 

Silício Amorfo 

12.4 10.4 6 a 8 Rígida - Idêntico ao Silício Amorfo 

Telurieto de 

Cádmio 

(CdTe) 

16.5 10.7 7 a 8 Rígida - Toxicidade do CdTe 

- Margem incerta para aumento de eficiência 

- Requer uma configuração característica de 

supercamada 

Di-Selenieto  de 

Cobre Índio Gálio 

(CIGS) 

19.2 13.4 9 a 11 Flexível - Materiais e processos económicos 

- É a película fina com mais alta performance 

- Portas abertas para uma melhoria da 

performance 

- Compatível com diversos tipos de superfícies de 

“bolachas. Economia dos processos “Roll-to-Roll” 

(superfícies embebidas) 

Fonte: Green M.A. (2004) 

 A eficiência de conversão da energia solar pelas células fotovoltaicas, apesar de baixa, tem tido uma 

evolução acentuada. Esta evolução tem permitido uma redução drástica do custo de produção por kWh. Na 

tabela 2 comparam-se as eficiências das células existentes mais utilizadas nas duas gerações primárias. 

No actual estado de maturação das células de segunda geração, os valores de eficiência que estas 

apresentam são, regra geral, mais baixos que os das tecnologias das células de primeira geração. Este 

facto é perceptível na medida em que estão num estado de desenvolvimento menos avançado e porque os 

valores que caracterizam a eficiência destas células são intrinsecamente mais baixos, na comparação com 

tecnologias de primeira geração. A mais-valia de segunda geração reside no facto de utilizarem menos 
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Silício e como tal terem um custo de produção bastante inferior, aumentando a sua competitividade 

(Programa Comunitário ALTENER, 2004). 

3.2. Estado actual das tecnologias de células FV de segunda e terceira geração 

Da tabela 3 constam as eficiências características de tecnologias de segunda e terceira geração, em 

que se destaca a eficiência das células constituídas pelo composto Semicondutor III-V, referente a 

elementos do grupo III e grupo V da tabela periódica. Fazem parte desta categoria, as células em Arseneto 

de Gálio (GaAs), que foram as células mais eficientes em 2007, atingindo 28%. Estas células, no entanto, 

apenas são usadas em painéis solares de satélites artificiais, uma vez que o seu custo de fabricação ainda é 

extremamente alto e não permite a produção em sistemas FV para fins comerciais. 

Tabela 3. Máxima eficiência fotovoltaica em células de segunda e terceira geração 

 Material da Célula Laboratório Produção Produção em Série 
Película Fina 
 

19,2% 9,5% 7,9%  
2ª Geração 
 Silício Amorfo (no 

estado estável) 
13% 10,5% 7,5% 

Células Híbridas 
HCI 

20,1% 17,3% 15,2% 

Semicondutor III-V 
 

37,6% 28% 27% 

 
 
 
3ª Geração 
 Células com 

Colorante Sintético 
 

12,0% 7% 5% 

Fonte: Fraunhofer ISE, Universidade de Stuttgart 

 
Os módulos em Silício amorfo têm sido maioritariamente utilizados em pequenas aplicações, 

principalmente de lazer, campismo, entre outras. Recentemente, os resultados de longo prazo conseguidos 

com testes, demonstraram que as reservas referentes à sua estabilidade e ao seu comportamento ao longo 

do tempo, eram infundadas, pelo que os módulos de Silício amorfos poderão tornar-se cada vez mais 

comuns nos sistemas de microgeração eléctrica e grandes sistemas. A eficiência em fábrica destes módulos 

ronda os 9,5%. 

No que concerne a fins comerciais, os módulos híbridos HCI alcançam os maiores níveis de 

eficiência, como é visível na tabela, atingindo 17,3%. Esta célula tem enormes vantagens, repercutidas em 

ganhos energéticos, como foi explicado anteriormente neste estudo.  

As células sensitivizadas com colorantes, por seu turno, são uma possibilidade interessante para o 

futuro. Apesar da sua baixa eficiência actual de 7% em condição de produção, as características das suas 

cores e transparência poderão vir a constituir um novo patamar, principalmente na integração em edifícios. 

De um modo geral, os testes em laboratório das tecnologias de terceira geração têm revelado 

eficiências de conversão muito promissoras. Actualmente, a produção de energia por metro quadrado nas 

gerações dois e três é muito inferior às de primeira geração, mas é preciso salientar que se tratam de 

tecnologias de produção muito mais baratas, em que o preço por Watt pico diminui consideravelmente 

(Programa Comunitário ALTENER, 2004). 
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Recordes de Eficiência em laboratório transversais às três gerações de células FV existentes 

Constantemente existem vários recordes de eficiência de células FV a serem batidos em laboratório, 

por via de variadas técnicas em células de Silício cristalino, combinadas com tecnologias de concentração e 

de outro tipo. Um dos recordes mais recentes, foi conseguido por pesquisadores da Universidade de 

Delaware e atingiu 42,8 % de conversão sob condições normais de iluminação. O avanço foi conseguido ao 

desenvolverem um sistema óptico de concentração da luz, combinado por técnicas aplicadas no projecto da 

célula solar. O recorde anterior de eficiência das células solares cristalinas que pertencia aos mesmos 

pesquisadores, era de 40,7% e utilizava uma lente do tamanho de uma mesa com espessura de 30 

centímetros, para concentrar a luz solar sobre a célula. No recorde actual, a nova célula converte a luz do 

sol em electricidade com uma eficiência de 42,8%, com uma lente que não chega a um centímetro de 

diâmetro.  

 

Conversão destes resultados laboratoriais para a escala industrial: 

O próximo passo é converter os processos feitos em laboratório para a escala industrial, para que as 

células cheguem ao mercado. Este recorde, cerca de duas vezes a eficiência dos módulos fotovoltaicos 

actualmente comercializados, representa um enorme incentivo ao uso da energia solar. Para o efeito, será 

montada uma fábrica piloto nos EUA, pronta em 3 anos. Até lá, este tipo de tecnologias de células 

continuará a ser usado em sistemas aeroespaciais, que exigem painéis pequenos, comparando com os que 

são necessários no mercado global FV, de fins industrial e doméstico. O objectivo destes é chegar à 

produção de células solares em volume industrial com um rendimento energético de 50%, utilizando 

estruturas de concentração óptica viáveis para uso comercial, tanto em termos técnicos e de dimensões, 

como em termos de custos (Inovação Tecnológica, Julho 2007). 

3.3. Quotas de mercado a nível mundial dos principais fabricantes de células solares 

É interessante visualizar pela figura 16 que, dos países onde existe mais concentração na produção 

de aplicações solares fotovoltaicas, destaca-se o Japão com 1707 MWp, seguido da China  com 821 MWp e 

os Estados Unidos com 616 MWp. Na Europa, o maior destaque vai naturalmente para a Alemanha. 

Figura 16. Mercado de produção de células FV por país, em 2008 
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Fonte: Solarbuzz (2008) 
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Figura 17. Quotas dos fabricantes de células solares de mercado a nível mundial 

Valores em MWp

Q-Cell; 380

Sharp ; 360Sun tech; 360

Kyocera ; 205

First Solar ; 
200

 
Fonte: Solarbuzz (2008) 

 

Na produção de módulos fotovoltaicos, dados relativos a 2007 – altura em que se deu o culminar de 

muitas fusões entre empresas do sector, processo iniciado com grande dinamismo a partir de 2002 – os 

cinco primeiros fabricantes mundiais eram: Q-Cell (Alemanha), Sharp (Japão) Sun tech (China), Kyocera 

(Japão) e First Solar (Alemanha).  

4. Porquê do desenvolvimento dos FV 

4.1. Desmistificação de algumas ideias vulgarmente associadas aos Sistemas Fotovoltaicos 

- Oferta de Silício é suficiente? 

O Silício puro existe em abundância na crosta terrestre, uma vez que 23% dos materiais presentes 

neste estrato da terra consistem em Silício. O processo de produção do Silício puro usado nas células 

cristalinas é de natureza complexa, de tal forma que o período decorrente entre a etapa de planeamento de 

uma fábrica de Silício e a saída do produto acabado é de aproximadamente dois anos. O dinamismo que 

assiste o mercado FV, através do sucessivo aumento de capacidade das instalações FV, conduzirá a uma 

escassez de Silício a médio prazo, altura em que se espera haver outros materiais substitutos. A 

disponibilidade de Silício tenderá a aumentar também com a maximização das eficiências de exploração, 

métodos de reciclagem do Silício, entre outros. Importa ressalvar, no que concerne a Portugal, que existe o 

elemento Quartz com origem em Trás-os-Montes com propriedades especialmente indicadas para a 

construção de semicondutores em Silício, no entanto grande parte deste material é vendido para a 

Alemanha. Tal deve-se ao facto de não haver procura em Portugal para fins de fabrico de semicondutores, 

senda esta ainda menor para a construção de células solares.  

- Reciclagem de módulos fotovoltaicos? 

Todos os componentes de um módulo FV podem ser reciclados. Em termos de valor económico, a 

própria célula FV é o componente mais valioso do sistema, podendo ser reciclável em novas bolachas, base 

para novas células. Outros componentes do sistema FV como as estruturas de suporte em alumínio, vidro 

ou contactos eléctricos, são também recicláveis.  
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- Energia dispendida na produção dos sistemas FV é superior àquela que estes geram durante o seu 

ciclo de vida? 

Não. Admitindo que o tempo de vida útil de um sistema padrão FV em Silício cristalino padrão ronda 

um intervalo entre 10 e 30 anos, o valor desta energia excedentária é consideravelmente superior à usada 

na produção do sistema. Através de alguns cálculos é possível justificar tal afirmação. Assim, assumindo 

que: 

- A energia gerada pelo sol ao longo do período de operação do sistema FV em condições específicas do 

simulador usado no estudo para um sistema de 1 kWp é da ordem dos 1380 kWh.10 

- As dimensões de uma célula de uma solução apresentada pela empresa Yinglisolar são: 

Tabela 4. Parâmetros de um módulo FV de 175 Wp de Poténcia 

Série do 

Módulo 

Tipo do 

Módulo 

Tamanho 

(mm) 

Peso 

(Kg) 

Potência 

de pico 

(Wp) 

Tensão  

Max (V) 

Intensidade  

Corrente Max 

(A) 

YL185P-

23b(1310*990) 

YL175P-23b 1310x990 15,80 175 23 7,61 

Fonte: Empresa Yinglisolar (2007) 

Da tabela acima advém a área total do módulo: 

=990,0×310,1 1,2969 m2  (2) 

 

Um sistema fotovoltaico com uma potência de 1000 Wp é constituído por: 

=Wp
175

1000
5,7 Módulos (175 Wp cada)  (3) 

Efectuando uma escolha para as dimensões de uma célula, no caso da Empresa Yinglisolar, de 156 mm por 

156 mm, como referido no ponto 2.3 do presente trabalho, a área de célula corresponderá a 0,024 m2.  

Dos pontos anteriores, resulta que: 

Número aproximado de células no módulo em causa = 54=
024,0

  1,2969
células      (4) 

=54×7,5  309 células (correspondente a um 1kWp)   (5) 

- A energia total aproximada dispendida no fabrico de uma célula FV ronda os 9,32 kWh eléctricos, valor 

extraído da tabela 4, referente ao subcapítulo 4.3.2, adiante no presente trabalho. 

Assim:  

Um sistema FV de 1 kWp, aquando do seu fabrico, consome de energia: 

=309×32,9 2875,72 kWh  (6) 

- Resulta um payback energético: 

=
 kWh 1380

kWh 2875,72
2,1 anos  (7) 

                                                
10 A localização foi tomada aleatoriamente e refere-se a um local da região centro em Portugal, constituindo um valor de 

insolação médio. 
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Denota-se que é um valor bastante inferior ao período de vida útil do equipamento de conversão 

solar em electricidade, estimado em termos médios em 20 anos. 

 

No caso de um sistema assente em tecnologia de película fina, o balanço energético é ainda mais 

favorável. É expectável que num futuro próximo os sistemas em Silício cristalino, através de factores como o 

aumento da eficiência das respectivas células, diminuição da espessura das mesmas e uma melhor 

optimização dos processos de produção, produzam energia equivalente à dispendida na produção das suas 

células num período inferior a dois anos, enquanto no caso dos sistemas em película fina o período baixa 

para um ano ou menos. 

4.2. As mais-valias da Energia Solar numa óptica além-custo 

Na comparação directa entre a produção fotovoltaica e a geração de electricidade segundo 

processos convencionais, mais concretamente entre os custos associados aos diferentes tipos de produção 

eléctrica, esta nem sempre é apropriada e clara. De seguida, exemplificam-se alguns pontos-chave que se 

apresentam como vantagens subliminares da produção FV com reflexo económico (Stierstorfer, 2006). 

- Através da incorporação nos edifícios, o sistema de produção descentralizado de energia dispensa a 

instalação dos sistemas geradores de energia em espaços destinados para ao efeito. Assim, por exemplo, 

os módulos FV podem ser usados como parte integrante da cobertura dos edifícios, protegendo-os contra as 

acções externas, como o vento, chuva ou neve, ou disponibilizando sombreamento ao interior do edifício. 

Durante o período de operação, estes sistemas podem também contribuir para a redução da carga térmica 

dos edifícios ou contribuir para ventilação por convecção. 

- A especificidade da energia FV oferece benefícios sociais importantes em termos da independência 

energética, criação de postos de trabalho, e desenvolvimento rural, no caso de sistemas FV autónomos. 

Uma vez que grande parte da criação de emprego na fase de implantação desta indústria se situa nos 

pontos de instalação dos sistemas FV (instaladores, engenheiros e integradores de sistemas), existe um 

impacto significativo nas economias locais, devido à característica de laboração in situ que essa implantação 

acarreta.  

- Os sistemas FV domésticos de microgeração dispensam instalações de transmissão e linhas de 

distribuição de energia da rede, evitando perdas eléctricas associadas ao transporte. Tornam também 

possível uma redução da dependência das importações de energia pelas comunidades remotas, 

nomeadamente nas aplicações off-grid. 

- Vantagens de foro ambiental.   

- A produção de energia fotovoltaica constitui um processo de laboração isento de ruído. 

 

A razão principal para eleger a produção de energia fotovoltaica como prioridade de subsídios 

financeiros não se pode focar apenas na eficiência energética mas sim no facto de esta poder mobilizar a 

economia através de um recurso que está disponível de forma renovável e gratuita ao comum cidadão, após 

o investimento inicial deste potencial empreendedor. Ou seja, é um recurso inatamente competitivo, por ser 

ampla e geograficamente acessível à escala terrestre. Se juntar-mos a esta condição, o facto de na 

actualidade o mundo globalizado possibilitar uma vasta troca de informação de conhecimentos, dados e 

experiências, além de existir um elevado ritmo de desenvolvimento deste tipo de produção de energia 



   35 

(nomeadamente em países pioneiros e com provas económicas dadas, casos da Alemanha e Japão), a 

plataforma está construída para fazer deste sector uma alavanca económica.  

4.3. Análise de Oportunidades do Sector Fotovoltaico 

4.3.1. Nos edifícios, na arquitectura, arte, design e afins 

 
Medição das diferentes necessidades dos consumidores na Integração em Edifícios 

 

Os sistemas FV são conhecidos por terem uma elevada adaptabilidade na integração arquitectónica 

e ao nível do design. 

Figura 18. Diferentes necessidades dos consumidores 
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Fonte: Hoffmann (2005) 

Pela figura em cima distinguem-se cinco utilidades dos sistemas FV em edifícios, consoante a 

exigência do consumidor de FV. Assim, no primeiro caso, temos um sistema FV convencional de 

microgeração integrado numa habitação doméstica e que tem como primado rentabilizar o investimento feito 

na tecnologia. Na segunda imagem, encontramos uma integração vocacionada para edifícios cuja 

rentabilização da geração eléctrica é proporcional à maximização do uso de área das fachadas existentes. 

No terceiro e quarto exemplo são visíveis integrações arquitectónicas refinadas e são dois exemplos do 

elevado potencial estético do FV nesta área. Por último tem-se uma aplicação que, através do uso de 

concentradores, possibilita uma elevada capacidade de geração eléctrica numa área diminuta do edifício.  
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Entre as vantagens da integração FV em edifícios, apresentadas na figura 19, constam a 

capacidade de climatizar os edifícios e a possibilidade de substituir materiais de construção. Essas e outras 

vantagens ilustram-se na figura em baixo e estão ligadas à construção e ao comportamento dos edifícios. 

Figura 19. Benefícios de FV nos edifícios 

2. Expressividade arquitectónica 

 

 

 

 

 

3. Geração de Energia Limpa 

 

 

 

 

1. Aquecimento e arrefecimento dos Edifícios 

1.1.Transferência de calor (Superfície opaca) 

 

1.2.Transferência de calor (Superfície 

transparente) 

 

1.3.Estrutura de climatização 

 

4. Substituição de materiais de construção 

 

Fonte: Rodrigues (2007) 

4.3.2. Reciclagem de componentes fotovoltaicos 

Neste subcapítulo perfila-se uma actividade económica destinada exclusivamente à reciclagem de 

componentes fotovoltaicos, sendo os alvos cerne desta actividade as células e módulos FV. O elevado 

dispêndio energético requerido na produção de bolachas (wafers), base das células FV, torna esta 

actividade extremamente útil, permitindo um efeito significativo na diminuição do tempo de retorno da 

energia. Segundo um estudo da Photovoltaik, em 2000 sobre o efeito da reciclagem na cadeia de valor de 

uma célula, demonstrou-se que uma reciclagem simples pode reduzir o valor original do tempo de retorno da 

energia em 20 ou 25 %.  

Os módulos fotovoltaicos rejeitados aquando do seu fabrico e que apresentem falhas devem ser 

reciclados e reintroduzidos no ciclo do material. Este acto é de particular importância para os componentes 

em vidro e em Silício. Têm sido conduzidos vários estudos sobre a reciclagem dos módulos fotovoltaicos 

(BP, Soltech, Flabeg, RWE Schott Solar), que levaram ao desenvolvimento de processos que permitem uma 

reciclagem extensiva dos sub-componentes utilizados. Esses processos tratam da reciclagem independente 

de matérias-primas, de pastilhas de Silício ou das células solares, por inteiro.  
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Tabela 5. Consumos de energia no fabrico de um módulo fotovoltaico usado pela 1ª vez e na forma 

reciclada  

Fonte: TÜV-Verlag (2000) 

Vemos na tabela 5, que a energia despendida de fabrico de um módulo FV original tem uma 

diferença de 7,43 kWhe por pastilha, em relação a um reciclado. O processo de reciclagem in situ na fábrica, 

com reutilização da matéria-prima desaproveitada é um processo que tem vindo a ser adoptado pela maioria 

dos fabricantes. Segundo testes realizados no sector, é possível a um fabricante de células separar as 

pastilhas de Silício inteiras, do material que as une, com o uso de um ácido e manter cerca de 75 % das 

pastilhas intactas. Este procedimento aplica-se para as novas células solares com uma eficiência reduzida. 

Têm sido conduzidos estudos detalhados sobre as estratégias de reciclagem a aplicar aos módulos de 

película fina das novas tecnologias, como o Telurieto de Cádmio ou o CIS. Foi demonstrado que, 

teoricamente, a reciclagem dos módulos também é possível, a par das células (Programa Comunitário 

ALTENER, 2004) 

4.4. Especificidades técnicas dos FV na ligação com a rede 

Nesta subsecção são abordadas algumas características da tecnologia fotovoltaica no que concerne 

à interacção da electricidade FV com a rede eléctrica, bem como suas vantagens. Primeiro, será analisado o 

impacto da energia FV na rede de distribuição e por último apresenta-se o comportamento típico de 

consumo da potência dos módulos fotovoltaicos de microgeração.  

4.4.1. Impacto da energia FV na rede de Distribuição  

Os três gráficos apresentados em abaixo, colocam no eixo das ordenadas Potência Eléctrica do 

Cliente Doméstico Fotovoltaico de Microgeração medido em kW e nas abcissas, o intervalo horário de um 

dia, em horas. 

(Valores em kWhe/Pastilha) Módulo FV 1º uso Módulo FV reciclado 

Pastilha em Silício 7,55  - 

Reciclagem - 0,1  

Células solares 0,65  0,65 

Fabrico do módulo 1,12  1,12  

Energia Total 9,32  1,87  

Consumo Específico de Energia 4,26  0,85  
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Figura 20. Exemplo padrão de consumos domésticos (kW x h) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Exemplo padrão de Microgeração FV (kW x h) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 22. “Saldo” de Energia eléctrica (kW x h) 
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Da leitura integrada destes três gráficos conclui-se que os sistemas fotovoltaicos face a um 

consumo doméstico padrão, apresentam um saldo energético positivo coincidente com o intervalo das 9h30 

às 15h30, regra geral. É de notar que o estudo desta tese considera o regime legal aplicado aos FV, em que 

toda a energia FV produzida ao longo do dia será vendida (Moreira, 2007). 

 

4.4.2. Comportamento típico de consumo e potência para módulos fotovoltaicos de microgeração 

Neste ponto, apresenta-se um tratamento de um gráfico de carga eléctrica FV e de consumo, 

semelhante aos do ponto anterior mas que visará focar uma nova vantagem que assiste os sistemas FV de 

microgeração. 

Na figura 23 é visível um diagrama de produção de energia eléctrica por tipos de fontes de energia, 

escolhido a título de exemplo para um dia em que o consumo foi máximo no ano de 2003. Desta figura é 

possível observar o comportamento do consumo global típico ao longo do dia e compará-la com o 

comportamento diário da produção da energia fotovoltaica, na figura 24.  

Figura 23. Diagrama de carga no dia de 2003 em que potência atingida foi máxima  

 
Fonte: REN, Setembro 2009 

Figura 24. Valores típicos de consumo de potência nos módulos fotovoltaicos de microgeração 

 
Fonte: Moosdorf (Maio 2007) 
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Assim, da visualização do gráfico da figura 24, em que as ordenadas traduzem valores de Potência 

(Watt), interpreta-se que a produção de FV é ajustada sincronizadamente com a curva da potência média de 

consumo, neste caso uma curva de consumo doméstico, visível no gráfico, a azul. Aplicando-se o mesmo 

raciocínio para o perfil de consumo visível na figura 23, alude-se que a Energia FV não substitui a carga 

eléctrica de baixo custo (proveniente de centrais eléctricas de queima de carvão, e similares) mas a carga 

relacionada com o consumo de pico, associada a um montante energético de fontes mais “dispendiosas” 

(ex: fuel) se comparadas com o uso de carvão, por exemplo. 

 

4.4.3. Benefícios da ligação à rede dos FV de microgeração  

 

As vantagens genéricas de se apostar no desenvolvimento da microgeração (não apenas no caso 

fotovoltaico mas do uso de fontes renováveis em geral) é a sua contribuição para: 

- Redução da dependência energética portuguesa; 

- Redução de emissões de gases com base em compostos de carbono; 

- A microgeração descentralizada contribui para uma maior eficiência do sistema electroproductor (factores 

de peak shaving, etc); 

- Redução do risco de interrupção do fornecimento de energia (rede);  

- Induz um maior desenvolvimento tecnológico do país, contribuindo também para o desenvolvimento de 

novas áreas de actividade económica (penetração de novas tecnologias no mercado e efeitos derivados). 

 

Neste capítulo, surgem algumas vantagens que caracterizam os sistemas FV de microgeração com 

ligação à rede eléctrica pública, entre elas: a melhor distribuição da produção energética face a meios 

alternativos, o facto da produção ser feita perto do local de consumo e esta ajustar-se ao perfil dos 

diagramas de consumo. Outras vantagens específicas do impacto da energia fotovoltaica na rede elécrica 

são (Moreira, 2007): 

- A redução nas perdas de energia activa 

- A redução das concentrações localizadas de carga (branch congestion) 

- Melhoria dos diagramas de Tensão 



   41 

4.5. Esquemas de configurações de sistemas FV integrados em edifícios domésticos 

Modo de Funcionamento 

A energia eléctrica na forma de corrente contínua que é gerada pelas células solares nos módulos 

FV é transportada para um inversor através de cablagem usual. O inversor, que é normalmente instalado 

junto ao ponto de ligação da casa à rede pública, transforma a corrente contínua em corrente alternada, a 

fim de tornar ambas compatíveis. A figura em baixo esquematiza o processo. 

Figura 25. Esquema de uma configuração de um sistema FV integrado em edifício doméstico 

 

 

Fonte: Stierstorfer (2006) 

Para se poder começar a planear um sistema fotovoltaico, tendo em vista o seu posterior 

dimensionamento por técnicos, é fundamental conhecer bem o local da instalação.  

 

Levantamento das Características do local da instalação 

 

A visita ao local da instalação permitirá efectuar uma avaliação prévia sobre as condições básicas 

existentes, favoráveis ou não à instalação de um sistema fotovoltaico. 

Um dos passos iniciais consistirá em reconhecer se o edifício em questão é ou não apropriado à 

colocação de um sistema fotovoltaico e/ou identificar eventuais locais alternativos à sua localização. Apostar 

numa avaliação inicial aprofundada é fundamental para que se evitem erros de planeamento na 

produção/consumo de energia e no cálculo do custo global do sistema a instalar. 

 Os trabalhos auxiliares necessários para a instalação do gerador fotovoltaico, a identificação do 

espaço adequado para a localização do inversor, o traçado da rede da cablagem do sistema, assim como os 

eventuais trabalhos de modificação da caixa do contador, deverão ser os temas cerne a abordar durante a 

consulta prévia com o cliente de um sistema FV. 

 A possibilidade de se poder recorrer a subsídios ao investimento em sistemas de microgeração FV, 

deverá também ser averiguada, uma vez que estes, em muitos dos casos, são influenciadores directos na 

decisão final do sistema a instalar. Para os trabalhos a realizar no telhado, ou em outro tipo de infra-
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estrutura de suporte a considerar para o sistema, o cliente deverá apoiar-se na realização de uma consulta 

aos empreiteiros locais.  

Em apanhado geral, na fase de registo de dados deverão ficar esclarecidos ao cliente os seguintes 

tópicos: 

- Disponibilidade da área do telhado, fachadas e/ou superfícies disponíveis na envolvente. 

- Orientação e inclinação das estruturas disponíveis à colocação do sistema. 

- Formato do telhado, características da estrutura e sub-estrutura, e tipo de cobertura. 

- Aberturas utilizáveis no telhado (as telhas de ventilação, as condutas de chaminé, etc.). 

- Dados sobre sombreamentos (Irei dispensar o sub-capítulo sucedâneo a este, para apresentação da 

tipologia de sombreamentos mais comuns). 

- Locais potenciais à instalação do gerador, das caixas de junção, do interruptor de corte principal (DC) e do 

inversor. 

- Caixa do contador e espaço para um contador extra. 

- Comprimento dos cabos, rede de cablagem e método de implantação da canalização eléctrica. 

- Acessibilidade, no caso de ser empregue equipamento específico para a instalação do gerador (guindaste, 

andaime, etc.). 

- Tipo de módulo, concepção do sistema, método de instalação. 

- Produção energética desejada versus potência fotovoltaica a instalar. 

- Enquadramento financeiro, tendo em conta as respectivas condições para a atribuição de subsídios.  

 

Tipos de sombreamentos 

 

Através da experiência derivada de um programa Alemão “1000 telhados”, ficou demonstrado que 

existe sombreamento parcial em cerca de metade dos sistemas, devido a circunstâncias próprias derivadas 

da sua localização. Para um número substancial destes sistemas, no caso geral as sombras provocaram 

reduções anuais de produção de energia entre 5 a 10 %. É de notar que estas perdas estão implícitas na 

eficiência global aplicada aos sistemas FV estudados nesta dissertação, sendo que no método 

correspondente ao da “Comissão de Energia da Califórnia”, explicado mais adiante no estudo, esses valores 

estão estimados em 7%, referentes a sombreamentos com base em sujidade e pó, essencialmente. A 

sombra pode ser classificada como um factor temporário, como resultado da localização do sistema ou do 

edifício. Assim temos três tipos de sombreamentos: o temporário, aquele que é consequência da localização 

e o produzido pelo edifício.  

O sombreamento temporário típico deve-se à presença de folhas e de dejectos de pássaros, neve, 

entre outros tipos de sujidade. O sombreamento causado pelas folhas, pelos dejectos de pássaro e pela 

poluição do ar, é aquele que tem um impacto mais forte e mais duradouro. Se um sistema for fortemente 

afectado por estes factores, a limpeza regular dos módulos FV aumentará muito significativamente a energia 

produzida. Numa localização padrão e com um painel onde se verifique um declive adequado, pode 

assumir-se que a perda devida à sujidade tem um valor entre 2 % a 5 %. Geralmente esta perda é 

simplesmente aceite, dada a imensidão de variáveis associadas à natureza de que depende. Se houver uma 

grande acumulação de resíduos, os módulos podem ser limpos utilizando maiores quantidades de água 

(com uma mangueira) e um utensílio suave de limpeza (uma esponja), sem usar detergentes. Para evitar 
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riscar as suas superfícies, os módulos não devem ser escovados ou aspirados com um equipamento de 

limpeza a seco.  

O sombreamento que é consequência da localização contempla todo o sombreamento produzido 

pela envolvente do edifício. Exemplos são: os prédios vizinhos (incluindo altos edifícios distantes) e as 

árvores, que podem sombrear o sistema fotovoltaico e/ou, pelo menos, levar ao escurecimento do horizonte. 

Os cabos por cima do prédio podem também ter um efeito particularmente negativo, projectando sombras 

que se movem constantemente.  

Por fim, o sombreamento produzido pelo edifício, são classificadas como sombras constantes, tendo 

que ser dada especial atenção às chaminés, antenas, pára-raios, antenas de satélite, saliências do telhado 

e da fachada, ressaltos da estrutura do prédio, etc. Alguns sombreamentos podem ser evitados, deslocando 

o gerador fotovoltaico ou o objecto que causa a sombra (por exemplo, a antena). Caso não seja possível, o 

impacto da sombra pode ser minimizado na fase de concepção do sistema, como por exemplo através da 

escolha da forma como são interligadas as células e os módulos (Programa Comunitário ALTENER, 2004). 

4.6. Protecção Ambiental 

É sabido que o processo de geração de energia solar está isento de emissões de gases poluidores 

ou de preocupações com a segurança ambiental característica das tecnologias convencionais de geração 

eléctrica. Outro factor a considerar é a ausência de ruído durante a operação de geração FV. A 

desinstalação de um sistema fotovoltaico consiste num processo simples e pouco problemático. De realçar, 

em termos de gases poluidores, a inexistência de emissões de Dióxido de Carbono resultantes da operação 

de um sistema FV. Apesar de existirem emissões indirectas de compostos de carbono (COc) que ocorrem 

nas fases da cadeia fotovoltaica a montante da geração eléctrica do sistema FV, estas são em quantidade 

significativamente menor que a referente às emissões evitadas no processo a jusante.  

A energia solar pode ter um papel contribuidor decisivo para o alcance dos compromissos 

internacionais de redução das emissões de gases com efeito de estufa, se os governos aprovarem uma 

utilização generalizada dos FV como fonte de geração energética nacional. Segundo o estudo “Solar 

Electricity for over one Billion People and two Million Jobs by 2020”, em termos ambientais, existirão 

poupanças de cerca de 353 milhões de toneladas em emissões de gases COc, em 2025. Trata-se de uma 

redução que equivale à totalidade das emissões provenientes de 150 centrais de queima a carvão. Devido à 

geração de electricidade solar, os ganhos cumulativos de COc entre 2005 e 2025 terão atingido valores da 

ordem dos 2.2 biliões de toneladas (Stierstorfer, 2006) 

 

Problemática associada à geração de gases poluentes residuais, em especial o Dióxido de Carbono, 

resultantes das formas mais comuns de obtenção de electricidade 

O dióxido de carbono é dos maiores responsáveis pelas emissões gasosas da autoria do homem 

que contribuem para o efeito estufa. Resulta predominantemente da queima de combustíveis fósseis. De 

todos estes, o gás natural é o composto cujo uso é o mais racional para o ambiente, pois produz cerca de 

metade da quantidade de dióxido de carbono do carvão e menos que os restantes gases poluentes. A 

energia nuclear, por exemplo, produz uma ínfima quantidade de COc, no entanto tem problemas 

relacionados com a segurança, a proliferação e consequente risco de poluição, associados à operação de 
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resíduos radioactivos. Para travar eficazmente o efeito de estufa, as emissões de COc têm de ser fortemente 

reduzidas (Stierstorfer, 2006). 

 

Pegada Ecológica de um sistema FV  

Fabrico das Células 

1) Produção de células  

- Intensivo em energia. 

- Elevado consumo de energia. 

2) Configuração das Células 

- Planeamento de design em função das especificações padrão dos Edifícios 

Restantes Equipamentos envolvidos 

- Seguem o comportamento do mercado eléctrico e electrónico. 

Integração em Edifícios 

- Impacte visual homogéneo e adaptável ao local. 

- Evita o uso de terrenos dedicados para efeito. 

Outras especificidades (em Portugal) 

- Exploração do Silício. Recursos em matéria-prima: Exemplo de Tráz-os-Montes. O Quartz proveniente 

desta região é rico em Silício de boa qualidade para aplicações FV. Actualmente já é usado em 

semicondutores. A Alemanha é o principal cliente para uso em células FV deste recurso. 11 

- Produção de electricidade propriamente dita. Boa insolação em Portugal (Aproximadamente o dobro da 

insolação da Alemanha) 

 

 

 

 

 

                                                
11 Fonte junto do Professor Dr. António Vallêra, especialista em Materiais Fotovoltaicos. - VII Jornadas de Engenharia 

Electrotécnica e Computadores (JEEC), Instituto Superior Técnico, Lisboa, 18 de Abril 2007 
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4.7. Envolvente Económica 

 

Estrutura de custo dos sistemas fotovoltaicos, por variáveis 

 

A estratificação dos custos por componente, de sistemas FV situados no intervalo de potência entre 

3 e 5 kWp, apresenta-se na tabela abaixo.  

Tabela 6. Preços específicos médios em €/kWp 

Variáveis  Escalão da Potência: 3 – 5 kWp 

Gerador solar 4429 €/kWp 

Inversor 738 €/kWp 

Outros componentes 491 €/kWp 

Custos de mão-de-obra 540€/kWp 

Total 6199 €/kWp 

Número de sistemas fotovoltaicos estudados 676 

Potência total  2510 kWp 

Potência média  3,7 kWp 

Fonte: Programa Comunitário ALTENER (Janeiro 2004) 

 
É visível desta tabela que a potência média dos sistemas em estudo pelo Programa ALTENER é 3,7 

kWp, o que coincide com o valor objecto do presente estudo de Tese, os 3,68 kW. Verifica-se que o gerador 

solar na estrutura de custos é de longe a componente mais dispendiosa, com um valor médio de 4429 

€/kWp. Este estudo corresponde ao início do ano 2000, apresentando uma estimação do custo total médio 

do equipamento igual a 6199 €/kWp, sendo que o valor médio do custo do sistema integral, o mesmo que foi 

usado neste estudo, é de cerca de 5500€ por kWp na actualidade (Programa Comunitário ALTENER, 2004). 

 

Contribuição dos sistemas FV para o desenvolvimento da Indústria, Emprego e Ambiente 

 

Segundo o estudo “Solar Electricity for over one Billion People and two Million Jobs by 2020” 

(Stierstorfer, 2006) sobre a indústria de produção afecta ao solar fotovoltaico, o fornecimento anual global 

dos módulos FV irá aumentar de 1,4 GWp em 2005 para mais de 55 GWp em 2025, ou seja um aumento 

por um factor de 40. Deste modo, até 2025, estão previstas boas expectativas para quem procura emprego 

nesta área. A maioria dos postos de trabalho criados no solar fotovoltaico são para fins de instalação e 

prestação de serviços de manutenção dos sistemas FV (trabalho temporário), sendo que os postos de 

trabalho a tempo inteiro tendem a centrar-se em processos ligados à produção e ao marketing. 

 

Crescimento do Mercado FV 

A produção descentralizada de energia a partir de aplicações fotovoltaicas está actualmente mais 

generalizada do que a centralizada, sendo que a maioria deste tipo de produção é realizada pelos países 

que integram a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Os governos dos 
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países tendem a olhar para o fotovoltaico como uma tecnologia importante para o futuro. Em 1994 apenas 

20 % das ligações à rede eram descentralizadas, ao passo que em 2005, a proporção subiu para 80%.  

Entre os programas mais conhecidos de estímulo ao mercado da microgeração FV, encontra-se a 

iniciativa da Alemanha que visa introduzir 100.000 telhados com dispositivos FV, bem como a sua própria 

Lei das Energias Renováveis; a proposta de cobertura de 70.000 telhados no Japão (ver Tabela 7) ou o 

programa de instalação de um milhão de dispositivos solares em telhados dos Estados Unidos da América, 

para aplicações fotovoltaicas e também solares térmicas. A juntar a estas, despontam inúmeras iniciativas, 

nestes e noutros países. Com a liberalização progressiva dos mercados eléctricos internacionais, o mercado 

de ligação à rede descentralizada é alvo de um crescimento decisivo. 

Tabela 7. Exemplo de um orçamento para um programa de sucesso de suporte ao FV, referente ao caso do 

Japão no ano fiscal de 2006 

 

Descrição do programa 

Orçamento para 2006, 

em milhões dólares 

Projectos caracterizados por testes com condições de campo, sobre 

novas tecnologias de produção de electricidade FV 

 

107 

I&D de aceleração e comercialização dos sistemas FV 7.2 

Estudos de demonstração dos benefícios para a segurança da rede 

eléctrica no caso da massificação da produção e disponibilidade de 

potência pelos sistemas FV 

 

 

6.3 

Projecto segundo o modelo comunitário para integração ambiental e 

económica (Ministério do Ambiente) 

 

24 

Projecto Super Solar (Ministério do Ambiente) 40 

Total 202.5 

Fonte: Stierstorfer (2006) 

Análise ao Futuro do Mercado FV 

Em 2004, a EPIA12 publicou um roteiro, em que introduz as perspectivas da indústria fotovoltaica 

para as próximas décadas. Prevendo um crescimento do mercado semelhante ao dos últimos anos (superior 

a 30% por ano) e uma redução nos custos proporcional ao crescimento de painéis instalados, a EPIA 

antecipa que em 2020 cerca de 1% da electricidade consumida mundialmente será de origem fotovoltaica, 

elevando-se essa percentagem para cerca de 26% em 2040. Segundo o mesmo relatório, do ponto de vista 

tecnológico, a ênfase penderá sobre a redução de custos através da redução da matéria-prima (Silício) 

utilizada por unidade de potência instalada, passando-se a generalizar o uso de células mais finas ou 

produzidas directamente em fita. É também de destacar o desenvolvimento de novas técnicas de soldadura 

dos contactos eléctricos entre células individuais, pois actualmente estes ainda restringem a automatização 

dos processos de montagem de painéis solares (Vallêra, 2007). 

 

                                                
12

 EPIA, European Photovoltaic Industry Association. (www.epia.org) 
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Tendências para o Mercado FV 

Passos com vista à sustentabilidade deste Mercado  

  

As áreas decisivas de incentivo ao crescimento da indústria FV passam pelo Planeamento, 

Regulamentação e risco político, Custo, Ligação à rede, Cadeia de Fornecimento e aposta na Microgeração, 

modalidade em que se insere este estudo (Hoffmann, 2005). 

Ao nível da criação e fortalecimento da malha industrial dos sistemas FV de cariz local, importa: 

- A criação de postos de trabalho (Directos e Indirectos) 

- A actuação nos Impostos 

- Programas de suporte ao mercado 

- Condições de fronteira que permitam a autonomia dos mercados livres do sector. 

Os factores críticos para uma empresa no FV com tecnologia própria, ao nível da competitividade 

global, passam por: 

- Um departamento de I&D agressivo 

- Transferência de tecnologia célere, através de um sistema produtivo bem integrado 

Ao nível das Economias de Escala, os aspectos decisivos estão: 

- Nas Compras (ex: Diminuição de custos com material até cerca de 2/3, através de descontos de 

quantidade) 

- Aprendizagem a partir da Curva dos Custos, no caso das empresas individuais 

 

Recomendações para a instituição de políticas neste sector: 

 

A convergência entre a indústria FV e o compromisso político tem demonstrado resultados frutíferos 

para a penetração da electricidade solar no "mix" energético, tanto a nível local, nacional, regional e global. 

Exemplos dos reflexos construtivos entre as acções políticas e o desenvolvimento da indústria fotovoltaica 

mundial, encontram-se na política da Alemanha e Japão, bem como na exercida pelo Estado da Califórnia 

para o sector, nos EUA. 

Segundo o estudo de Stierstorfer (2006) para a electricidade solar alcançar um bilião de pessoas em 

2025, e atingir uma quota de cerca de 20% no mix da electricidade global, em 2040, é necessária uma 

mudança radical na política energética. Uma previsão ambiciosa para o mercado mundial dos sistemas FV`s 

indica um aumento anual da potência instalada em 5 GWp até 2010, facto que só é alcançado com a 

tomada das melhores práticas nos regimes de apoio, devidamente adaptados às circunstâncias locais. 

Assim duas medidas estimulantes são (tendo em conta que actualmente a principal razão para o 

custo dos sistemas FV continuar a descer não se deve apenas a melhorias na tecnologia mas 

principalmente ao aumento do volume fabricado): 

  

1 - Os subsídios aplicados pelos governos aos combustíveis nucleares e fósseis devem ser removidos, uma 

vez que penalizam desproporcionalmente as fontes de energia renováveis. 
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2 - Implementação de mecanismos jurídicos de cariz vinculativo para garantir e acelerar a criação de um 

mercado FV saudável.  

No caso das economias emergentes e industrializadas, a medida fulcral a tomar, prende-se com dar 

incentivo aos produtores através do aumento das tarifas de geração eléctrica via FV e respectiva garantia da 

prática tarifária consoante o tempo de vida útil do equipamento envolvido. Esta estratégia é aplicada por 

Portugal e é a base dos simultâneos e futuros mecanismos de promoção para o solar fotovoltaico, a serem 

levados a cabo.  

5. Energia solar Fotovoltaica em Portugal  

Dados de insolação em algumas cidades europeias 

Na Europa, a irradiação solar não deverá exceder os 1.900 kWh/m2. Em Portugal, este valor poderá 

situar-se entre os 1.300 kWh/m2 e os 1.800 kWh/m2. São abismais as diferenças sazonais existentes por 

toda a Europa, quando se observa a relação entre a radiação solar para os períodos de Verão e de Inverno 

(Programa Comunitário ALTENER, 2004). 

Tabela 8. Média mensal ao dia de radiação global (kWh/m2) (1966-1975) 

Fonte: European Solar Radiation Altlas (1996) 

 

Nesta tabela número 8 são apresentados valores de radiação solar de um estudo feito de forma 

continuada no tempo, entre 1966 e 1975 e é possível verificar de forma consistente que, de entre as várias 

localizações apresentadas, a cidade de Lisboa é a que tem maior índice de radiação solar. 

 

Irradiação 

em kWh/m2 

Estocolm

o Suécia 

Bergen 

Noruega 

Lisboa 

Portugal 

Roma 

Itália 

Viena 

Áustria 

Nice 

França 

Atenas 

Grécia 

Londres 

Inglaterra 

Berlim 

Alemanha 

Latitude 59º21´N 60º24´N 38º43´N 41º48´N 48º15´N 43º39´N 37º58´N 51º31´N 59º21´N 

Jan 0,32 0,2 1,99 1,70 0,76 1,72 1,75 0,56 0,61 

Fev 0,95 0,72 2,96 2,54 1,42 2,46 2,62 1,10 1,14 

Mar 2,24 1,71 4,28 3,78 2,64 3,91 3,82 2,07 2,44 

Abril 3,68 3,27 5,50 4,99 3,95 5,36 5,15 3,04 3,49 

Maio 5,29 4,13 6,67 6,03 5,10 6,10 6,14 4,12 4,77 

Jun 6,58 4,85 7,18 6,59 5,33 6,79 6,84 4,99 5,44 

Jul 5,59 4,15 7,54 6,86 5,44 7,13 6,88 4,38 5,26 

Ago 4,52 3,49 6,96 6,16 4,52 5,92 6,18 3,62 4,58 

Set 2,70 1,86 5,22 4,69 3,30 4,59 4,86 2,71 3,05 

Out 1,24 0,94 3,70 3,29 2,05 3,27 3,38 1,56 1,59 

Nov 0,46 0,3 2,51 2,02 1,01 1,99 2,33 0,81 0,76 

Dez 0,23 0,12 2,15 1,51 0,69 1,65 1,69 0,47 0,45 

Média diária 2,83 2,15 4,73 4,19 3,03 4,25 4,33 2,46 2,81 
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Recursos em Portugal 

Insolação de Potência Média de Incidência de cerca de 1900 MW para Portugal, em todo o território 

e cerca de 1090 MW para Alemanha, ou seja, quase o dobro.13  

 

O potencial de Portugal 

As emissões energéticas que provêm do sol e que chegam à terra, reclamam desta um bom 

aproveitamento energético e contínuo, dada a constância das radiações oferecidas pelo sol. Existe um 

enorme potencial para aproveitamento deste recurso em Portugal, com condições de mobilizar a economia, 

sob a forma de criação de emprego, aumento do PIB, criação de clusters industriais, entre outros múltiplos 

aspectos. 

Deve ter-se como sobreaviso, no panorama nacional, o processo recente da Central Solar de 

Moura, uma vez que este não contemplou a produção e distribuição dos painéis fotovoltaicos em território 

nacional, remetendo este processo para empresas estrangeiras, no caso de origem chinesa, que por sua 

vez venderam a sua posição no fornecimento de painéis solares a um grupo espanhol, desviando assim 

riqueza bruta e impacto social para outro país. Portugal neste processo garantiu apenas a montagem dos 

componentes e exploração a jusante. Iniciativas deste tipo ajudam diminutamente no processo do 

desenvolvimento tecnológico do equipamento que é usado na microgeração FV, além de não satisfazerem 

os pressupostos base descritos no parágrafo anterior.  

A premissa para Portugal tem que passar pela geração de um “clima” de confiança em torno dos 

sistemas fotovoltaicos, investidores e consumidores de energia eléctrica. Em Portugal, estes sistemas, ainda 

recentemente, dependiam de tempos de espera sobremaneira morosos para licenciamento de projecto, que 

por sua vez condicionavam a viabilidade dos sistemas FV, atenuando o desenvolvimento deste mercado. No 

recente Comunicado do Conselho de Ministros de 13 de Setembro 2007 foi dado um sinal positivo nesta 

área, passando a existir um processo menos moroso e mais prático para os candidatos à instalação dos 

sistemas FV, devido ao “Regime Renováveis na Hora”. 14  

 Existem alguns planos de actuação recomendados para o sector em Portugal, entre os quais se 

destacam: 

- Olhar para a economia de produção e investigação em torno do mercado fotovoltaico no caso corrente de 

Espanha (especialmente o sistema de Cluster que a empresa Isofotón implementa) e retirar ensinamentos 

das suas experiências bem sucedidas. 

- Criação de Clusters Fotovoltaicos. Ter em linha de conta que o país possui recursos naturais importantes, 

Silício e sol. Como é referido nos capítulos 4.1 e 4.6 deste trabalho, o Quartz proveniente de Trás-os-Montes 

é dos melhores materiais usados na construção de semicondutores em Silício, mas é vendido, por exemplo, 

                                                
13

 Estes dados são provenientes de medições relativas a 2005 para um estudo designado “Resources PVGIS: 

Geographical Assessment of Solar Energy Generation” (Portal da União Europeia, 2007). 

 
14

 Ver capítulo 6 deste trabalho e o Anexo 2, “Conselho de Ministros de 13 de Setembro 2007” 
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para a Alemanha, por não haver procura em Portugal para fins de Produção de semicondutores, e módulos 

solares, no caso concreto. 15  

As condições de insolação de que o nosso país é alvo representam um factor inexorável da 

conveniência de alavancar ao máximo o mercado interno da energia Solar, mesmo que tal só possa ser feito 

através da entrada de capital de risco (ex: Business Angels) para investimentos em Tecnologia e I&D, no 

nosso país. 

- Fomentar economias de Escala de Produção para processos fotovoltaicos em Portugal, quanto antes. 

Quanto mais acelerado for o desenvolvimento nesta área e consequente transição para a produção de 

energia eléctrica, sob a forma de incorporação de Módulos Solares em Edifícios e quantos mais incrementos 

se fizerem na melhoria do ciclo de vida de um sistema fotovoltaico, maior será o retorno para a economia 

portuguesa.  

- A margem económica proveniente do aperfeiçoamento no domínio das aplicações Fotovoltaicas ao longo 

do ciclo de vida do seu processo de produção de energia, premeia os agentes/países que dominarem o 

mercado da tecnologia e da logística associada, pois o espectro do mercado global é muito amplo. 

- Privilegiar Economias de Escala de Produção para processos fotovoltaicos em Portugal e acelerar o 

desenvolvimento dos recursos de I&D. 

- No curto prazo, não há lucro neste negócio, pois a tecnologia ainda não alcança níveis de eficiência 

razoáveis mas sê-lo-á dentro de algum tempo. Quanto mais depressa se actuar e se montarem as 

estruturas de negócio para estes sistemas, maiores serão os ganhos. Ganhos esses com um factor 

multiplicativo elevado, comparável, por exemplo, ao fenómeno que foi a tecnologia da “Internet”, dada a 

capacidade de dispersão de informação desta, tal como a capacidade de dispersão do sol pelo planeta, 

acessível ao utilizador comum. 

 

Estatísticas sobre Energias Renováveis, em Portugal  

 

Segundo dados que remontam ao final de Julho de 2008, o valor da potência total instalada de 

sistemas renováveis atingiu 7868 MW, em Portugal. O total da potência instalada renovável atingiu 8817 

MW, no final de Julho de 2009, um aumento de cerca de 10 % em relação a 2008. 

Em Portugal, os tipos de energia renovável com maior expressão para fins de geração eléctrica são: 

Energia Hídrica, Eólica, Solar Fotovoltaica, Solar Térmica, Geotérmica, Biomassa e Energia das Ondas. O 

governo actualmente em funções pôs a meta da incorparação de Fontes de Energia Renovável (FER) sobre 

a produção eléctrica total, para 2010, em 45 %. As Metas de Produção Eléctrica para cada FER para o ano 

de 2010, em Portugal, afiguram-se na tabela abaixo (DGGE, 2008). 

 

 

                                                
15 Fonte junto do Professor Dr. António Vallêra, especialista em Materiais Fotovoltaicos. - VII Jornadas de Engenharia 

Electrotécnica e Computadores (JEEC), Instituto Superior Técnico, Lisboa, 18 de Abril 2007 
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Tabela 9. Produção Eléctrica para 2010  

Fonte: DGGE (Julho 2008) 

 

Panorâmica de planos para algumas fontes de Energia Renovável: 

 

Energia Eólica  

Aumentar em 1.950 MW a meta de capacidade instalada em 2012 (total previsto de 5.100 MW com 

acréscimo em 600 MW por upgrade do equipamento) e promover a criação de cluster tecnológicos e de 

investimento associados à energia eólica. 

A produção eólica, no primeiro semestre de 2009, cresceu 20% relativamente a igual período de 

2008, confirmando o forte dinamismo que tem tido nos tempos recentes. 

 

Energia Hídrica  

O objectivo passa por apostar na antecipação dos investimentos de reforço de potência em infra-

estruturas hidroeléctricas existentes, no curto prazo, de forma a atingir a meta dos 5575 MW de capacidade 

instalada hídrica em 2010.Tal meta corresponde a mais 575 MW que os 5000 MW previstos pelas políticas 

energéticas anteriores. Esta é a fonte de energia renovável que tem mais expressão em Portugal, sendo que 

no primeiro quadrimestre de 2007 a grande hídrica detinha 4234 MW de potência instalada. 

 

Energia proveniente da Biomassa 

A meta é ampliar em 100 MW o objectivo de capacidade instalada em 2010 (aumento de 67%), 

promovendo uma articulação estreita com os recursos e o potencial florestal regional e as políticas de 

combate ao risco de incêndios. 

 

Energia Solar Fotovoltaica  

O objectivo é garantir o cumprimento efectivo das metas estabelecidas (para tal contribuiu em muito 

a construção da maior central fotovoltaica do mundo, em Moura, embora numa lógica de desaproveitamento 

do potencial intrínseco do investimento, anteriormente referida neste estudo) e assegurar uma ligação com 

as políticas e metas de microgeração. 

 

 

 

Meta em 2010 Especificidades de cada FER 

Eólica  5100 MW 2300 kWh/kWpico; 1000€/kW 

Hídrica 5575 MW  

Fotovotaica 150 MW 1400 kWh/kWpico; 5000 €/kW 

Solar Térmica 700 MW / 1.000.000 m2 700W/m2; 900€/kW 

Ondas 250 MW Potencial semelhante ao Eólico nas condições de Portugal 

Geotérmico Não avaliada Aplicações de baixa Entalpia (ex: Açores) 

Biomassa 250 MW Considerados apenas os respectivos fins de produção 

eléctrica 
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Energia das Ondas  

A meta é aumentar a capacidade instalada em 200 MW, através da criação de uma zona piloto com 

potencial de exploração total até 250 MW de novos protótipos de desenvolvimento tecnológico industrial e 

pré-comercial emergentes (MEI, 2008). 

 

Microgeração  

Introduzir nova vertente de renováveis, promovendo um programa para instalação de 50.000 

sistemas até 2010, com incentivo à instalação de Água Quente Solar em casas existentes. 

 

Em termos globais, a produção total de energia eléctrica, a partir de FER, registou um acréscimo de 

12% de Janeiro a Julho de 2009, relativamente a igual período de 2008 (DGGE, 2009) 

 

6. Envolvente Político-Legal e Económica do FV, em Portugal 

6.1. Contexto da microgeração de electricidade que assiste a generalidade das Energias Renováveis 

 

O enquadramento legal na microgeração de energia eléctrica pode ser integrado através de 3 

regimes: DL 225/2007 (Gestão de Oferta; Regime Produtor Independente); DL 68/2002 (Introduz a Gestão 

de Procura; Regime Produtor - Consumidor) e por último o mais importante e favorável aos FV, o DL 

80/2006, Regime Renováveis na Hora, posteriormente actualizado a 2 Novembro de 2007 (DL 363/2007). 

Entre os objectivos deste enquadramento legal, perfilam-se os seguintes três: 

- Um incentivo económico à produção distribuída de electricidade e/ou de origem renovável;  

- Definição dos processos de autorização e licenciamento; 

- Corresponder às metas nacionais de eficiência energética.  

 

Em seguida, apresentarei cada um dos regimes, começando pelo mais recente. 

 

1 - Introdução ao Regime Renováveis na Hora, DL 363/2007, de 2 Novembro (DGGE, 2008) 

 
- Estabelece o regime jurídico para instalações de muito pequena potência ou de microprodução 

- Enquadra-se no âmbito do Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa – SIMPLEX 2007 

- Enquadra-se no âmbito da Estratégia Nacional para a Energia. Resolução do Conselho de Ministros nº 

169/2005, de 24 de Outubro 

- Simplifica o regime de licenciamento 

- Cria um regime simplificado de facturação 

- Cria dois regimes de remuneração (geral e bonificado) 

 

O Regime “Renováveis na Hora” tem como objecto o regulamento da actividade de produção de 

energia eléctrica por instalações de potência diminuta, designadas por unidades de microprodução.16  

                                                
16 Consultar Anexos. Notas do Comunicado do Conselho de Ministros em 13 de Setembro de 2007 
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 Do decreto “Renováveis na Hora”, conclui-se que a proposta actual apresentada por este regime é 

baseada nas seguintes metas: 

– Congrega dois regimes num só diploma, com vantagens em termos de simplicidade; 

– Descentralização e desburocratização dos processos de licenciamento e ligação à rede; 

– Terminar com a obrigatoriedade do auto-consumo. As instalações são condicionadas apenas consoantes 

a capacidade de recepção da rede eléctrica para cada local; 

– Tarifário simplificado    

 No estudo de viabilidade desta tese de dissertação vai-se dar enfoque principal ao cenário mais 

atractivo segundo o Regime Bonificado “Renováveis na Hora”, ainda que se considere também o cenário 

menos atractivo. Assim o cenário mais atractivo contempla, segundo este Regime, que a potência conjunta 

dos sistemas FV de ligação à rede em Portugal não ultrapassará o limite anual de 10 MW de capacidade 

instalada de sistemas microprodutores, para o ano inicial, nem o limite correspondente a um aumento anual 

sucessivo de 20% sobre os 10MW do ano inicial, no prazo dos primeiros 15 anos de geração eléctrica. Caso 

se supere nalgum ano tal margem, procede-se a uma redução da tarifa de venda em 5%, para esse ano. 

Este cenário de superação dos limites, denominado de solução pessimista (na óptica do valor da tarifa) é 

visível na secção 6.3 pela figura 26, mais à frente neste trabalho. 

 

 Considerado um cenário optimista, a tarifa bonificada no estudo vai consistir num preço de venda de 

0,65 € por kWh entregue à rede, nos primeiros 5 anos, no sexto 0,5 € por kWh, e por aí adiante consoante é 

visível na tabela 9, à luz do regime tarifário. É de realçar que a tarifa de 0,65 € por kWh é cerca de seis 

vezes o preço que caracteriza a electricidade comum comercializada na rede, que ronda os 0,12 € por kWh. 

 Tabela 10. Evolução da tarifa de um microprodutor FV 

 

 

 

2 - Apresentação do DL 68/2002, “Gestão de Procura; Regime Produtor–Consumidor” 

 

O Decreto-Lei que regula o Regime do Produtor-Consumidor é o 68/2002 de 25 de Março. Este 

diploma só se aplica a instalações em baixa tensão (BT), até ao limite de potência de 150 kW. Salvas raras 

excepções, em que o sistema é directamente ligado à saída de um Posto e Transformação BT/MT (Baixa 

Tensão/Média Tensão), dificilmente se conseguirá ligar um sistema com potência instalada próxima desse 

valor limite. Como tal, a pretensão de certificar um sistema com 300 kVA é inviável à luz do referido diploma. 

O processo não envolve Pedidos de Informação Prévia (PIP´s) à DGGE, que é substituído por uma 

solicitação ao operador da rede eléctrica de distribuição (EDP Distribuição) da zona onde se pretende 

instalar o sistema, sendo o processo de autorização instruído pela Direcção Regional do Ministério da 

Economia territorialmente competente. Adicionalmente, o processo está sempre aberto (contrariamente à 

PRE - Produção em Regime Especial - que funciona apenas no início de cada quadrimestre). O valor actual 

da tarifa de venda à rede é da ordem dos 0,30€/kWh para a tecnologia fotovoltaica. Numa primeira consulta 

ao operador de rede, deverá o promotor solicitar "as informações necessárias para a elaboração do projecto, 

designadamente as relativas ao ponto de recepção, tensão, potências e dispositivos de segurança, fazendo 

Anos 5 primeiros 6 º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 

Tarifa (€/kWh) 0,65 0,5 0,48 0,45 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 
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acompanhar o pedido de uma descrição sumária do projecto de instalação de produção" (nº 3 do Art. 3º do 

DL 68/2002). O operador de rede deverá fornecer, no prazo máximo de 30 dias, indicação sobre a 

viabilidade técnica do projecto, em particular sobre a potência máxima que poderá ser instalada no ponto de 

recepção pretendido (ME, 2002). 

 Este Regime tem como objecto regular o exercício da actividade de produção de energia eléctrica 

em baixa tensão (BT), desde que a potência a entregar à rede pública não seja superior a 150 kW. 

 

3 - Introdução ao Diploma “Gestão de Oferta; Regime Produtor Independente”, DL 225/2007 

Este decreto tem como objectivo principal dinamizar o sector das energias renováveis. Assim, 

procura eliminar todas as burocracias ligadas aos processos de licenciamento, facilitando o aumento da 

capacidade instalada das FER.  

 Neste decreto apresenta-se a fórmula correspondente da remuneração eléctrica, que apesar de ser 

manter inalterada relativamente a decretos anteriores, vê os pesos associados ao tipo de tecnologia (factor 

Z) mudarem. 

Assim, temos:  

Fórmula 1. Remuneração eléctrica por fonte renovável 

LEV)]- [1/(1 × ]ref índiceIPC / 1-m[IPC × Z] × m(VRD)PA  + m(VRD)PV  + m(VRD) [PF × mKMHO=mVRD  

(8) 

Sendo que: 

a) VRDm é a remuneração aplicável a centrais renováveis, no mês m; 

b) KMHOm é um coeficiente que modula os valores de PF(VRD)m , de PV(VRD)m e de PA(VRD)m em função 

do posto horário em que a electricidade tenha sido fornecida; 

c) PF (VRD)m é a parcela fixa da remuneração aplicável a centrais renováveis, no mês m; 

d) PV (VRD)m é a parcela variável da remuneração aplicável a centrais renováveis, no mês m; 

e) PA (VRD)m é a parcela ambiental da remuneração aplicável a centrais renováveis, no mês m; 

f) IPCm-1 é o índice de preços no consumidor, sem habitação, no continente, referente ao mês m – 1; 

g) Z é o coeficiente adimensional que traduz as características específicas do recurso endógeno e da 

tecnologia utilizada na instalação licenciada; 

h) IPCref é o índice de preços no consumidor, sem habitação, no continente, referente ao mês anterior ao do 

início do fornecimento de electricidade à rede pela central renovável; 

i) LEV representa as perdas, nas redes de transporte e distribuição, evitadas pela central renovável. 

 

Na tecnologia Fotovoltaica, Z é máximo e igual a 1, explicando a causa de ser uma das fontes 

renováveis de geração eléctrica com mais elevada remuneração, a par de outras tecnologias, como é o caso 

das pilhas de combustíveis. 



   55 

6.2. Levantamento das condições legais de cariz financeiro 

 

Extraído do regulamento do Regime Renováveis na Hora, DL nº 363/2007, de 2 Novembro, 

apresento de seguida o regime bonificado, associado à modalidade tarifária em que este estudo se insere:  

 

Regime bonificado (que inclui a tarifa bonificada de 0,65 Euros no caso dos sistemas FV em estudo) – 

aplicável a todos os produtores com potência de ligação até 3,68 kW (16 A monofásicos) que utilizem as 

seguintes fontes renováveis: Solar, Eólica,Hídrica,Cogeração, Biomassa, Pilhas de Combustível com base 

em hidrogénio proveniente de microprodução renovável ou combinações das Fontes renováveis anteriores. 

 

Benefícios fiscais em Portugal na microgeração eléctrica, via FER 

 

- IVA de 12% na aquisição de equipamentos para utilização de energias renováveis 

- Dedução à colecta de IRS de 30% desses equipamentos até ao limite de 777 € (artigo 85º do CIRS) 

- Exclusão da tributação de IRS dos rendimentos da microprodução até 5000 € por ano (nº6 do artigo 12º do 

Decreto-Lei nº363/2007, de 2 de Novembro, aditado pela Lei do Orçamento de Estado de 2008. 

- Isenção de Taxas alfandegárias 

 

Concessão de Empréstimos ao Investimento 

As empresas podem requerer empréstimos sem juros num valor que corresponde, no máximo, a 50 

% do total dos custos de investimento, com um prazo máximo de reembolso de 12 anos e com isenção de 

amortização durante dois anos. Importa salientar que esta alínea apesar de contemplar empresas, sem 

especificar produtores independentes, foi um passo positivo em torno do solar fotovaltaico e que merece ser 

destacado. Em Portugal, a entidade bancária “Caixa Geral dos Depósitos” lançou, no ano de 2003, o 

primeiro programa de empréstimos para projectos no domínio do ambiente sob o título "Credicaixa 

Ambiente". Através deste instrumento podem ser concedidos empréstimos preferenciais até um montante 

máximo de 25.000 € para investimentos de pequeno valor (escalão onde se inserem os painéis solares 

fotovoltaicos de microgeração) (IBC SOLAR AG, 2007). 

 

As áreas que são consideradas fulcrais para um desenvolvimento da microgeração eléctrica através 

dos sistemas FV são: o processo de Autorização, Tarifário, Facturação, Fiscalidade e Seguros (EPIA, 2007). 

 

6.3. Variáveis do estudo de viabilidade económica com base na legislação 

 

Irá ser dado um maior ênfase neste estudo de viabilidade económica ao cenário optimista que 

contempla a tarifa mais atractiva para venda de energia eléctrica que é passível de ser beneficiada por um 

sistema FV, na actualidade. A opção para um cenário pessimista também será estudada. 

- Considerou-se que o cenário legal optimista contempla que a capacidade instalada de FV a nível nacional 

não irá perfazer 10 MW de limite anual nos primeiros 5 anos a começar em 2009 (pois o tecto de 2008 foi 

fixado em 10 MW e um aumento de 20% anuais, nos próximos 10 anos, conforme se atinjam os valores 

limite nesses 10 anos). A perspectiva legal pessimista considera que se atinge esse tecto.  
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Na perspectiva optimista, tem-se: 

Tarifário igual a 0,65 por kWh nos primeiros 5 anos e decréscimo da tarifa nos anos suguintes. 

Outras restrições legais implícitas ao Regime “Renováveis na Hora”, comum a este estudo prendem-

se com: 

- Intervalo de valores de Potência de Injecção admissível de FV situa-se entre os 50% da Potência 

contratada à rede eléctrica e o valor de 3,68 kWp. Este limite superior não se aplica no caso de condomínios. 

- Como anteriormente foi dito, é usado o cenário mais atractivo, em que a potência de ligação global 

instalada, não ultrapassará o limite anual de 10 MW nem um aumento gradual anual de 20%, nos primeiros 

5 anos de exploração.  

- O período de vigência da Tarifa aplicado ao regime é de 15 anos. 

- Toda a electricidade produzida pelo sistema FV é vendida. 

 

Apresento na figura 26 as tarifas a praticar segundo um cenário legal pessimista em que se atinge 

um limite global de 10 MW e um aumento de 20% anuais nos próximos 10 anos, conforme se atinjam os 

valores limites respectivos nesses 10 anos. 

Figura 26. Limites de Potência Global Instalada de FV's com aumento anual de 20% (em MW) e alteração 

da respectiva da tarifa (€) 
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7. Estudo de Viabilidade Económica 

7.1. Sistema PVGIS. Metodologia e Cálculos 

7.1.1. Metodologia  

Foi usado o Simulador de Potência Eléctrica PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System). 17    

 

Programa PVGIS  

O programa desenvolve base de dados GIS (Geographical Information System) sobre factores 

técnicos, ambientais e sócio-económicos da geração de electricidade solar nas seguintes regiões: Bacia 

Mediterrânea, África e Sudoeste Asiático e Subcontinente Europeu, na qual se insere este estudo. 

 

Fontes usadas pelo sistema PVGIS: 

 

1) As médias mensais, feitas a partir das somas diárias do valor global e de difusão da irradiação, são 

medidas e calculadas por 566 estações meteorológicas distribuídas pelo globo. As médias são referentes a 

1981-1990, sendo a informação recolhida por via do projecto European Solar Radiation Atlas (ESRA). 

2) “Linke turbidity” deriva da base de dados global (“Remund” et al. 2003), disponível em “SoDa” (Services 

for Professionals in Solar Energy and Radiation).  

3) Modelo de Elevação Digital com resolução da rede de 1x1 km; que deriva da base de dados “USGS 

SRTM” (Shutle Radar Topografy Mission). 

4) Base de dados da Cobertura do território: “CORINE Land Cover” com resolução de rede 100x100 metros.  

5) “Global Land Cover 2000”, com resolução de rede 1x1 km. 

6) Base de dados GISCO (Copyrigth EuroGeographics, Associação para as Fronteiras Administrativas). 

7) Base de dados geo-espaciais Vector Map “VMAP0”, correspondente ao nível 0 de baixa resolução, e cuja 

cobertura mundial é inteiramente de domínio público. 

8) Base de dados “ESRI World Basemap Data”. 

 

Passos a serem percorridos no método 

1 - O estudo terá como base duas tecnologias FV: Silício cristalino e Película Fina. É pois de referir que o 

Programa PVGIS possibilita gerar dados relativos a áreas geográficas, apenas para estes dois tipos de 

células fotovoltaicas: em Silício Cristalino e em Película Fina, possibilitando em simultâneo para cada uma a 

quantificação de valores associados um sistema de Seguimento Solar de Dois Eixos (permite deslocações 

verticais e horizontais). 

 

2 - Para cada sistema referido no ponto anterior são então escolhidas duas opções, uma que possibilita o 

aumento dos ganhos energéticos e outra sem recurso a este. Irá ser usada uma variante de módulos 
                                                
17 Fonte: Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation in the European 

Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 1295–1305, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/  
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combinados com um sistema extra de seguimento solar de dois eixos para maior captação dos raios, e a 

outra com um sistema constituído unicamente com os módulos de captação solar.   

 

Nota 1. É importante realçar que os resultados económicos possibilitados pela tecnologia de módulos em 

Silício combinado com sistema de seguimento do sol irão ser mais fiáveis que os originados pela 

combinação homóloga em película fina simples. Isto acontece pois os custos usados no estudo estão 

projectados para um equipamento real em Silício cristalino com seguimento solar, tendo por isso sido 

convertidos para um sistema em película fina combinado com sistema de seguimento solar. 

Nota 2. No caso individual das duas alternativas que incorporam sistema de seguimento solar a dois eixos, 

estas são resultado do cruzamento de duas fontes de dados, ou seja, entre o simulador PVGIS e soluções 

económicas de empresas (foi considerado como referência um produto de seguimento solar da empresa 

WS-Energia, e um outro do fabricante Deger, que apresenta valores semelhantes ao primeiro, conferindo 

consistência aos dados).  

 

Com base nestas duas notas, este estudo teórico carecerá sempre de uma comprovação de campo 

do sistema combinado, e até que ponto o sistema de película fina tem um comportamento energético linear 

proporcional ao do Silício cristalino, quando ambos usam um sistema de seguimento solar idêntico. 

 

Nota 3. Para efeito de cálculos do custo de investimento vai ser considerado um equipamento de 4 kWp de 

potência e não um de 3,68 kWp. Isto acontece devido ao facto de na realidade existir uma uniformização em 

torno de valores inteiros para o valor da potência dos equipamentos electrónicos comercializados pelas 

empresas. Equipamentos com valores de potência expressos com casas decimais, como é o caso de 3,68 

kWp, não são usados na prática. 

 

3 - No estudo no simulador PVGIS, será então discriminado o valor 3,68 kW para a potência instalada do 

equipamento FV, base da geração eléctrica.  

No que concerne à quantificação da geração de energia eléctrica, vou utilizar os valores de 

rendimento proporcionados pelo simulador PVGIS, referenciando-me também por um valor de rendimento 

convencional adoptado na realidade fotovoltaica, proveniente de um método usado pela Comissão de 

Energia da Califórnia (CEC), da ordem dos 67% de eficiência. Este valor, que será explicado no subcapítulo 

seguinte, traduz-se em 33% de perdas e representa a existência de perdas associadas ao declínio de 

eficiência do equipamento na sua vida útil, tais como: sombras, ângulos de incidência, posicionamento da 

zona escolhida face ao sol, relevo, latitude, degradação física do equipamento, etc. As perdas parciais 

representativas do local de geração eléctrica, as associadas à temperatura, ao equipamento (a diferente 

tecnologia das células) e outras, são disponibilizadas pelo software PVGIS e geradas automaticamente, 

sendo que foi tomado como valor limite que ambas as soluções de base tecnológica não ultrapassassem o 

valor combinado de perdas proporcionado pelo método da Comissão de Energia da Califórnia (CEC). Ver-

se-á mais à frente, no subcapítulo de Dados do simulador PVGIS da geração de electricidade que o valor 

das perdas globais geradas automaticamente no simulador PVGIS é inferior ao valor do estudo da entidade 

CEC, variando sempre entre 7% e 9%, para as quatro soluções. É um valor razoável pelo facto do software 

PVGIS usar valores actuais (essencialmente no que concerne a rendimentos de inversores e módulos), 



   59 

enquanto que o estudo da CEC, por ter sido realizado há dez anos, fica a perder na eficiência global. Este 

último apresenta valores de rendimento fiável no que concerne às condições de campo, enquanto que o 

simulador PVGIS traduz valores de rendimento superiores associados a ganhos energéticos que ocorreram 

ao longo da última década essencialmente nos equipamentos eléctricos: em inversores, cablagem eléctrica 

e afins.  

 

Nota 4. Um valor comum de eficiência de um sistema FV global ronda o intervalo 12%-16%. No entanto, no 

software usado no estudo de quantificação de energia, o input contempla um valor de perdas parcial (as 

restantes gera automaticamente). 

 

4 - São escolhidas quatro localizações no país (Leiria, Elvas, Lagos, Covilhã), nas quais é feito o 

levantamento do valor da Potência de Insolação e da Energia Nominal para cada uma, com o objectivo de 

comparar as variações dos dados energéticos de cada local.  

È com base na localização de Leiria que se farão os estudos de viabilidade económica para as 

quatro soluções tecnológicas dos módulos, por ser este um local com dados de insolação situados a um 

nível médio, face à perspectiva nacional. Nas localizações secundárias de Elvas, Lagos e Covilhã, apenas 

apresento os dados relativos à tecnologia das células em Silício cristalino. A figura 27 apresenta-nos o mapa 

com a distribuição de valores de radiação solar em Portugal continental.  

Figura 27. Mapa de irradiação anual em superfície horizontal – Espanha e Portugal 

 
Fonte: Comissão Europeia (2008) 

5 - Cálculo do período de retorno do investimento na instalação do sistema gerador de energia eléctrica, a 

preços de mercado, para a localização de Leiria. Os resultados finais são expressos em quatro níveis: 
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estando o primeiro isento de taxa anual de actualização18 e os restantes com taxa igual a 5 %, 7% e 9%. 7% 

vai ser usada como taxa de referência para investimentos neste sector, como acontece na actualidade, 

estando alinhavada com o índice de preços do consumidor. As restantes taxas, de 5% e 9%, são usadas 

para considerar cenários intermédios, mais e menos favoráveis ao desenvolvimento da indústria FV, 

passíveis de ocorrerem no tempo.  

 

Condições gerais usadas para chegar a um valor de eficiência real da conversão solar do módulo
19

  

Factores que condicionam os Resultados de Eficiência  

1) Condições dos Testes Padrão (Condições internas e externas) 

A potência de saída DC dos módulos solares é avaliada pelos fabricantes sob condições standard de teste 

(Standard Test Conditions, STC). Estas condições são facilmente analisadas em laboratório, permitindo 

comparações consistentes entre os diversos produtos solares disponíveis, no entanto precisam ser 

modificadas quando se trata de estimar a potência de saída em condições de funcionamento ao ar livre. As 

condições STC são:  

-Temperatura das células = 25 ° C;  

- Irradiação Solar (Intensidade) = 1000 W/m2 (vulgarmente designada por pico de intensidade de luz solar, 

cujo valor é comparável à intensidade da radiação registada em pleno Verão e com o céu isento de nuvens); 

- Espectro solar caracterizado por uma espessura de dimensão de cerca de 1,5 vezes a normal da 

atmosfera (ASTM Standard Spectrum).  

 Muitas vezes a taxa de geração de energia que um fabricante confere ao seu módulo é de 100 

Watts de potência, valor admitido nas condições ST. No entanto, existe uma tolerância de + ou - 5% (ou 

seja, produz um valor de 95 Watts), e como tal é errado apelidar estes módulos de 100 Watts, como é 

prática habitual entre fabricantes. 

Assim, nesta alínea deve-se usar como dado adquirido, o valor de 95 Watts, em 100, enquanto 

potência disponibilizada pelo módulo. 

2) Temperatura 

A potência de saída do módulo reduz com o aumento de temperatura interna do módulo. Quando 

um módulo solar opera num telhado, irá aquecer substancialmente, atingindo temperaturas internas de 50-

75 ° C. No caso de módulos cristalinos, o factor típico aplicado à redução da temperatura e recomendado 

pelo CEC é de 89%. Assim, o módulo de 100 Watts Módulo irá ter uma potência real de cerca de 85 Watts 

(95 Watts x 0,89 = 85 Watts) em condições de luz solar, em plena Primavera ou Verão. 

                                                
18 A fórmula que irá ser usada mais à frente para cálculo do payback com taxa de actualização é: 

)t+1(Log

)
Cashflow×t1

1
(Log

-
, em que t é igual a tempo em anos e o Cash-flow é anual. 

 
19 Baseado num Estudo Solar da Comissão de Energia da Califórnia  
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3) Sujidade e Pó 

O pó e a sujidade são susceptíveis de se acumularem na superfície do módulo solar, bloqueando a 

recepção de luz solar e reduzindo a potência. 

Apesar da poeira e a sujidade ser normalmente removida aquando dos períodos chuvosos, para estimar a 

potência de saída do sistema, é mais realista ter em linha de conta a redução de potência provocada pelo 

acréscimo de poeira acumulada na estação seca. Tipicamente, o factor de utilização do sistema, 

considerando as perdas por poeira, é de 93%. Assim, para um módulo de 100 Watt operando com alguma 

poeira acumulada, é produzida em média, cerca de 79 Watts (85 Watts x 0,93 = 79 Watts). 

 

4) Incompatibilidade e Perdas nos condutores (por dispersão) 

A potência máxima resultante do sistema completo de geração FV é sempre menor do que a soma 

total da potência máxima de cada um dos módulos. Esta diferença resulta das diferenças de desempenho 

entre diferentes módulos e é responsável por cerca de 2% das perdas totais na potência do sistema. 

Existem também perdas na resistência por dispersão nos fios. Estas devem ser reduzidas ao mínimo, mas 

segundo a experiência empírica, é difícil mantê-las abaixo de 3% para o sistema total. Assim, um valor 

razoável para o coeficiente de perdas do sistema associado é 95% ou 0,95. 

5) Perdas por conversão de DC para AC 

A potência DC gerada pela módulo solar é convertido em potência AC, nas aplicações domésticas 

comuns por um inversor AC, que por sua vez está associado a perdas. Assim, perde-se alguma potência 

neste processo de conversão, bem como existem perdas adicionais por dispersão na ligação do sistema FV 

instalado no telhado até ao inversor e perdas na ligação ao ramal de saída doméstica, a jusante do inversor.  

Os inversores modernos usados actualmente nos sistemas residenciais FV têm eficiências de pico 

de 97%, segundo as indicações dos respectivos fabricantes, sendo que estas são medidas em condições 

bem controladas de fábrica. Em condições de campo, na actualidade, a eficiência de conversão DC-AC é de 

cerca de 88-92%, aceitando-se 90% para este estudo. 

No conjunto dos cinco pontos anteriores, um módulo de potência de “100-watt” vê-se reduzido a cerca de 67 

Watts de potência AC nos terminais de saída do equipamento doméstico durante um dia de céu limpo, 

devido a causas como: tolerância nos valores de produção de equipamentos, calor, pó, perdas de dispersão 

nos fios, na conversão AC, e outro tipo de perdas (Empresa ABC SOLAR, 2007). 

 

De todos os valores parciais, resulta:  

100 Watts x 0.95 x 0.89 x 0.93 x 0.95 x 0.90 = 67 Watts  (9) 

Dados do simulador PVGIS da geração de electricidade solar para quatro localizações diferentes 

Importa referir nesta secção que a produtividade comum associada a um sistema FV nas condições 

do estudo situa-se em torno dos 1400 kWh por kWp e é aproximadamente esse o valor que o software 

PVGIS usado traduz. 
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Localização: Leiria. Coordenadas geográficas: (39°44'57" Norte, 8°49'19" Oeste, Elevação: 23 m) 

 

Tecnologia dos Módulos: Silício cristalino 

Potência nominal do sistema FV: 3,68 kWp 

 

Input na interface do simulador para Perdas Estimadas: 14 % (Conduz a um valor combinado de 25,5% e 

não de 33%) 

Variáveis explicitadas automaticamente pelo simulador: 

Perdas estimadas associadas à temperatura: 8.8% (Uso da Temperatura ambiente local) 

Perdas estimadas associadas aos efeitos da reflectância angular: 2.7% 

Restante perdas (cabos, inversores etc.): 14.0% 

Perdas combinadas do sistema FV: 25.5% 

  Tabela 11. Sem Sistema de Seguimento Solar  Tabela 12. Com Sistema de Seguimento 

Solar de dois eixos 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Ediária = Produção de Electricidade média diária a partir do sistema considerado (kWh).  

Emensal = Produção de Electricidade média mensal a partir do sistema considerado (kWh). 

Gdiária = Somatório da média diária da Irradiação global por metro quadrado que é recebida pelos módulos do 

sistema considerado (kWh/m2). 

Sistema fixo (sem eixos de “Tracking”) 

Inclinação=35°, orientação=0° 

Mês Ediária Emensal Gdiária Gmensal 

Jan 9.54 296 3.27 101 

Fev 10.50 295 3.66 102 

Mar 15.20 470 5.34 166 

Abr 14.50 434 5.14 154 

Maio 16.10 499 5.76 179 

Jun 16.90 507 6.15 184 

Jul 17.50 542 6.40 198 

Ago 17.70 550 6.50 202 

Set 16.10 484 5.84 175 

Out 13.20 410 4.69 145 

Nov 9.49 285 3.31 99.4 

Dez 8.66 268 2.97 92.2 

Média 

Anual 13.8  420 4.93  150 

Total 

Anual 5040 kWh 1800 kWh/m2 

Sistema com "Tracking" a 2 eixos  

   

Mês Ediária Emensal Gdiária Gmensal 

Jan 12.00 373 4.13 128 

Fev 13.00 365 4.52 126 

Mar 19.80 613 6.93 215 

Abr 19.20 575 6.76 203 

Maio 22.70 703 8.03 249 

Jun 25.30 760 9.10 273 

Jul 26.00 807 9.41 292 

Ago 25.40 786 9.19 285 

Set 21.60 647 7.73 232 

Out 16.80 521 5.95 184 

Nov 12.00 359 4.19 126 

Dez 11.00 340 3.79 117 

Média 

Anual 18.8  571 6.66  203 

Total 

Anual 6850 kWh 2430 kWh/m2 
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Gmensal = Somatório da média mensal da Irradiação global por metro quadrado que é recebida pelos módulos 

do sistema considerado (kWh/m2). 

 

Algumas das variáveis explicitadas pelo simulador: 

Tecnologia dos Módulos: Película Fina 

Potência nominal do sistema FV: 3,68 kWp 

Input na interface do simulador para Perdas Estimadas: 14 % (Conduz a um valor combinado de 24,7% e 

não de 33%) 

Perdas estimadas associadas à temperatura: 8% (8% é usado como valor genérico quando não há 

informação da temperatura ou nos módulos em que a relação de dependência destes com a temperatura é 

desconhecida.) 

Perdas estimadas associadas aos efeitos da reflectância angular: 2.7% 

Restante perdas (cabos, inversores etc.): 14.0% 

Perdas combinadas do sistema FV: 24.7% 

Tabela 13. Sem Sistema de Seguimento Solar  Tabela 14. Com Sistema de Seguimento  

      Solar de dois eixos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Ediária = Produção de Electricidade média diária a partir do sistema considerado (kWh).  

Emensal = Produção de Electricidade média mensal a partir do sistema considerado (kWh). 

Com Sistema de Seguimento Solar 

(“Tracking”) de dois eixos   

Mês Ediária Emensal Gdiária Gmensal 

Jan 11.70 363 4.13 128 

Fev 12.80 358 4.52 126 

Mar 19.60 608 6.93 215 

Abr 19.10 573 6.76 203 

Maio 22.70 703 8.03 249 

Jun 25.70 772 9.10 273 

Jul 26.70 826 9.41 292 

Ago 26.10 808 9.19 285 

Set 21.90 658 7.73 232 

Out 16.90 523 5.95 184 

Nov 11.90 356 4.19 126 

Dez 10.70 333 3.79 117 

Média 

Anual 18.9  573 6.66  203 

Total 

Anual 6880 kWh 2430 kWh/m2 

Sistema fixo (Sem sistema “Tracking”) 

Inclinação=35°, orientação=0° 

Mês Ediária Emensal Gdiária Gmensal 

Jan 9.17 284 3.27 101 

Fev 10.20 287 3.66 102 

Mar 15.00 464 5.34 166 

Abr 14.30 430 5.14 154 

Maio 16.00 497 5.76 179 

Jun 17.10 513 6.15 184 

Jul 17.80 553 6.40 198 

Ago 18.20 563 6.50 202 

Set 16.30 490 5.84 175 

Out 13.20 408 4.69 145 

Nov 9.29 279 3.31 99.4 

Dez 8.35 259 2.97 92.2 

Média 

Anual 13.8  419 4.93  150 

Total 

Anual 5030 kWh 1800 kWh/m2 
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Gdiária = Somatório da média diária da Irradiação global por metro quadrado que é recebida pelos módulos do 

sistema considerado (kWh/m2). 

Gmensal = Somatório da média mensal da Irradiação global por metro quadrado que é recebida pelos módulos 

do sistema considerado (kWh/m2). 

Tabela 15. Comparação da produção de electricidade na zona de Leiria por duas tecnologias distintas 

combinadas com eixos de sistema de seguimento solar 

Tipo de células Fotovoltaicas Produção Total anual 
(KWh//m2) 

Energia Total irradiada em média/ano 
(KWh) 

Sem eixos de “tracking”  
5040 

 
1800 

 

Silício 

Cristalino 
Com Tracking System de 
dois eixos 

 
6850 

 

 
2430 

 
Sem eixos de “tracking”  

5030 
 

1800 
 

Película Fina 

 Com Tracking System de 
dois eixos 

 
6880 

 
2430 

 

� Cálculos para três outras localizações em Portugal Continental (sem Sistema de Seguimento Solar) 

Localização: Elvas. Coordenadas geográficas: (38°52'51" Norte, 7°9'49" Oeste, Altitude: 342 m) 

Tecnologia dos Módulos: Silício cristalino 

Potência nominal do sistema FV: 3,7 kW (3,68 kW) 

 

Input na interface do simulador para Perdas Estimadas: Aproximadamente 14 % (Conduz a um valor 

combinado de 26,4% e não de 33%) 

Variáveis explicitadas automaticamente pelo simulador: 

Perdas estimadas associadas à temperatura: 9.7% (Uso da Temperatura ambiente local) 

Perdas estimadas associadas aos efeitos da reflectância angular: 2.7% 

Restante perdas (cabos, inversores etc.): 14.0% 

Perdas combinadas do sistema FV: 26.4% 

Tabela 16. Geração de Energia - Elvas 

Sistema fixo (sem eixos de “tracking”) Inclinação=35°, orientação=0° 

 Ediária Emensal Gdiária Gmensal 

Média Anual 14.8  451 5.35  163 

Total Annual 5410 1950 
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Localização: Lagos. Coordenadas geográficas: 37°5'56" Norte, 8°40'55" Oeste, Altitude: 39 metros 

Tecnologia dos Módulos: Silício cristalino 

Potência nominal do sistema FV: 3,7 kW (3,68 kW) 

Input na interface do simulador para Perdas Estimadas: 14 % (Conduz a um valor combinado de 25,9% e 

não de 33%) 

Variáveis explicitadas automaticamente pelo simulador: 

Perdas estimadas associadas à temperatura: 9.3% (Uso da Temperatura ambiente local) 

Perdas estimadas associadas aos efeitos da reflectância angular: 2.6% 

Restante perdas (cabos, inversores etc.): 14.0% 

Perdas combinadas do sistema FV: 25.9% 

Tabela 17. Geração de Energia – Lagos 

Sistema fixo (sem eixos de “tracking”) Inclinação=35°, orientação=0° 

 Ediária Emensal Gdiária Gmensal 

Média Anual 15.3  465 5.48  167 

Total Anual 5580 2000 

  

Localização: Covilhã. Coordenadas geográficas: (40°16'57" Norte, 7°30'11" Oeste, Altitude: 678 m) 

Tecnologia dos Módulos: Silício cristalino 

Potência nominal do sistema FV: 3,7 kW (3,68 kW) 

Variáveis explicitadas automaticamente pelo simulador: 

Perdas estimadas associadas à temperatura: 8.6% (Uso da Temperatura ambiente local) 

Perdas estimadas associadas aos efeitos da reflectância angular: 2.6% 

Restante perdas (cabos, inversores etc.): 14.0% 

Perdas combinadas do sistema FV: 25.2% 

Tabela 18. Geração de Energia – Covilhã 

Sistema fixo (sem eixos de “tracking”) Inclinação=35°, orientação=0° 

 Ediária Emensal Gdiária Gmensal 

Média Anual 14.1  428 5.01  152 

Total Anual 5130 1830 
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7.2. Cálculos  

� Pressupostos formulados à luz do Regime Legal: 

- O objectivo é privilegiar a produção de energia com a melhor tarifa possível. 

- O período de vigência da tarifa aplicado ao regime é de 15 anos. 

- Toda a electricidade produzida pelo sistema FV é vendida. 

- É verificada a condição em que a Potência do contrato com a rede, tem que ser o dobro da Potência 

dos equipamentos FV. 

- É usado um cenário mais atractivo como alternativa principal, em que a potência de ligação global 

instalada em Portugal de sistemas FV não ultrapassará o limite anual de 10 MW, na totalidade dos 15 

anos. Deste modo, a tarifa bonificada tem um preço de venda inalterado de 0,65 € por kWh entregue à 

rede nos primeiros cinco anos. 

- É também usado o cenário pessimista que admite redução progressiva da tarifa nos primeiros 5 anos e 

sucessivamente. 

São usadas duas tecnologias para o sistema: Módulos de Silício Cristalino e módulos de Película Fina. 

Em cada uma, estuda-se com sistema de dois eixos e sem ele. 

 

� A localização eleita para os Cálculos de Viabilidade Económica sucedâneos é Leiria. 

 

Nota sobre Custos 

Como anteriormente referido no presente estudo, vai-se considerar um equipamento de 4 kWp de 

potência e não um de 3,68 para efeitos de cálculos do custo de investimento. Isto acontece devido ao facto 

de na realidade existir uma uniformização em torno de valores inteiros para a potência dos equipamentos 

electrónicos disponibilizados pelas empresas.  
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A. Módulos de Silício Cristalino sem sistema de seguimento solar de dois eixos 

1 - Produção Total anual e receita anual 

Tabela 19. Produção anual resultante da venda à rede para uma habitação doméstica 

 

 

 

 

 

Tabela 20. Receita anual resultante da venda à rede para uma habitação doméstica 

 

 

 

 

 

2 – Custo Investimento/Instalação 

Potência instalada (Wp) 

4000 Wp  

Custo unitário do sistema completo por Wp (inclui custos de Custos de Operação e Manutenção O&M) 

5,50 €     

(Assumpção: O sistema FV é composto por módulos em Silício Monocristalino). 

 

Para o conjunto dos custos do sistema FV (módulos, inversor, cabos, mão-de-obra, etc), irei usar um 

valor de 5,5 €/Wp. Esta escolha deve-se ao facto do investimento unitário associado a sistemas ligados à 

rede variar actualmente entre 4,5 €/Wp (valor mais baixo) e um valor mais alto de 6,5 €/Wp (Castro, 2007). 

 Importa realçar que os preços dos módulos em Silício cristalino são de 2,67 €/Wp, em Maio de 2008, 

o que é aproximadamente metade dos de 5,5 €/Wp correspondentes ao equipamento total. 

 

Preços mais baixos de Módulos com diferentes tecnologias, em Maio de 2008 (Entidade Solarbuzz 

2008): 

- Silício Multicristalino = 2,67 €/Wp 

- Silício Monocristalino = 2,74 €/Wp 

- Película Fina = 2,36 €/Wp 

 

Outros Custos 

Para os encargos de Operação e Manutenção (O&M) é característico do sector, tomar-se o valor de 1% do 

investimento total, bem como uma taxa de actualização de 7% (Castro, 2007). 

 Optimista Pessimista 

Produção anual de Energia do sistema (kWh) 5040 5040 

Tarifa de venda €/kWh  0,65 Redução anual de 5%  

sobre o valor 0,65 

Receita anual (€) 

 

3276 

 

< 3276 

 

Produção Total anual (kWh) 5040 

Consumo annual de uma família padrão (kWh) 2982 

Tarifa de venda €/kWh (1ºs 5 anos sem ultrapassar a barreira de 10MW/ano 

de Potência Instalada Nacional) 

0,65 
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Tabela 21. Custos 

Custo investimento/ instalação 

Potência Instalada (kWp) 4 

Custo unitário (€/kWp) 5500 

Investimento Total (€) 22000 

 
 
3 - Cálculos de viabilidade 

Tabela 22. Viabilidade do sistema FV com Silício Cristalino  

 Optimista Pessimista 

Produção anual de Energia do sistema (kWh) 5040 5040 

Tarifa de venda €/kWh  0,65 Variável 

Receita anual € (sem consideração de custos com consumos) 3276 Variável 

Potência Instalada (kWp) 4 (3,68 kWp) 4 (3,68 kWp) 

Custo unitário equipamento (€/kWp) 5500 5500 

Investimento Instalação (€) 22000 22000 

Custos de Operação e Manutenção (toma-se 1% do valor 

Investimento Total, valor usado no sector) (€) 

 

220 

 

220 

Custo total investimento (€) 22220 22220 

Payback (Anos) 

1) Linear (sem Taxa Actualização)  7,3 8,5 

2) Com Taxa Actualização = 5%  9,3 11,3 

3) Com Taxa Actualização = 7%  10,6 13,4 

4) Com Taxa Actualização = 9%  12,4 16,8 

B. Módulos de Película Fina sem sistema de seguimento solar de dois eixos 

1 - Produção Total anual e Receita anual 

Tabela 23. Receita anual resultante da venda à rede 

 Optimista Pessimista 

Produção Total anual (kWh) 5030 5030 

Tarifa de venda €/kWh (Primeiros 5 anos) 0,65 Redução anual de 5% 

sobre o valor de 0,65 

Receita anual (€) 3269,5 < 3269,5 

 

2 - Custo Investimento/Instalação 

Potência instalada (real): 4 kWp 

Custo unitário do sistema (inclui custos O&M): 

 

Passo 1) Custo das células em película fina, sem contabilizar o custo do restante equipamento 
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Segundo dados referente a Junho 2008, o custo unitário mais baixo das Películas Finas é igual a 

2,36 €/Wp (SolarBuzz, 2008). 

O custo referente aos módulos com potência real de 4 kWp é 9440 € (4000 Wp x 2,36 €/Wp). 

Passo 2) Custo Total do Sistema 

Na tabela em abaixo é possível ver a repartição típica dos custos do equipamento pelas suas 

componentes e variabilidade dos custos consoante o escalão de potência. 

Tabela 24. Repartição de custos associados ao sistema FV integral 

Componentes 

Do sistema 

 

Preços específicos médios €/kWp 

  

Geral 

 

50-120 kWp 

 

10 – 50 

 

5 – 10 

 

3 – 5 kWp 

 

2– 3 

 

<2kWp 

 

Gerador solar 

 

4313 

 

3941 

 

4045 

 

4518 

 

4429 

 

4362 

 

4469 

 

Inversor 

 

684 

 

624 

 

596 

 

681 

 

738 

 

671 

 

828 

 

Outros componentes 

 

497 

 

386 

 

522 

 

437 

 

491 

 

518 

 

638 

 

Custos de mão-de-

obra 

 

518 

 

356 

 

464 

 

444 

 

540 

 

613 

 

721 

 

Total 

 

6012 

 

5307 

 

5627 

 

6079 

 

6199 

 

6164 

 

6657 

 

Número de sistemas 

FV estudados 

 

2339 

 

13 

 

137 

 

270 

 

676 

 

676 

 

567 

 

Potência total em kWp 

 

10112 

 

1081 

 

2291 

 

1782 

 

2510 

 

1622 

 

826 

 

Potência média em 

kWp 

 

4,3 

 

83,2 

 

16,7 

 

6,6 

 

3,7 

 

2,4 

 

1,5 

Fonte: Relatório anual kfW 2000 e IÖW 2001 

 

Dedução, partir da tabela anterior do peso dos custos do componente principal (módulos) face ao 

custo do sistema global: 

0,714=
 6199
 4429

  (10)  

� Aproximadamente temos, o Custo Unitário do Sistema Global: 
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� Aproximadamente, temos o Custo do Total do Sistema Global: 

Euros 13212 =3303 ×4   (12) 

Custo considerado para o sistema: 13212 € 

Custos O&M. Toma-se o valor de 1% do investimento total: 132€ 

Custo total investimento: 13344 € 

 

3 - Payback Real do Investimento na Instalação (Anos)  

Tabela 25. Viabilidade do sistema FV simples com Película Fina  

 Optimista Pessimista 

Produção anual de Energia do sistema (kWh) 5030 5040 

Tarifa de venda €/kWh 0,65 Variável 

Receita anual € (sem consideração de custos com consumos) 3269,5 Variável 

Potência Instalada (kWp) 4 4 

Custo unitário equipamento (€/kWp) 3303 3303 

Investimento Instalação (€) 13212 13212 

Custos de Operação e Manutenção (toma-se 1% do valor 

Investimento Total, valor usado no sector) (€) 

 

132 

 

132 

Custo total de investimento (€) 13344 13344 

Payback (Anos) 

1) Linear (sem Taxa Actualização)  4 4,5 

2) Com Taxa Actualização = 5%  4,7 5,3 

3) Com Taxa Actualização = 7%  5 5,7 

4) Com Taxa Actualização = 9%  5,3 6,1 

 

(11)                 Euros/Wp 3,303=
0,714
Euros/Wp 2,36
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C. Módulos de Silício Cristalino combinados com sistema de seguimento solar de dois eixos 

 

1 - Produção Total anual 

Tabela 26. Receita anual resultante da venda à rede 

 Optimista Pessimista 

Produção Total anual (kWh) 6850 6850 

Tarifa de venda €/kWh (1ºs 5 anos) 0,65 

Redução anual de 5%  

sobre o valor 0,65 

Receita anual (€) 4452,5 < 4452,5 

 

2 - Custo Investimento/Instalação 

Potência instalada (Wp): 4000 

 

Quantificação do Custo do sistema com o sistema de seguimento do sol de dois eixos (inclui custos de 

O&M) 

Adoptam-se as duas seguintes hipóteses de custeio para o sistema Seguidor do sol de dois eixos a usar: 

 

Hipótese 1)  

Considerando uma solução disponibilizada pela empresa WS-Energia20, cujo custo total de um 

sistema de dois eixos de 2,4 kWh (com seguimento solar incluído) é de 15969 €.  

Temos para a solução de 4 kWp em estudo (na prática não existem soluções de 3,64 kWp) o seguinte custo: 

Expressão 3. Custo total  

 Euros  26615=
kW 2,4

kW 4
×Euros15969   (13) 

Investimento: 

Usando os dados da empresa WS-Energia, existe um custo total dos módulos de Silício cristalino 

com um sistema seguidor do sol de dois eixos, que tem também um concentrador incorporado, de 26615 €. 

Custos O&M. Toma-se o valor de 1% do investimento total: 266 € 

Custo Total: 26881 € 

 

Hipótese 2)  

Empresa DEGER TRACKER. Marca e modelo DEGER Traker 3000NT.21 

Sistema de Dois Eixos, para intervalo de potência 2000 - 4000Wp (aplicável). 

Preço individual do sistema seguimento solar de dois eixos igual a 4000 € 

 

 

Investimento. Custo do Sistema Global: 

                                                
20 Fonte: http://www.ws-energia.com/eng/residential/heliots.html 
21 Fonte: http://www.energyenv.co.uk/DegerTrackers.asp 
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Custo = Custo dos módulos em Silício cristalino + Custo do sistema seguimento solar de dois eixos = 

= 22000 € + 4000 € =26000 €   (14) 

 

Custos O&M: Toma-se o valor de 1% do investimento total: 260 € 

Custo Total: 26260 € 

 

3 - Payback Real do Investimento na Instalação (Anos)  

Tabela 27. Viabilidade do sistema FV em Silício Cristalino com dois tipos de sistema seguidor do sol de dois 

eixos 

Optimista Pessimista 
 

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 1 Hipótese 2 

Produção anual de Energia do sistema (kWh) 6850 6850 6850 6850 

Tarifa de venda €/kWh 0,65 0,65 Variável Variável 

Receita anual € (sem consideração de custos 

com consumos) 
4452,5 4452,5 Variável Variável 

Potência Instalada (kWp) 4 4 4 4 

Investimento Instalação (€) 26615 26000 26615 26000 

Custos de Operação e Manutenção 

(toma-se 1% do valor Investimento Total, valor 

usado no sector) 

266 260 266 260 

Custo total investimento 26881 26260 26881 26260 

Payback (Anos) 

1) Linear (sem Taxa Actualização)  6 6 7,1 7,9 

2) Com Taxa Actualização = 5%  7,3 7,3 9 10,3 

3) Com Taxa Actualização = 7%  8 8 10,1 11,9 

4) Com Taxa Actualização = 9%  9 9 11,8 14,4 
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D. Módulos de Película Fina combinados com sistema de seguimento solar de dois eixos 

1 - Produção Total anual 

Tabela 28. Receita anual resultante da venda à rede 

 Optimista Pessimista 

Produção Total anual (kWh) 6880 6880 

Tarifa de venda €/kWh (1ºs 5 anos) 0,65 Redução anual de 5%  

sobre o valor de 0,65 

Receita anual (€) 4472 < 4472 

 

2 - Custo Investimento/Instalação 

Potência instalada (Wp): 4000 

� Quantificação dos custos de Investimento 

Trata-se de um cálculo por grosso modo, admitindo uma combinação viável entre película fina e o 

sistema de seguimento e proporcional à relação Silício cristalino/sistema de seguimento. 

Hipótese 1)  

Usando solução com Sistema Seguidor do Sol disponibilizada pela empresa WS-Energia22, para 

sistemas fotovoltaicos de ligação à rede. Modelo “Energy House” (Sistema Tracking com dois eixos)  

 

Investimento:  

Expressão 5. Custo total do Sistema Global (Considera-se a mesma solução de seguimento solar que é 

aplicada num módulo de Silício cristalino) 

26615=)
2,4kW

kW 4
( ×15969 €   (15) 

Tempo de vida útil: 25 anos 

 

� Custo do sistema de módulos de Película Fina com Sistema Seguidor do Sol de 2 eixos: 

Custo unitário da película fina = 3,303 €  

Custo unitário do silício cristalino = 5,50 € 

Custo total do Sistema Global (convertido na solução em Película Fina): 

Euros 15983,5=
Euros 5,5

Euros 3,303
 × Euros 26615   (16) 

Custos O&M. Toma-se o valor de 1% do investimento total: 160 € 

Custo Total: 16144 € 

 

 

                                                
22 Fonte: http://www.ws-energia.com/eng/residential/heliots.html 
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Hipótese 2)  

Marca e modelo DEGER Traker 3000NT. 23 

Especificações. Sistema de Dois Eixos, para intervalo de potência 2000 - 4000Wp.  

Preço individual do sistema seguimento solar de dois eixos = 4000 € 

 

Investimento. Custo total do Sistema Global: 

Custo = Custo dos módulos em Película fina+ Custo do sistema seguimento solar de dois eixos = 

= 13344€ + 4000 € = 17344€   (17) 

 

Custos O&M: Toma-se o valor de 1% do investimento total: 173€ 

Custo Total: 17517 € 

 

3 - Payback Real do Investimento na Instalação (Anos)  

Tabela 29. Viabilidade do sistema FV em Película Fina com Sistema Seguidor do sol de dois eixos 

Optimista Pessimista  

Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 1 Hipótese 2 

Produção anual de Energia do sistema (kWh) 6880 6880 6880 6880 

Tarifa de venda €/kWh  0,65 0,65 Variável Variável 

Receita anual € (sem consideração de custos com 

consumos)  4472 4472 Variável Variável 

Potência Instalada (kWp) 4 4 4 4 

Investimento Instalação (€) 15983,5 17344 15983,5 17344 

Custos de Operação e Manutenção 

(toma-se 1% do valor Investimento Total, valor 

usado no sector) 

 

160 

 

173 

 

160 

 

173 

Custo total investimento 16144 17517 16144 17517 

Payback (Anos) 

1) Linear (sem Taxa Actualização)  3,6 3,9 3,9 4,3 

2) Com Taxa Actualização = 5%  
4 4,5 4,4 4,9 

3) Com Taxa Actualização = 7%  4,3 4,7 4,7 5,2 

4) Com Taxa Actualização = 9%  4,6 5 5 5,6 

A viabilidade económica desta solução é a melhor, pois conjuga as modalidades que oferecem os 

dois paybacks individuais mais atractivos: película fina e uso de sistema seguidor do sol de dois eixos. 

                                                
23 Fonte: http://www.energyenv.co.uk/DegerTrackers.asp 
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7.3. Discussão dos resultados  

 

Considerações de viabilidade 

 

Ao longo deste estudo de cariz teórico, aborda-se um mercado FV emergente cujo panorama é 

susceptível de melhoria progressiva nos tempos sucessores e nos quais se caminha no sentido da redução 

dos custos da tecnologia empregue. Como tal, um estudo de viabilidade económica não pode ser indiferente 

a um investimento realizado hoje, de um investimento realizado para o ano, com um investimento 5% 

menor. O valor de 5% é estimado pelas principais entidades oficiais no sector, entre elas a European 

Photovoltaic Industry Association (EPIA), sendo um valor médio que representa a redução progressiva dos 

custos anuais de investimento em tecnologia do mercado FV. 

Importa destrinçar no estudo, que sistemas FV com sistemas de seguimento solar ou 

concentradores combinados estão naturalmente associados a investimentos iniciais mais elevados do que 

os sistemas mais simples estudados, sem sistema de seguimento solar de dois eixos e concentrador 

incluído. Os primeiros, mais complexos e como tal mais onerosos, são os que têm ganhos mais rápidos na 

recuperação do investimento inicial, no tempo. Devido a este facto, ganha destaque a premência da criação 

de condições favoráveis para a contracção de empréstimos bancários para compra de sistemas FV, visto 

que montantes mais elevados significam veloz surgimento de receitas, óptimo estímulo às condições de 

garantia bancária. Noutra perspectiva, quanto maior a capacidade instalada anual de FV, maior o contributo 

para o desenvolvimento do sector, ainda que acompanhado por um decréscimo da tarifa bonificada.  

Invocando o que versa a abordagem desfavorável relativa à conjunção dos resultados da viabilidade 

económica de sistemas estudados sobre um cenário pessimista do sistema legal em Portugal, esta diz-nos 

que: segundo o Regime “Renováveis na Hora”, se os licenciamentos superarem 10 MW em 2009 (o ano de 

2008 tem assegurada a tarifa “verde” máxima mesmo tendo os pedidos de licenciamento de micro-sistemas 

FV superado o limite de capacidade instalada total de 10MW, em Novembro 2008) e incrementarem 20% 

desse valor após os cinco primeiros anos sucedâneos, iremos verificar a descida da tarifa verde em 5% por 

cada limite anual superado. Ora este dado, diz-nos que se o custo dos equipamentos não acompanhar esta 

descida das remunerações, os resultados de viabilidade deste estudo são significativamente prejudicados. 

Assim, na opção pessimista verificaram-se os seguintes pay-backs, sem uso da taxa de actualização e com 

a análise da hipótese I no que concerne ao uso do sistema de seguimento solar (porque tem melhor 

viabilidade face à hipótese II):  

- Silício Cristalino: Oito anos e meio. 

- Película fina: Quatro anos e meio. 

- Silício Cristalino combinado com sistema de seguimento do sol de dois eixos: Sete anos. 

- Película fina combinada com sistema de seguimento do sol de dois eixos: Três anos e onze meses. 

 

Resultados 

 

Neste estudo de viabilidade económica para os quatro tipos de sistemas FV, procedendo à analise 

da opção optimista sobre o tarifário usado, resulta que o valor mais atractivo é o da tecnologia em película 
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fina combinada com sistema de seguimento do sol de dois eixos. O tempo de retorno do investimento desta 

opção relativa à solução I (associado ao custeio mais elevado no caso deste equipamento) admitida no 

estudo, sem considerar taxa de actualização, é de três anos e sete meses (3,6). Com taxa de actualização 

anual de 7%, temos um valor bastante interessante de quatro anos e quatro meses. Estes são valores 

respeitantes à primeira hipótese adoptada que visa diferenciar dois tipos de sistemas de seguimento. 

Referente à hipótese II (com o custeio mais baixo para este tipo de equipamento), o sistema que usa 

módulos de película fina com sistema de seguimento do sol de dois eixos, sem considerar taxa de 

actualização, tem como resultado quatro anos e com taxa de actualização de valor igual a 7 %, apresenta 

um valor aproximado de cinco anos. 

A solução de Silício cristalino simples combinada com sistema de seguimento do sol de dois eixos 

na hipótese II apresenta um payback de seis anos e três meses, sem considerar taxa de actualização. Com 

taxa aplicada de 7%, vem a duração de oito anos e sete meses. 

A viabilidade económica menos interessante tendo em conta as quatro soluções estudadas é 

também a solução tecnologicamente mais simplista e mais frequente nas aplicações FV domésticas 

existentes no nosso país, como é o caso dos sistemas em Silício cristalino simples ou seja sem sistema de 

seguimento do sol, concentradores, etc. O investimento inicial é pago em sete anos, três meses e meio 

(7,3), sem taxa de actualização anual. Com uma taxa de actualização ao nível de 7%, esse valor sobe para 

dez anos e sete meses. Os valores sem taxa de actualização são visíveis no gráfico da figura 28. 

Figura 28. Análise dos quatro Pay-back mais baixos, sem Taxa Actualização 
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A ilação no tratamento de resultados que diz que dos sistemas em película fina serem 

economicamente mais viáveis do que as soluções em Silício cristalino, carece pois de comprovação de 

campo para os sistemas combinados de seguimento solar, como descrito no capítulo 7 deste trabalho. Outra 

análise em falta, prende-se em estudar até que ponto esse sistema de película fina tem um comportamento 
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energético mais ou menos linear e proporcional ao conjunto de Silício cristalino com o mesmo sistema de 

seguimento solar. 

 

8. Conclusão  

A intenção, aquando do começo deste trabalho, visava testar junto do cliente doméstico, o 

pragmatismo dos valores económicos de retorno do investimento em aplicações FV de microgeração 

eléctrica, na actualidade, bem como analisar as especificidades inerentes ao sector da energia eléctrica 

fotovoltaica. Com o andamento do trabalho e após recolha de informação, resolveu-se estudar o payback de 

um sistema simples em Silício cristalino e outro em película fina, e por sua vez mais dois, combinando os 

sistemas iniciais com sistemas de seguimento solar de dois eixos (horizontal e vertical). Esta inclusão dos 

sistemas de seguimento solar aconteceu por se tratar de um mecanismo já em uso comercial e com provas 

dadas no benefício da viabilidade económica dos equipamentos.  

O estudo desta dissertação estima um valor de payback característico da actualidade da 

microgeração FV em Portugal (dados de irradiação solar da região centro) e faz uma análise económica 

comparativa entre as alternativas apresentadas.  

Verifica-se que no cenário optimista, usando uma taxa de actualização anual de 7%, é possível 

obter valores de payback inferiores a 5 anos (período coincidente com o período de tempo em que se aplica 

a tarifa bonificada no cenário optimista) no caso das soluções em película fina. Assim uma solução de 

película fina com sistema de seguimento do sol de dois eixos a 7% de taxa tem um valor de payback quatro 

anos e quatro meses e sem sistema de seguimento do sol de dois eixos, de cinco anos. As soluções com 

uso de sistema de seguimento solar de dois eixos são as mais atractivas face à sua não incorporação, bem 

como as soluções em película fina face às de Silício cristalino. 

Seria interessante avaliar economicamente num futuro próximo uma vasta panóplia de tecnologias 

de fabrico de células combinadas com dispositivos para aumento energético que existem actualmente na 

óptica comercial, à escala mundial. 

Com este estudo importou definir também o tipo de estratégias políticas que o governo português 

deve ter para o mercado FV para que este possa crescer de forma sustentada. Esse plano estratégico deve 

incidir nos níveis inferiores da cadeia da microgeração de electricidade FV, ou seja actuando na 

investigação e desenvolvimento de tecnologia e processos de produção de equipamento. Assim, em 

detrimento de uma estratégia assente exclusivamente nos níveis finais do ciclo da microgeração 

fotovoltaica, através da estipulação de preço atractivos das tarifas de venda, é o factor tecnológico FV e as 

especificidades logísticas do processo que devem ser privilegiadas. Desta indução, resulta o preço praticado 

nas tarifas eléctricas, aperfeiçoado por via da implementação de estratégias ao longo do processo e não 

apenas no seu fim. Como relato final deste trabalho, apresento uma notícia animadora para o futuro da 

energia solar fotovoltaica em Portugal, que dá conta do lançamento em Abrantes, da primeira fábrica 

integradora na área fotovoltaica do país.24 

                                                
24 Texto em anexo Nº 4 
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10. Anexos 

 

Anexo nº 1 - Etapas de Homogeneização do material, para uniformizar a propriedade - Condutividade 

Eléctrica - do semicondutor, no caso de serem empregues Células de silício: 

 

O fabrico das células fotovoltaicas, tem por principal objecto Silício muito puro na forma cristalina, uma 

vez que a superfície do semicondutor deve apresentar poucos defeitos.  

Após o material ser escolhido, inicia-se o processo de cristalização. Existem diversas tecnologias, 

distintas e concorrentes, que produzem monocristais (lingote com apenas um cristal), multicristais (lingote 

com vários cristais, intersecção de cristais com orientações diferentes) ou películas de silício multicristalino 

(finas folhas de silício já com a espessura necessária).25 

 

Ao situar-me na fase zero do ciclo de vida de uma célula fotovoltaica, vou começar por referir o 

comportamento do principal material a ser usado na célula fotovoltaica para condução eléctrica, o Silício.  

Visto o objectivo das células fotovoltaicas ser a produção futura de energia eléctrica, é fulcral 

analisar os factores que tenham maior influência na condutividade eléctrica dos materiais semicondutores 

utilizados no seu fabrico. Desses analisarei de forma superficial, a influência da Temperatura (1) e os Efeitos 

das Impurezas (2). 

 

1. Efeito da Temperatura  

1.1.Efeito da temperatura na semicondutividade intrínseca 

 

A 0 K, a banda de valência dos semicondutores intrínsecos, como o silício, está completamente 

cheia, enquanto que a banda de condução está completamente vazia. 

A temperaturas superiores a 0 K, alguns electrões de valência são termicamente activados e excitados 

através do hiato de energia até à banda de condução, originando pares electrão-buraco. Assim as 

condutividades dos semicondutores aumentam com o crescimento da temperatura, para o respectivo 

intervalo de temperaturas exequível. 

A concentração (ci) de electrões com energia térmica suficiente para passar à banda de condução 

(com criação de igual concentração de buracos na banda de valência) expressa-se por: 

ci =  e KT

Emed)--(Eg

 ,em que: 

Eg= hiato de energia 

Emed=energia média através do hiato 

K= constante de Boltzman 

T=temperatura, Kelvin 

 

Nota: No caso dos semicondutores intrínsecos como o Silício puro, Emed situa-se a meio do hiato, em Eg/2. 

                                                
25 Fonte: (http://cfmc.cii.fc.ul.pt/people/vallera), em 2007-02-27 
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1.2. Efeito da temperatura na condutividade eléctrica dos semicondutores extrínsecos (com impurezas) 

 

Dopagem de semicondutores extrínsecos do Silício (Deixa de ser Silício Puro): 

 

A condutividade eléctrica de um semicondutor extrínseco como o Silício possuindo átomos 

dopantes, é afectada pela temperatura do seguinte modo: 

-Para baixas temperaturas, a condutividade eléctrica do silício é determinada pelo número de átomos de 

impurezas, por unidade de volume, que são activados (ionizados). -Quando a temperatura aumenta, a 

condutividade eléctrica também aumenta. 

 

2. Efeito das impurezas 

 

Dopagem de semicondutores extrínsecos de Silício:  

 

O processo que consiste em adicionar pequenas quantidades de átomos de impurezas 

substitucionais ao silício, para obter materiais semicondutores extrínsecos (à base de silício), designa-se por 

dopagem, e os átomos de impurezas por dopantes. O método mais comum de dopagem de semicondutores 

é o processo planar. Nesta técnica os átomos dopantes são introduzidos em áreas pré-seleccionadas do 

silício, a partir da superfície, com o objectivo de formar regiões tipo p e n no material. As bolachas (wafers) 

têm em regra cerca de 10 cm de diâmetro e espessura à volta de centenas de micrómetros. No processo de 

difusão para dopagem das bolachas de silício, os átomos dopantes são, normalmente, depositados sobre a 

superfície da bolacha ou junto a ela por uma técnica de deposição gasosa, à qual se segue a difusão para o 

interior, em que os átomos de dopante se movem para o interior da bolacha. 

 

- Efeito da concentração total de impurezas ionizadas na mobilidade dos transportadores de carga do silício 

à temperatura ambiente: 

 

As mobilidades dos buracos e electrões no silício à temperatura ambiente são elevadas para baixas 

concentrações de impurezas; depois diminuem com a concentração de impurezas, até atingirem um mínimo, 

para concentrações crescentes. 

Num semicondutor extrínseco, o aumento de um tipo de transportadores (p ou n) reduz a concentração do 

outro por recombinação. 

 

Propriedades do Silício 

O Silício é um semicondutor com um hiato com energia de 1.12 eV a 300K e pode ser dopado com 

boro e com fósforo de modo a construir, respectivamente, a região p e n. Por exemplo, o Silício Puro 

(elemento Semicondutor intrínseco usado com maior frequência na produção de células) tem condutividade 

eléctrica: σ=4,3.10- 4 (Ω.m-1). 
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Tabela 1. Propriedades do Silício 

Hiato de energia, (eV) 1,12 

Mobilidade dos electrões, µn, m^2(V.s) 0,135 

Mobilidade dos buracos, µp, m^2(V.s) 0,048 

Densidade de transportadores intrínsecos, transp./m^3 1,5.1016 

Resistividade íntrinseca ρ, Ω.m 2300 

Densidade, Kg/m^3 2,33.103 

Fonte: William F. Smith “Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais”, Terceira edição, McGraw-Hill, 

pág.203 

 

Os semicondutores intrínsecos pertencem ao grupo 14 da Tabela Periódica, têm estrutura cúbica e 

apresentam ligações direccionais fortes. Os átomos do Silício são ligados de forma tetraédrica na rede 

cristalina, através de pares de electrões situados em orbitais ligantes híbridas sp3. 

 

Processo de Rectificação: 

 

Uma das principais utilizações dos diodos de junção pn é a conversão de uma tensão alterna em 

tensão contínua - Diodos rectificadores. 

Um sinal alterno aplicado num diodo de junção pn, só conduz corrente quando a região pn tiver uma tensão 

aplicada positiva em relação à região n.  

O sinal de saída pode ser “alisado” com outros dispositivos e circuitos electrónicos de modo a obter-se um 

sinal estacionário. 

Os rectificadores de estado sólido de silício são utilizados num espectro alargado de valores das 

intensidades de corrente. As tensões vão desde alguns décimos de ampere até valores de 1000V ou mais. 

Diodos de Avalanche são rectificadores de Silício e podem ser usados na manipulação nalguns 

casos excepcionais, com fins de estabilização da tensão sob condições de grande variabilidade da corrente, 

etc. 

 

Fonte: William F. Smith “Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais”, Terceira edição, McGRAW-HILL, 

página 214-220 

 

 

Anexo nº 2 - Comunicado do Conselho de Ministros de 13 Setembro de 2007 

 

O Conselho de Ministros, reunido hoje na Presidência do Conselho de Ministros, aprovou os diplomas 

seguintes: 

 

1. Decreto-Lei que estabelece o regime jurídico aplicável à produção de energia eléctrica por intermédio de 

unidades de micro-produção 

Este Decreto-Lei vem estabelecer o regime jurídico aplicável à produção de energia eléctrica por 

intermédio de unidades de micro-produção, também designado por «Renováveis na Hora», vem, deste 
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modo, dar expressão a duas das medidas contempladas na Estratégia Nacional para a Energia, no que 

respeita às linhas de orientação política sobre renováveis e eficiência energética, e concretizar, também, 

uma medida do Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa - Simplex 2007. 

Do ponto de vista da Estratégia Nacional para a Energia, esta acção legislativa visa dar um impulso decisivo 

à produção de electricidade através de micro unidades, descentralizando a produção deste vector 

energético. Do ponto de vista do Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa, visa-se, sobretudo, 

simplificar o processo de licenciamento da micro-produção, torná-lo economicamente mais aliciante, 

reunindo num só diploma todo o quadro legal referente à actividade de micro-produção de electricidade, 

garantindo a sua coerência interna, tornando-o mais transparente para os agentes económicos envolvidos. 

Em concreto, este diploma prevê que a electricidade produzida se destine predominantemente a 

consumo próprio, sendo o excedente passível de ser entregue a terceiros ou à rede pública, com o limite de 

150 kW de potência no caso da entrega ser efectuada à rede pública. 

É criado o Sistema de Registo da Micro-Produção (SRM), que constitui uma plataforma electrónica 

de interacção com os produtores, no qual todo o relacionamento com a administração necessário para 

exercer a actividade de micro-produtor poderá ser realizado. 

No domínio particular do licenciamento, o antigo processo moroso e burocrático é substituído por um 

mero acto de registo num sistema designado por Sistema de Registo de Micro-Produção (SRM), permitindo, 

assim, que qualquer entidade que disponha de um contrato de compra de electricidade em baixa tensão se 

possa transformar num microprodutor. 

É, ainda, previsto um regime simplificado de facturação e de relacionamento comercial, evitando a 

emissão de facturas e acertos de IVA pelos particulares, que para esse efeito são substituídos pelos 

comercializadores. O micro-produtor recebe ou paga através de uma única transacção, pelo valor líquido 

dos recebimentos relativos à electricidade produzida e dos pagamentos relativos à electricidade consumida. 

 

Fonte: http://www.ws-energia.com/Legislacao/index.html, em 2007-09-27 

 

 

Anexo nº 3. Algumas medidas implementadas pelo Estado Português para integração energética em 

edifícios, referente ao período 2007-2008 

 

1) Certificados de energia obrigatórios na venda de Imóveis (aplicados aos que têm mais de mil m2): 

“A partir de Julho, todos os novos edifícios com mais de mil m2 só poderão ser licenciados e construídos 

mediante declaração de conformidade regulamentar com a nova lei de eficiência energética dos edifícios. 

(….) 

A partir de 2009, esta exigência vai ser alargada a todos os imóveis, mesmo os mais antigos, construídos 

antes da nova legislação. “Quando uma pessoa quiser vender ou arrendar uma casa vai ter de ter um 

certificado energético, que irá influenciar o valor do imóvel”, explica o responsável, esclarecendo que “Quem 

compra ou arrenda casa vai passar a saber se é uma casa do tipo A, B, C ou seja, quanto é que consome 

de energia, numa lógica semelhante à actual dos frigoríficos e outros equipamentos domésticos. A nova lei 

vem substituir os regulamentos em vigor desde 1989, considerados avançados pela DGGE, mas não eram 
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controlados, devido à falta de mecanismo e formas de fiscalização. (…). “Outra exigência da nova lei é que 

será obrigatório instalar painéis solares nas casas novas ou outras soluções renováveis equivalentes. “Cria-

se a oportunidade para promover a microgeração, que é a grande aposta do futuro”, diz Miguel Barreto, 

salientando que “é uma tecnologia modular e que se adapta bem a pequenas instalações, como por 

exemplo, um telhado de uma casa”. O objectivo é que, até 2010, existam em Portugal cerca de cinco mil 

telhados com painéis solares, num total de 50 MW.” 

 

Fonte: Sociedade Portuguesa de Energia Solar, Sítio de internet http://www.spes.pt, Julho 2008 

 

[Recomendação: É importante aumentar o espectro dos edifícios domésticos abrangidos por esta e outras 

leis motivadoras para o sector]: 

 

2) EDP avança com 250 mil contadores inteligentes  

“A EDP está a preparar, discretamente, aquela que deverá ser uma das maiores revoluções do sector 

eléctrico. Ainda este ano 250 mil contadores antiquados da empresa serão substituídos por contadores 

«telecompatíveis». Traduzindo, para introduzir a telecontagem nos consumidores domésticos em Portugal 

vai faltar apenas a autorização da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). 

O próprio presidente da Comissão Executiva da EDP, António Mexia, disse ao Expresso no dia da 

apresentação de resultados da empresa que está já a experimentar um contador inteligente na sua casa, 

integrado num dos vários projectos-piloto desenvolvidos actualmente pela empresa. A EDP está a testar em 

simultâneo diferentes modelos de aparelhos de telecontagem. Em causa está a necessidade de realizar, 

caso a troca fosse para a totalidade dos clientes, um pesado esforço financeiro, da ordem dos 600 milhões 

de euros. Este investimento tem de ser repercutido nas tarifas, o que faz com que a medida seja ponderada 

pelo regulador. Em entrevista ao Expresso, contudo, Vítor Santos, presidente da ERSE, garantiu que 

gostaria de ver os contadores inteligentes introduzidos em Portugal ainda no seu mandato. Os 

consumidores industriais já beneficiam da telecontagem, que permite verificar em tempo real os consumos e 

os custos da electricidade, assim como a construção de perfis de consumo e a preparação de planos de 

preços adequados às necessidades dos clientes. Outra potencialidade é que é possível adequar a produção 

às necessidades do sistema e a disponibilização de facturação detalhada, à semelhança do que já acontece 

actualmente nas telecomunicações.” 

Fonte: Entidade Reguladora do Sector Energético, Sítio de internet http://www.erse.pt, Outubro 2008 

 

3) MIT: Empresas de energia vão aumentar em 50 % investimento em Investigação 

“Sete empresas portuguesas do sector energético comprometerem-se a aumentar em 50% o seu 

investimento em Investigação, no âmbito de um acordo com o programa MIT-Portugal, anunciou hoje o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).” 

(…) “as mais importantes empresas portuguesas do sector energético vão subscrever contratos de afiliação 

ao programa Portugal-MIT, multiplicando assim o seu impacto económico e social. No âmbito destes 
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contratos, as empresas comprometem-se a que as suas despesas internas em Investigação e 

Desenvolvimento (I&D) aumentem 50 % no período de 2007 a 2011. Assumem também o compromisso de 

estimular o Registo Internacional de Patentes, garantindo que conseguirão duplicá-lo até 2009, 

relativamente aos valores registados a nível internacional em 2005, acrescenta o comunicado do MCTES. 

Outra das apostas destas empresas do sector de energia é a de duplicar também o seu envolvimento em 

projectos de investigação no âmbito do programa Quadro Europeu de I&D. 

Segundo a nota do ministério, as companhias em causa assumem ainda o compromisso de contratar 

Doutorados em proporções semelhantes “às melhores práticas internacionais”, garantindo 30 novos 

contratos de doutores até ao final do ano de 2009, assim como 40 novos contratos de especialistas nos 

próximos cinco anos, nomeadamente no âmbito dos especialistas a formar no contexto do programa MIT-

Portugal. 

Deverão também assegurar um número mínimo de dez inscrições anuais dos seus quadros nos programas 

de formação avançada em “Sistemas Sustentáveis de Energia”, em curso de afiliação industrial ao 

Programa MIT-Portugal. 

As empresas envolvidas – a EDP, a EFACEC, a GALP, a MARTIFER, a REN e a DEIMOS- assinarão um 

acordo com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), estendendo a actividade em curso de afiliação 

industrial ao Programa MIT-Portugal. 

Esta iniciativa vem juntar-se á do grupo de dez empresas do sector automóvel que aderiu a este programa 

na altura do seu lançamento, a 11 Outubro de 2006. Na altura essas empresas comprometeram-se também 

a duplicar o seu Investimento em I&D até o final de 2009, a contratar 30 doutores e 60 especialistas nos 

próximos 5 anos, a estimular o registo internacional de patentes e a duplicar o seu envolvimento em 

projectos de Investigação no âmbito do Programa quadro Europeu de I&D. 

A Agência Ciência Viva será também afiliada, assegurando a divulgação do Programa MIT-Portugal junto 

das camadas mais jovens da população, bem como um conjunto de acções inovadoras de promoção da 

ciência e tecnologia e de estímulo à sua compreensão pública. 

[....] O MIT é um centro universitário de educação e pesquisa norte-americano com o qual Portugal assinou 

um acordo de cooperação direccionado, sobretudo, para as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e 

gestão, envolvendo universidades, empresas, laboratórios associados e estatais.  

Fonte: Lusa, Agência de Notícias de Portugal, em 24-04-2007  

 

Anexo nº 4. Notícia Recente – Implantação de fábrica integradora na área fotovoltaica, em Abrantes. Julho 
de 2007 
 

“A Assembleia Municipal de Abrantes aprovou por unanimidade, no dia 17 de Julho, em sessão 

extraordinária, a proposta da Câmara Municipal para aquisição, por um milhão de euros, do prédio rústico, 

denominado "Casal Curtido", localizado na freguesia de Concavada, área que será destinada à instalação 

de um empreendimento de painéis fotovoltaicos e torres eólicas, representando um investimento de 850 

milhões de euros e a criação de 1.800 postos de trabalho, 300 dos quais serão engenheiros e 

investigadores. 
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O Projecto Integrado de Energia Solar (PIES), investimento da empresa "RPP Solar", vai agrupar toda a 

cadeia de produção de energia solar. Será a primeira fábrica no país integradora na área do fotovoltaico, 

produzindo na íntegra todos os componentes do painel solar. O investimento será distribuído por sete 

diferentes unidades de produção, nomeadamente painéis foto voltaicos, painéis térmicos, células, "wafers" e 

silício de grau solar, pelos centros de distribuição e por um Centro de Investigação e Desenvolvimento. Este 

Centro terá uma equipa permanente de 50 engenheiros especialistas e investigadores no domínio da 

energia fotovoltaica. 

A produção de painéis fotovoltaicos de última geração, painéis térmicos e silícios de grau solar destina-se 

fundamentalmente (90%) a exportação. Além da criação de riqueza para Abrantes, a região e o país, o 

projecto irá contribuir para baixar as importações nesta área de negócio, para reduzir a dependência 

energética do país e colocar Portugal no mapa dos grandes produtores mundiais de energias renováveis e 

limpas. O PIES irá utilizar processos produtivos e tecnológicos inovadores, através de parcerias nacionais e 

internacionais. Utilizará tecnologia da Siemens e terá como parceiro, entre outros, o LNEG - Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia (ex. INETI) e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

A nova unidade ficará instalada num terreno de 82 hectares, com uma área de implantação de 16 hectares, 

próximo da área da Central Termoeléctrica do Pego. 

A escolha do investidor recaiu sobre Abrantes porque a Autarquia criou condições favoráveis à sua 

instalação, mas também pela proximidade ao rio Tejo, uma vez que a água vai ser necessária à refrigeração 

do fabrico de painéis solares; a proximidade às acessibilidades e a vizinhança com a Central do Pego, já 

que a unidade poderá vir a aproveitar o vapor que esta unidade expele para a atmosfera. 

Na Assembleia Municipal estiveram presentes António Vallera, professor catedrático jubilado da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa, especialista em Física e Silício, e António Joyce, director do LNEG 

para a Energia Fotovoltaica, que explicaram as questões técnicas deste grande investimento. 

O promotor afirmou que o investimento "vai desenvolver-se em quatro fases, ao longo de três anos, sendo 

que a primeira fase implica um investimento de 100 milhões de euros, 400 postos de trabalho e deverá ser 

executada até ao final do ano, permitindo que a fábrica comece imediatamente a laborar". O empresário 

acrescentou que: "Em três anos queremos estar em velocidade cruzeiro, a produzir 700 megawatts de 

energia com painéis em linha, ter um volume de facturação de mil milhões de euros e estar no grupo dos 

cinco maiores produtores de energia limpa do mundo." 

Atendendo à natureza e dimensão do projecto e às potencialidades do mesmo para o crescimento sócio - 

económico da região em que se insere, a Câmara de Abrantes considerou "uma oportunidade única" de 

realização deste tipo de investimento na sua área geográfica, pelo que se empenhou em assegurar ao 

investidor um quadro de direitos, incentivos, apoio e colaboração na concretização do investimento. 

Para o presidente Nelson de Carvalho, trata-se de "um grande investimento em qualquer parte do mundo", 

que vai ter um "enorme impacto social no concelho e na região" e que vai tornar Abrantes como a "capital 

nacional da produção da energia fotovoltaica". 

Fonte: Jornal Online Entrecidades, 28-07-2009 Sítio de internet. 

http://www.entrecidades.com/noticia.aspx?guid=a6929282-f838-48ee-a72a-610593445739 
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Anexo nº 5. Célula de Película Fina. O futuro que vem substituir o Silício cristalino 

 

Figura 1. Célula de Película Fina 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sítio de Internet: http://ambiente.hsw.uol.com.br/pelicula-de-celula-solar.htm 

 

Figura 2. Etapa de produção de uma célula em película fina de CIGS em chapa metálica 

 

Fonte: Empresa Nanosolar.  

Sítio de Internet: http://ambiente.hsw.uol.com.br/pelicula-de-celula-solar.htm 
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Anexo nº 6. Exemplo do feedback do Simulador PVGIS para uma tecnologia das células de Película Fina e 

com sistema de seguimento solar 

Tabela 2. Exemplo de Output do simulador PVGIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Comissão Europeia. Sítio:http://ec.europa.eu/research/energy/index_en.htm. Em 2008-08-20. 

 

2-axis tracking system  

Month Ed  Em  Gd Gm  

Jan  6.76 209 3.97 123 

Feb  7.60 213 4.48 125 

Mar  11.60 360 6.83 212 

Apr  11.40 341 6.70 201 

May  13.50 418 7.96 247 

Jun  15.40 461 9.06 272 

Jul  15.90 494 9.38 291 

Aug  15.50 481 9.12 283 

Sep  13.10 393 7.70 231 

Oct  10.00 311 5.91 183 

Nov  6.74 202 3.96 119 

Dec  6.05 188 3.56 110 

Yearly average  11.2 339 6.56 200 

Total for year 4070 2400 


