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Resumo 

A procura de energia tem vindo a aumentar bastante e a utilização de combustíveis fósseis 

para satisfazer as necessidades energéticas ainda é a opção mais utilizada em todo o mundo. No 

entanto a Comissão Europeia aprovou políticas energéticas com o propósito de reduzir as 

emissões de gases com efeitos de estufa, aumentar a produção e consumo de energias 

renováveis e melhorar a eficiência energética. Estes objetivos são fundamentais para combater 

os problemas ambientais que se fazem sentir em todo o planeta e diminuir a dependência de 

energia importada.  

A energia fotovoltaica é uma tecnologia em constante estudo e por isso vários 

departamentos de energia trabalham com o objetivo de aumentar o rendimento dos módulos, 

assim como descobrir novos materiais para o fabrico de células. Contudo, Portugal já apresenta 

um grande potencial solar e nos últimos anos tem apostado bastante na energia fotovoltaica 

tanto em pequena como em grande escala.  

Atualmente os programas de simulação fotovoltaica têm grande importância no estudo e 

previsão da produção de energia. O que se traduz num aumento do número de softwares assim 

como as atualizações, no entanto a sua precisão não é a mais correta.  

Neste sentido a presente dissertação compara vários programas de modelação de energia, 

com o objetivo de verificar as principais distinções e lacunas. Para o efeito foram simulados 

três casos de estudo e comparou-se os seus resultados com os registados pelos sistemas 

fotovoltaicos. 

Inicialmente foi efetuado a descrição dos softwares utilizados assim como os casos de 

estudo. Posteriormente foram realizadas várias análises comparativas como por exemplo, a 

comparação de programas com os mesmos dados de irradiação, comparação de dois métodos 

distintos de simulação no próprio programa e comparação dos resultados através do cálculo 

analítico em relação ao simulado e real.  

Por fim constata-se vários aspetos importantes tal como, o melhor programa de modelação 

de energia para cada caso de estudo dependendo do ano de produção e também conhecer de que 

forma a variação da irradiação influencia os resultados de produção de energia. 

 

 

Palavras-chave: Energia Fotovoltaica, Irradiação; Programa de Simulação Fotovoltaica, 

Sistemas Fotovoltaicos 
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Abstract 

The energy demand has been increasing and the use of fossil fuels to satisfy the energy 

needs is still the choice most used in the world. However, the European Commission has 

approved energy policies which goals are to reduce the emission of greenhouse gases, to rise 

the production and renewables energies consumption and improve the energy efficiency. These 

goals are very important to strike the environmental issues that are felt in all planet and to 

decrease the dependency of imported energy.  

Photovoltaic energy is still a technology in study and for that reason many energy 

departments have been working with the purpose of rising the modules income, as much as 

finding new materials for the cells production. However, Portugal already has a great solar 

potential and in the latest years has been investing in photovoltaic energy such in small as in 

large scale. 

Currently, the photovoltaic simulation programs have a huge importance in the study and 

in the forecast of energy production. This has resulted in an increase in amount of software and 

actualizations but its accuracy is not the most correct.  

Therefore, the present thesis compares several energy modelling programs which purpose 

is to identify failures and main differences. For that, were simulated three study cases and 

compared the obtained results with the recorded data from the photovoltaic systems.  

Firstly, was made a description of the software in use as well as the study cases. After that, 

were made many comparative analyses such as, the comparison of programs with the same 

irradiation data, the comparison of two different methods of simulation in the same program 

and the comparison of results through the analytic calculation between the simulated and real 

data.  

Lastly, it is possible to observe several important aspects such as, the best energy modelling 

program for each study case according to the production year and to know how irradiation 

variance affects the energy production results. 

 

 

Keywords: Photovoltaic Energy, Irradiation, Photovoltaic Simulation Program, 

Photovoltaic Systems 
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1. Introdução 

Atualmente as necessidades energéticas têm vindo a aumentar e as energias renováveis são 

uma opção válida para satisfazer a sociedade energeticamente, contribuindo também para a 

redução de prejuízos ambientais.  

Uma vez que as alterações climáticas são a comparência do aumento de emissões de gases 

com efeito de estufa, como o CO2, a implementação de sistemas renováveis são a solução 

conhecida como a grande revolucionadora do enorme problema ambiental que se depara 

atualmente. No entanto, a energia solar é a fonte renovável mais comum em residências 

domésticas, para combater a utilização de combustíveis fósseis que tendem a ser mais escassos 

e dispendiosos. A implementação de sistemas fotovoltaicos nos sectores da industria, serviços 

e doméstico é fundamental, uma vez que representam uma grande fatia do consumo de energia.   

A Diretiva 2009/28/CE apresenta objetivos que devem ser cumpridos até 2020 pelos 

Estados Membros, com a intuição de incentivar a aplicação de energias de fontes renováveis 

para combater principalmente a libertação de gases com efeito de estufa. Segundo a Comissão 

Europeia 2011 foram instalados mundialmente mais de 100GW de sistemas solares e 70% 

deles, situados na União Europeia (European Commission, 2015). 

 Segundo a Agência Internacional da Energia no ano 2015 Portugal ocupou a quinta posição 

referente à produção de energia renovável. Mais de 60% da eletricidade produzida em Portugal 

é de fonte renovável (Jornal de Notícias, 2015).  

A indústria solar é reconhecida como das melhores opções para ultrapassar uma crise 

energética futura, uma vez que é vantajosa em termos de disponibilidade, custo-eficácia, 

acessibilidade, capacidade e eficiência em comparação com outras fontes de energia renováveis 

(Kannan & Vakeesan, 2016). 

As tecnologias dos sistemas fotovoltaicos têm a particularidade de serem aplicadas em 

diversas aplicações no qual a maior parte dos projetos são dimensionados e simulados por 

intermédio de programas computacionais. 
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1.1. Motivação e Contribuições 

Os países da UE propõem-se a reduzir emissões de gases com efeito de estufa em 80-95% 

abaixo dos níveis detetados em 1990 até ao ano 2050 (EPIA, 2012). Para que seja alcançado 

esse objetivo é necessária apostar fortemente nas energias renováveis, que têm a capacidade de 

satisfazer energeticamente a sociedade sem contribuir para a libertação de gases com efeito de 

estufa. 

Em comparação com outros países da UE, Portugal apresenta uma elevada disponibilidade 

do recurso solar, ou seja, o número médio anual de horas de sol varia entre 2200 e 3000 em 

comparação com a Alemanha que apenas dispõe de 1200 a 1700 horas de sol anual, e é um dos 

países que aposta em grande escala em sistemas fotovoltaicos (M. C. Pereira, 2000).  

Em 2008 foi ligada à rede a central da Amareleja com capacidade de 46MWp e uma 

produção média anual de 93GWh, evitando anualmente 89383 toneladas de CO2 que seriam 

produzidos por uma central a carvão (acciona, 2017).  

A energia fotovoltaica apresenta a vantagem de poder ser aplicada em aplicações de 

pequena, média e grande escala. Em 2009 com a diminuição do preço dos painéis fotovoltaicos 

sucedeu-se um crescimento do mercado fotovoltaico e no ano 2011 foi conectado à rede 

aproximadamente 21,9GW de novos sistemas fotovoltaicos (EPIA, 2012). 

Existem vários softwares de simulação com objetivo de avaliar a viabilidade de sistemas 

renováveis. No entanto estas ferramentas de simulação não apresentam todas as mesmas 

características, o que pode dificultar o desenvolvimento de um projeto. Pela mesma razão, 

diferentes softwares produzem diferentes resultados de simulação que podem originar previsões 

de produção que influenciam a viabilidade financeira dos projetos. Importa também conhecer 

a influencia da inexistência da integração legislativa portuguesa nos modelos de simulação de 

energia e descobrir os aspetos críticos relacionados com o cumprimento de regras legais de 

instalação (Lee et al., 2012).   
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1.1. Objetivos da Dissertação 

Um dos objetivos da dissertação é estudar e aprofundar conceitos solares, assim como a 

pesquisa e estudo de diversos tipos de simuladores fotovoltaicos. 

O principal objetivo é analisar e comparar modelos de simulação de energia. Por esse 

motivo é necessário efetuar diversas simulações de casos de estudo para que sejam retiradas 

conclusões. Serão comparados resultados reais de sistemas fotovoltaicos em funcionamento 

com resultados obtidos através de diferentes simuladores, com o intuito de se verificar qual o 

simulador que apresenta resultados mais fidedignos e também mais vantajoso para simular 

sistemas fotovoltaicos.  

Será efetuado um estudo referente à variação entre os resultados simulados e os valores 

reais da produção de eletricidade, assim como a utilização de dados meteorológicos utilizados 

como base de dados dos programas. No entanto é necessário retirar conclusões da utilização e 

avaliação dos programas, assim como as variáveis responsáveis pela diferença de resultados 

entres os diferentes simuladores.  

1.2. Estrutura da Dissertação 

A dissertação é constituída por sete capítulos e por 26 anexos ordenados de A a AC. Os 

anexos contêm informação sobre as características dos módulos e inversores dos casos de 

estudo abordados na dissertação e também relatórios de simulação dos programas de modelação 

estudados.  

O presente capitulo (capitulo 1) apresenta uma breve introdução ao tema das energias 

renováveis com especial atenção à energia fotovoltaica. Também são indicadas as motivações, 

contribuições e objetivos da presente dissertação. 

No capitulo 2 são abordados temas teóricos sobre fundamentos de energia solar. São 

mencionados os diferentes tipos de radiação solar e de que forma esta varia no Mundo e em 

Portugal. Também são indicados os diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos, assim como uma 

análise geral sobre os diferentes tipos de células fotovoltaicas e observação da curva 

característica e das equações essenciais para o cálculo da energia produzida, entre outros temas.  

No capítulo 3 são apresentados os programas de modelação de energia que vão ser 

estudados na dissertação. É também dado a conhecer informação relevante sobre os programas, 

assim como as variáveis de entrada que cada programa exige para que possa ser realizada uma 

simulação. 
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O capitulo 4 descreve cada caso de estudo e revela a quantidade de energia produzida 

mensalmente em determinados anos. É indicada a constituição de cada sistema fotovoltaico e 

também realizada uma análise através dos dados de produção de energia. 

No capitulo 5 é realizado o estudo e simulação de cada programa para cada caso de estudo. 

Neste capitulo é feita uma comparação dos resultados simulados relativamente com a produção 

registada pelos sistemas fotovoltaicos e verifica-se a variação que há entre os resultados 

simulados relativamente com a energia real produzida. 

No capítulo 6 é realizada uma análise comparativa global entre todos os programas de 

simulação estudados na dissertação. Os programas são comparados entre si mediante os seus 

resultados de simulação e é efetuada uma análise em cada caso de estudo que permite estipular 

o programa mais correto para o efeito.  Neste capitulo também são relacionados dois métodos 

diferentes de simular no programa SAM e PVSyst 6.0.1 São também analisados os programas 

RETScreen 4 e PVSyst 6.0.1, com os dados de irradiação provenientes de outros softwares. No 

mesmo capítulo ainda é feito uma comparação da energia produzida, calculada pelo método 

analítico em relação à energia registada pelo sistema e também pela energia simulada.  

Por último, no capítulo 7, são apresentadas as conclusões relevantes da presente dissertação 

e também são mencionadas algumas perspectivas de trabalho futuro a desenvolver no âmbito 

desta temática.   
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2. Fundamentos de energia solar 
2.1. Radiação Solar 

A radiação solar varia anualmente devido à distância entre o Sol e a Terra. Para uma 

localização pré-estabelecida esta variação depende também da latitude geográfica, do dia e do 

ano. Devido à variação da inclinação do eixo da Terra verifica-se dias maiores no verão do que 

no inverno assim como as altitudes solares que são mais elevadas no verão. Por essas causas o 

valor de irradiância varia, porém é considerado o valor médio denominado de constante solar 

(E0) que é 1367W/m2 (Comissão Europeia, 2004b)(Comissão Europeia, 2004a).  

Independentemente do local, em boas condições climatéricas (céu limpo) ao meio dia a 

irradiância que atinge a superfície terrestre é de aproximadamente 1000W/m2. Contudo durante 

um ano obtém-se a irradiação global anual expressa em kWh/m2 (Comissão Europeia, 2004a).  

A Figura 2.1 mostra a variação anual da irradiação global e da anergia alcançada por 1kWp 

para um sistema otimizado para o mapa europeu e para um sistema horizontal para o mapa de 

Portugal.  

Em Portugal é notável uma variação de energia solar de norte para sul e de oeste para este, 

mas em comparação com os restantes países da Europa apresenta um ótimo potencial solar. 

  

Figura 2.1- Irradiação global europeia e seu potencial fotovoltaico (esquerda); Irradiação global para Portugal e 

seu potencial fotovoltaico(direita) (PVGIS, 2012) 
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2.1.1. Radiação direta e difusa 

A atmosfera influencia a quantidade de radiação solar que chega à superfície terrestre, 

porque a radiação é refletida e absorvida devido às moléculas da atmosfera (O3, O2, CO2, H2O) 

e também é dispersa por causa de partículas de pó e poluição (Dispersão de Mie) e por dispersão 

molecular (Dispersão de Rayleigh) (Comissão Europeia, 2004a). 

A radiação solar global é constituída pela radiação direta (Edir) que atinge a superfície 

terrestre sem sofrer mudança de direção e a radiação difusa (Edif) que atinge indiretamente a 

superfície terrestre devido à difração causada pelas nuvens, nevoeiro e poeiras em suspensão. 

A radiação refletida pela superfície terreste está incluída na radiação difusa e é chamada de 

albedo (Comissão Europeia, 2004b).  

É atribuído um valor de albedo diferente dependendo das superfícies, mas na generalidade 

assume-se o valor de 0,2 (Comissão Europeia, 2004b).  

A Figura 2.2 exemplifica a quantidade de radiação difusa e direta que se faz sentir na cidade 

de Vila Real. Verifica-se que a radiação difusa é menor do que a direta principalmente nos 

meses mais quentes devido à menor nebulosidade. Segundo (Comissão Europeia, 2004b) a 

radiação difusa é cerca de 40% da radiação solar global. 

 
Figura 2.2- Radiação difusa e direta durante o ano na cidade de Vila Real (dados simulados pelo programa 

PVGIS) 
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2.2. Movimento Terra Sol 

O planeta Terra descreve uma trajetória elíptica num plano que é inclinado em relação ao 

plano do equador, este movimento é chamado de translação (F. Pereira & Oliveira, 2011).  

O movimento de translação da Terra em volta do Sol, tem uma duração de 365 dias, 5 horas, 

48 minutos e 46 segundos e o movimento de rotação da Terra tem duração de um dia (F. Pereira, 

2010).  

O eixo da Terra em relação ao plano normal à elipse representa uma inclinação de 

aproximadamente 23,45°.  Devido a estes fenómenos surgem as estações do ano, como se pode 

verificar na Figura 2.3 (Comissão Europeia, 2004b). No dia 21 de junho ocorre o solstício de 

verão no hemisfério norte e no dia 21 de dezembro é quando ocorre o solstício de inverno. A 

22 de Setembro ocorre o equinócio de outono e a 20 de março o equinócio da primavera, período 

em que a duração do dia é a mesma que a noite e a declinação solar é nula (δ=0°) (F. Pereira, 

2010). 

 

Figura 2.3- Diferentes posições do planeta Terra (adaptado de: Estudokids, 2017) 

 

É possível calcular a declinação solar através da equação 2.1 (Castro, 2012). 

 𝛿 = sin−1{0,39795 cos[0,98563(N − 173)]} (2.1) 

 

Sendo: 

N – número de dias decorridos desde o início do ano do 1 a 365, contando do 1 de janeiro 
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2.3. Coordenadas Solares 

As relações geométricas entre os raios solares, que variam de acordo com o movimento 

aparente do sol e a superfície terrestre dão origem a vários ângulos (Pinho & Galdinho, 2014). 

O ângulo de zénite é formado pela linha paralela com o solo (zénite) e a linha que os raios 

solares fazem com o solo (F. Pereira, 2010). 

A altura solar é o ângulo compreendido entre o raio solar e a projeção deste mesmo sobre 

um plano horizontal (F. Pereira, 2010).  

O ângulo de azimute define a direção do movimento do Sol. É o ângulo formado pela 

projeção horizontal da linha perpendicular à superfície captadora e a linha que passa por esta e 

o sul geográfico. Ao meio dia solar, o Sol está sempre virado para Sul no hemisfério Norte, ou 

seja, o valor deste ângulo é nulo (F. Pereira, 2010). 

A Figura 2.4 mostra de que forma se formam os ângulos mencionados anteriormente.  

 

Figura 2.4- Ângulos efetuados pelo sol (Brooks & Dunlop, 2013) 

O ângulo de inclinação do painel forma-se entre o plano da superfície captadora e a 

horizontal do plano que se considera.   

A inclinação do painel deve otimizar a captação de radiação solar tendo em conta a altura 

solar ao longo do ano. Isto quer dizer que dependendo do período de utilização, este ângulo 

para ser ótimo irá variar. Se a utilização for maioritariamente no verão terá um certo ângulo, se 

for no inverno terá outro, se for durante todo o ano o valor deste ângulo será também diferente.  

É preferível usar um software para obter um valor de inclinação adequado. Ainda assim, é 

possível seguir a seguinte regra presente no Quadro 2.1 (F. Pereira, 2010):  
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Quadro 2.1- Inclinação de um painel dependendo da época do ano (adaptado de: F. Pereira, 2010)  

Utilização Inclinação 

Verão Latitude – 15⁰ 

Inverno Latitude + 15⁰ 

Todo o ano Latitude – 5⁰ 

 

2.4. Sistemas fotovoltaicos 

Os sistemas fotovoltaicos têm a capacidade de produzir energia de origem renovável quer 

para pequenas como grandes aplicações. 

 A tecnologia fotovoltaica permite fornecer energia elétrica em locais completamente 

isolados sem a possibilidade de ligação à rede de energia, no entanto o sistema utiliza-se 

bastante em locais em que há hipótese de ligação à rede. Por este motivo existem os sistemas 

fotovoltaicos isolados e ligados á rede. 

2.4.1. Sistemas isolados 

Os sistemas isolados ou autónomos podem ter armazenamento de energia ou não e não se 

encontram ligados á rede elétrica, o que torna vantajoso a aplicação desde tipo de sistema em 

zonas sem conexão à rede. Os sistemas com armazenamento, Figura 2.5, possuem um conjunto 

de painéis, um regulador de carga, um conjunto de baterias e um inversor. Neste tipo de sistema 

as baterias são responsáveis por acumular a energia e fornecer esta às cargas durante a noite ou 

durante dias em que a radiação solar tem valores baixos. Nos sistemas sem armazenamento, 

estes não possuem baterias, o que faz com que a energia produzida pelos painéis fotovoltaicos 

tem de ser imediatamente consumida. São sistemas mais baratos uma vez que não possuem esse 

elemento no sistema (F. Pereira & Oliveira, 2011). 
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Figura 2.5- Exemplo de um sistema fotovoltaico autónomo com armazenamento (European Photovoltaic 

Industry Association, 2011)  

2.4.2. Sistemas ligados à rede 

Os sistemas ligados à rede, figura 2.6, permite a venda de energia elétrica não consumida 

às companhias distribuidoras de energia. Neste tipo de sistema não é necessário baterias, pois, 

toda a energia gerada é enviada diretamente para a rede, tornando o sistema mais simples. 

Estes sistemas são constituídos pelo conjunto de módulos, o inversor, o contador 

bidirecional (faz a contagem da energia elétrica produzida pelo sistema fotovoltaico e a 

consumida) e a portinhola (caixa de ligações onde ocorre a interligação dos cabos do 

consumidor e do produtor e proteções) (F. Pereira & Oliveira, 2011). 

 

Figura 2.6- - Exemplo de um sistema fotovoltaico com ligação à rede (European Photovoltaic Industry 

Association, 2011) 
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2.4.3. Sistemas com seguidor solar 

Um sistema fotovoltaico que tenha seguidor solar capta níveis mais elevados de irradiação 

durante mais tempo, permitindo maior produção de energia elétrica.  

Existem seguidores solares de um eixo e de dois eixos, no qual o seguidor de dois eixos 

permite um rendimento superior do sistema. Os mecanismos com dois eixos seguem a 

orientação do sol e a inclinação ótima, tornando-os mais complexos que os de um eixo. 

Segundo (Pinho & Galdinho, 2014) na Europa Central os sistemas fotovoltaicos com 

seguidor solar a dois eixos aumentam produção energética em cerca de 30% e os seguidores de 

apenas um eixo 20%.  

Os seguidores podem ser movidos por controlo elétrico ou através de meios termo 

hidráulicos. O seguidor por controlo elétrico necessita de alguma energia embora não seja 

significativa em relação à produção do sistema, enquanto que o seguidor através de meio termo 

hidráulico segue o principio de aquecimento de líquidos e nas diferenças de pressão (Comissão 

Europeia, 2004a).  

Um sistema fotovoltaico com seguidor solar torna o sistema mais complexo, mas também 

mais caro.  

A Figura 2.7 mostra a diferença de produção entre um sistema fixo e um seguidor a dois 

eixos, ambos com a mesma potência de instalação para a cidade de Vila Real  (dados simulados 

pelo software PVGIS).   

 

 

Figura 2.7- Produção fotovoltaica de um sistema fixo e com seguidor solar a dois eixos 

  



       2. Fundamentos de energia solar 

12 

 

2.5. Efeito fotovoltaico 

O efeito fotovoltaico (Figura 2.8) é um fenómeno só possível em materiais semicondutores 

como o caso do silício, o arsenieto de gálio, telurieto de cádmio ou disselenieto de cobre e índio. 

Estes materiais têm a capacidade de produzir uma corrente elétrica quando são expostos à luz 

solar.  

O material mais utilizado em células fotovoltaicas é o silício. O silício é extraído da areia 

com um elevado grau de pureza e posteriormente é sujeito a sucessivas etapas de produção 

química (Comissão Europeia, 2004a). Um átomo de silício é formado por catorze protões e 

catorze eletrões e na camada mais exterior, chamada de banda de valência existem quatro 

eletrões.  

Num cristal de silício os átomos alinham-se de forma a criar uma teia e forma quatro 

ligações covalentes com quatro átomos vizinhos. Em cada ligação covalente, um átomo partilha 

um dos seus eletrões de valência com um dos eletrões de valência do átomo vizinho. Por 

intermédio desta partilha a banda de valência do átomo vizinho pode conter até oito eletrões e 

quando ocorre esse processo significa que fica cheia e que os eletrões ficam presos na banda de 

valência tronando o átomo num estado estável. Por conseguinte para que os eletrões se 

desloquem da banda de valência para uma banda de condução é necessária energia. A energia 

necessária para o efeito é designada de hiato que dependendo do tipo de material apresenta um 

valor diferente, no entanto para o caso do silício é de 1,12eV (Castro, 2012). 

Uma célula fotovoltaica composta por silício puro não tem a capacidade de originar um 

campo elétrico. Para que ocorra diferença de potencial entre duas zonas da célula é necessário 

recorrer a um processo chamado de dopagem. A dopagem do silício consiste na introdução de 

elementos com o objetivo de alterar as propriedades elétricas para que sejam criadas duas 

camadas. Uma camada é do tipo p e a outra do tipo n em que a primeira possui um excesso de 

cargas positivas e a segunda um excesso de cargas negativas, em relação ao silício puro. 

Normalmente o boro é o elemento utilizado para criar a camada do tipo P e o fósforo para 

criar a camada do tipo n (Castro, 2012).  
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Um átomo de boro apresenta quatro ligações covalentes com quatro átomos vizinhos de 

silício, mas como possui apenas três eletrões na banda de valência, existe uma ligação apenas 

com um eletrão, enquanto as restantes três ligações possuem dois eletrões. A ausência deste 

eletrão é considerada um buraco, comportando-se como uma carga positiva que viaja através 

do material, pois, de cada vez que um eletrão vizinho a preenche, origina outro buraco (Castro, 

2012).  

Um átomo de fósforo tem cinco eletrões na sua banda de valência, pelo que cria quatro 

ligações covalentes com os átomos de silício e deixa um eletrão livre, que viaja através do 

material. 

A região onde os dois materiais se encontram é designada de junção p-n, local onde se cria 

um campo elétrico que por sua vez proporciona uma corrente elétrica (Castro, 2012).  

 
Figura 2.8- Esquema do efeito fotovoltaico (Pinto, 2016) 

2.6. Células fotovoltaicas 

O desenvolvimento da tecnologia iniciou-se através das células de silício que são 

consideradas tecnologia de 1ª geração. No entanto nos últimos anos surgiram a tecnologia de 

filmes finos que tiveram bastante impacto devido ao seu processo de fabrico conduzir a uma 

poupança significativa de matéria-prima. Esta tecnologia designa-se de 2º geração. 

Recentemente e ainda em desenvolvimento encontra-se as células de 3ª geração que são 

tecnologias emergentes que prometem desenvolvimentos assinaláveis no médio prazo (Castro, 

2012).   
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2.6.1. Células de 1ª geração 

Segundo (Castro, 2012) este tipo de tecnologia convencional domina o mercado em cerca 

de 87%. 

Estas células podem ser de silício monocristalino, silício multicristalino ou de fitas de 

silício. As duas primeiras são obtidas através de um lingote de silício, a primeira de um 

monocristal de silício puro e a segunda de silício com múltiplos cristais (Castro, 2012). 

As fitas de silício são fabricadas através do silício fundido em que é puxado, formando 

assim uma fita (Castro, 2012). 

As células que dominam o mercado são as de silício multicristalino (49%) seguindo-se as 

de monocristalino (37%) e por ultimo as fitas de silício (3%).  

O processo de produção efetuado para obter as células monocristalinas é mais dispendioso 

em relação às células policristalinas, até porque o grau de pureza é superior o que faz aumentar 

o potencial do efeito fotovoltaico e por sua vez o rendimento da célula (Castro, 2012). 

2.6.2. Células de 2ª geração 

Uma alternativa mais barata e que apresenta materiais com melhor poder de absorção da 

luz solar e por isso a espessura semicondutora pode ser mais reduzida, é a tecnologia de filmes 

finos (Castro, 2012).  

Os materiais constituintes dos filmes finos são o Telureto de Cádmio (CdTe), com 8% do 

mercado, o silício amorfo (a-Si) com 5%, e o Disseleneto de Cobre-Índio-Gálio (CIGS) inferior 

a 1% (Castro, 2012). 

As células de CdTe são células que têm vindo a crescer no mercado embora ainda numa 

fase de investigação. Estas células apresentam o problema de toxicidade do Cádmio, 

provocando um dilema ambiental e o facto do telúrio ser um elemento raro limita a capacidade 

de produção a grande escala (Castro, 2012).  

As células de CIGS são células um pouco mais caras do que as de CdTe devido à 

complexidade da camada de absorção que dificulta obter uma camada uniforme. Ainda assim 

o Índio é um elemento bastante limitado, apenas suficiente para alguns GWp (Castro, 2012). 

2.6.3. Células de 3ª geração 

A tecnologia de 3ª geração é a mais recente tecnologia fotovoltaica e por isso apresenta um 

elevado potencial de desenvolvimento, encontrando-se atualmente em fase de investigação.  
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Como 3ª geração de células fotovoltaicas destacam-se as células perovesquite, as células 

orgânicas e as células sensibilizadas por corante (dye sensitized) (Castro, 2012).  

Segundo a NREL os cientistas estudam de forma árdua as células de perovesquite para que 

seja uma tecnologia viável, aumentando a sua eficiência e permitindo a comercialização em 

grande escala (National Renewable Energy Laboratory, 2017b).  

As células orgânicas são baseadas em polímeros flexíveis, leves e de baixo custo. Uma 

vantagem deste tipo de células é a grande diversidade de materiais orgânicos (economicamente 

baratos) que podem ser utilizados para projetar e sintetizar esta tecnologia. Os pigmentos 

orgânicos utilizados possuem a função das junções p-n que são utilizadas nas células de 1ª e 2ª 

geração (National Renewable Energy Laboratory, 2017a). 

O departamento de energia que está focado em desenvolver estas células salienta a 

importância de aperfeiçoar a célula quanto à sua eficiência e o tempo de vida (National 

Renewable Energy Laboratory, 2017a).  

As células sensibilizadas por corante são compostas por um elétrodo de Dióxido de Titânio 

(TiO2), com corante, obtido a partir de um complexo metálico de Ruténio ou Osmónio, sobre 

um vidro coberto por Óxido de Estanho (SnO2), dopado com Flúor, um elétrodo de Platina, e 

um eletrólito (Castro, 2012).  

2.6.4. Eficiência das células fotovoltaicas 

A Figura 2.9 representa a diferença de rendimento entre as tecnologias de células 

fotovoltaicas.  

Além do silício existem outros elementos como o caso do Arseneto de Gálio (GaAs) e o 

Fosforeto de Índio (InP) que têm um principio de funcionamento muito idêntico e que 

apresentam uma eficiência superior a 20% em células de junção simples. No entanto através de 

multijunção de junções de Arseneto de Gálio, de Índio e de Germânio os rendimentos são 

superiores a 35%.  

A principal desvantagem da utilização destes materiais é a sua escassez e o elevado custo 

de fabrico, pelo que têm sido tecnologias aplicadas em satélites e outros equipamentos espaciais 

(Castro, 2012).  
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A tecnologia de filmes finos com células de Telureto de Cádmio (CdTe) apresentam uma 

eficiência superior a 20% em laboratório. Na mesma gama de tecnologia, mas agora tratando-

se das células de Disseleneto de Cobre-Índio-Gálio (CIGS), estas apresentam uma maior 

eficiência entre as células de 2ª geração. As células CIGS indicam rendimentos de operação em 

laboratório a cima dos 21%. 

As células de silício de amorfo também de 2ª geração apresentam eficiência de cerca de 

13% e por este motivo são células que não apresentam grande potencial de crescimento (Castro, 

2012).  

As células de 3ª geração são células que estão em fase de estudos e apresentam eficiência 

muito baixa. No entanto as células orgânicas em laboratório estão a alcançar cerca de 13% de 

eficiência e as de perovesquite ligeiramente superior a 20% (National Renewable Energy 

Laboratory, 2017a) (National Renewable Energy Laboratory, 2017b).  

 

Figura 2.9- Eficiência das diferentes células fotovoltaicas ao longo dos anos (National Renewable Energy 

Laboratory, 2014) 

Os diferentes tipos de células podem ser usados em tecnologias de concentração (Figura 

2.10), que possuem lentes de Fresnel ou espelhos que concentram a radiação solar em células 

fotovoltaicas. De acordo com (Castro, 2012) sistemas com concentradores de radiação solar 

podem atingir um rendimento da ordem dos 25% na transformação da energia solar em energia 

elétrica.  
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A tecnologia de concentração pode ser classificada em baixa ou alta concentração, 

dependendo principalmente da relação de concentração (Castro, 2012).  

 
Figura 2.10- Exemplo de um painel fotovoltaico com concentrador de espelhos (Silva, 2010) 

2.7. Calculo da energia produzida por um sistema fotovoltaico fixo 

Para se conseguir obter o cálculo manual da energia produzida por um simples módulo ou 

vários painéis fotovoltaicos é necessário recorrer a determinadas equações. Algumas das 

equações obrigam à consulta do catálogo fornecido pelo fabricante do módulo para consulta de 

dados de referência. As grandezas referenciadas pelo índice superior “r” são medidas de 

condições de referência e são elas: corrente de potência máxima (𝐼𝑀𝑃
𝑟 ), corrente inversa de 

saturação (𝐼0
𝑟), potencial térmico (𝑉𝑇

𝑟), corrente de curto-circuito (Icc
r ), tensão de circuito aberto 

(𝑉𝑐𝑎
𝑟 ), corrente de potência máxima (𝐼𝑀𝑃

𝑟 ), tensão de potência máxima (𝑉𝑀𝑃
𝑟 ) (Castro, 2012). 

A energia produzida (E) expressa em kWh é obtida através da seguinte equação: 

 
E = ηinv(PDC) ∑ PDC(G, T)i∆ti

n

i=1

 
(2.2) 

 

ηinv – rendimento do inversor (o rendimento do MPPT foi considerado unitário) 

n- número de períodos de tempo considerados [dias] 

Δt- intervalo de tempo considerado [h] 

PDC (G,T) – valor médio da potência máxima do módulo no intervalo de tempo considerado; 

este valor é obtido através de modelos matemáticos ou por medição [W] 

 

A potência de corrente continua (PDC) é expressa em Watts e obtida através da equação 2.3. 

 PDC = VMP IMP (2.3) 
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VMP – tensão de potência máxima [V]  

IMP – corrente de potência máxima [A] 

 

Para o cálculo da corrente de potência máxima de IMP é necessário recorrer a: 

 
IMP =

G

Gr
 IMP

r  
(2.4) 

 

G – irradiância incidente [W/m2] 

Gr – irradiância incidente na célula (Gr=1000W/m2) 

IMP
r – corrente de potência máxima nas condições de referência [A] 

 

No entanto para obter o cálculo da tensão de potência máxima VMP é útil saber a equação 

2.5.  

 
VMP = m VT ln (

Icc −  IMP

I0
) 

(2.5) 

 

m – fator de idealidade do díodo 

VT – potencial térmico de saída da célula fotovoltaica para uma determinada temperatura 

[V] 

Icc – corrente de curto-circuito [A] 

IMP – corrente de potência máxima [A] 

I0 – corrente inversa de saturação [A] 

 

A corrente inversa de saturação (I0),expressa-se da seguinte forma: 

 

I0 =  I0
r  (

T

Tr
)

3

 e

Nsϵ
m

 (
1

VT
r  − 

1
VT

)
 

(2.6) 

 

I0
r  – corrente inversa de saturação [A] 

T – temperatura [K] 

Tr – temperatura nas condições de referência [K] 

Ns – número de células ligadas em série 

ε – hiato do se semicondutor (ε= 1,12eV, para o caso do silício) 

m – fator de idealidade do díodo  
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VT
r – potencial térmico nas condições de referência VT

r =0,0257V 

VT – potencial térmico de saída da célula fotovoltaica para uma determinada temperatura 

[V] 

O potencial térmico de saída da célula fotovoltaica para uma determinada temperatura é, 

portanto: 

 
VT =   

k T

q
 

(2.7) 

k – constante de Boltzaman (K= 1,38x10-23 J/K) 

T – Temperatura absoluta da célula [K] 

q – carga elétrica do eletrão (q=1,6x10-19 C) 

 

A corrente de curto circuito (Icc) escreve-se como: 

 
Icc =  Icc

r  
G

Gr
 

(2.8) 

 

Icc
r  – corrente de curto-circuito para condições de referência [A] 

G – irradiância incidente [W/m2] 

Gr – irradiância incidente na célula (Gr=1000W/m2) 

 

A equação 2.9 permite calcular a corrente inversa de saturação (𝐼0
𝑟).  

 
I0

r =  
ICC

r

e
Vca

r

mVT
r

− 1

 
(2.9) 

 

Icc
r  – corrente de curto-circuito para condições de referência [A] 

m – fator de idealidade do díodo 

VT
r – potencial térmico nas condições de referência, (VT

r = 0,0257V) 

Vca
r  – tensão de circuito aberto para condições de referência [V] 

 

Para conclusão do resultado da energia produzida é necessário conhecer o fator de 

idealidade do díodo (m), como mostra a equação 2.10. 

 
m =  

VMP
r −  Vca

r

VT
r ln (1 −  

IMP
r

Icc
r )

 
(2.10) 
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Vca
r  – tensão de circuito aberto para condições de referência [V] 

VT
r – potencial térmico nas condições de referência VT

r =0,0257V 

ICC
r  – corrente de curto-circuito para condições de referência [A] 

IMP
r – corrente de potência máxima nas condições de referência [A] 

VMP
r – tensão de potência máxima nas condições de referência [V] 

2.8. Curva característica de uma célula fotovoltaica 

A irradiância e a temperatura são variáveis no tempo que provocam variações nas grandezas 

elétricas da célula (corrente e tensão) (Castro, 2012). A Figura 2.11 representa uma curva de 

variação de corrente e tensão devido aos fatores em causa.  Por norma os fabricantes dos 

módulos fornecem um catálogo que contem a curva característica da célula.  

 
Figura 2.11- Exemplo da curva característica de uma determinada célula (SolarBrasil, 2016) 

É possível verificar que em curto-circuito a tensão vai ser mínima, igual a zero, e a corrente 

irá ser máxima. Enquanto que em circuito aberto, a corrente será mínima, igual a zero, e a tensão 

irá ser máxima.  

A corrente mantem-se constante desde o curto-circuito até um valor de resistência da carga 

escolhida, sendo que a partir desse instante a corrente começa a diminuir (Morais, 2009). 
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Verifica-se que tensão de circuito aberto varia pouco com a irradiância e decresce 

proporcionalmente com o aumento da temperatura. Por outro lado, a corrente de curto circuito 

varia de forma aproximadamente linear com a irradiância incidente e é praticamente indiferente 

à variação da temperatura. Contudo a potência de saída aumenta com o aumento da irradiância 

e decresce com o aumento da temperatura (Castro, 2012).   
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3. Programas de modelação de energia 
3.1. PVWatts Calculator 

Esta ferramenta de simulação online, poderosa e prática foi desenvolvida pelo “US National 

Renewable Energy Laboratory” e permite efetuar uma análise da produção de energia anual em 

sistemas fotovoltaicos ligados à rede para qualquer parte do mundo (photovoltaic software, 

2016).  

O software apresenta os resultados finais por intermédio de um quadro que indica a radiação 

solar, a energia produzida pelo sistema e os custos mensais de produção. Contudo também é 

indicado um resumo dos dados de entrada (localização, especificações do sistema fotovoltaico), 

que foram inseridos pelo utilizador no inicio da simulação. O programa possui um manual 

online com a intuição de esclarecer pormenores a cerca do programa online (NREL, 2017).  

O simulador possui uma base de dados enorme quanto aos dados meteorológicos. Para os 

Estados Unidos o programa tem á disponibilidade três dados climáticos diferentes, um dos 

dados meteorológicos são desde 1961-1990 o segundo desde 1991-2005 e por ultimo de 1998-

2011 que por sua vez é a base de dados utilizada para Portugal (NREL, 2017). 

A grande vantagem desta ferramenta é o facto de ser rápida a obter resultados finais 

referentes ao sistema fotovoltaico e permite a indivíduos sem formação na área das energias a 

possibilidade e facilidade de efetuar simulações. 

3.1.1. Simulador e variáveis de entrada 

Para inicializar uma possível simulação é necessário inserir a localização que no caso de 

Portugal apenas existe a possibilidade de escolher as seguintes cidades: Bragança, Coimbra, 

Porto, Lisboa, Évora, Faro.  

Para proceder á simulação é obrigatório inserir a potência nominal do sistema fotovoltaico 

e selecionar um dos três tipos de módulos disponíveis que dependem principalmente do seu 

rendimento (Standard η=15%, Premium η=19%, Thin Film η=10%,), assim como inserir a 

inclinação e o azimute. É também importante selecionar se o sistema é fixo ou apresenta 

seguidor solar com um ou dois eixos. 

  



      3. Programas de modelação de energia 

24 

 

Quanto ao número de perdas o programas tem o valor de 14% predefinido que é repartido 

em dez parâmetros distintos. O programa disponibiliza como valores já predefinidos o rácio de 

D.C para A.C (rácio=1,1), a eficiência do inversor (η=96%) e a relação de cobertura do solo, 

que indica um valor padrão de 0,4 e que por norma tem valores compreendidos entre 0,3 a 0,4. 

No entanto estes valores podem ser alterados de acordo com o utilizador ou podem ser adotados 

os valores padrão. 

Existe a possibilidade de realizar uma análise financeira muito simples, que consiste em 

indicar se o sistema se encontra em propriedade comercial ou residencial e o preço médio da 

eletricidade vendida.  Contudo é possível visualizar a simulação numa página online.  

No Quadro 3.1 estão expressas as variáveis de entrada do programa online PVWatts e 

também informações peculiares. 

Quadro 3.1- Variáveis de entrada do programa PVWatts e respetivas informações 

Variáveis de entrada Informações 

Localização* Selecionar o local pretendido 

Potência do sistema DC * Inserir a potência total do sistema fotovoltaico [kW]  

Tipo de célula fotovoltaica* Escolher um dos 3 tipos disponíveis de células 

Tipo de sistema de instalação* 
Selecionar se o sistema é fixo e integrado em edifício ou não, assim 

como se é um sistema com seguidor solar de 1 ou 2 eixos.   

Perdas do sistema Inserir as perdas (%) do sistema fotovoltaico 

Inclinação* Inserir graus (0° a 90°) de inclinação a que se encontra os módulos 

Azimute* Inserir graus (0° a 180°) de orientação dos módulos 

Eficiência do inversor* Inserir a eficiência (%) do inversor 

Rácio de DC para AC (inversor) Inserir rácio de DC para AC 

Informação económica 

Tipo de sistema 
Selecionar se o sistema fotovoltaico se situa num edifico comercial 

ou residencial  

Custo médio da eletricidade 

comprada  

Inserir o preço da eletricidade comprada ($/kWh) 

*Variáveis obrigatórias para executar uma possível simulação 
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3.2. PV*SOL online 

O programa PV*SOL online foi lançado em 1998 pela empresa alemã “Valentin Software”, 

que também desenvolveu outros programas relacionados com a energia solar térmica e 

geotérmica. 

O PV*SOL online é um software gratuito com acesso pela internet e foi desenvolvido 

através do software de instalação PV*SOL. A ferramenta online permite efetuar cálculos de 

sistemas fotovoltaicos na qual o utilizador tem de introduzir um número reduzido de dados 

como por exemplo, localização, perfil de carga e consumo anual de energia, módulo 

fotovoltaico e fabricante do inversor. Quando os dados de entrada (Quadro 3.2) são 

reconhecidos, a ferramenta executa um gestor de configuração automático que procura otimizar 

a ligação dos módulos e inversores (Valentin-software, 2015).  

O programa contém três bases de dados fundamentais, uma relativa a módulos 

fotovoltaicos, outra relacionada aos fabricantes de inversores e por ultimo sobre dados 

climatológicos. A empresa trabalha com os dados climáticos “MeteoSyn” para estudos na 

Alemanha, que apresenta dados de 1981-2010 bem como a base “Meteonorm” para os restantes 

países com o período de 1991-2010 (Valentin-software, 2015). 

Ao inicializar o programa o utilizador tem a possibilidade de escolher qual o tipo de 

instalação que pretende projetar, ou seja, dimensionar um projeto ligado à rede com 

autoconsumo ou não. Como resultado final é apresentado a energia anual produzida pelo 

sistema, o índice de desempenho, consumo de energia, fração solar e assinala as emissões de 

CO2 evitadas. Parte da informação simulada é indicada graficamente, permitindo o usuário ter 

uma melhor análise da informação (Valentin-software, 2015).  

3.2.1. Simulador e variáveis de entrada 

Para executar a simulação do programa PV*SOL online é necessário selecionar o local que 

se pretende efetuar o projeto, por intermédio de um mapa mundial. Após a localização o 

programa indica o endereço completo, assim como um gráfico de irradiação mensal e 

temperatura ambiente. 

Um dos parâmetros estudados no programa é a possibilidade de escolher o tipo de edifício 

em que o sistema fotovoltaico se encontra ou pretende instalar e indicar qual a energia elétrica 

consumida anualmente. Este processo não é obrigatório para uma possível simulação.  
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O processo de maior importância no programa PV*SOL online é a escolha do módulo 

fotovoltaico e inversor. O programa tem uma base de dados de várias marcas de módulos 

fotovoltaicos que após a sua seleção apresenta o rendimento, tipo de célula e potência de pico. 

Ao indicar o número de módulos necessários o programa informa de imediato a potência total 

do conjunto de módulos, no entanto é possível de uma forma interativa ou não, indicar a 

inclinação e orientação dos módulos. 

 O simulador apenas permite simular sistemas fixos, mas é importante selecionar se os 

módulos fotovoltaicos se encontram integrados no telhado, fachada ou num local livre.  

Quanto ao inversor o programa online disponibiliza de uma base de dados com várias 

marcas de inversores e mediante a escolha da marca o programa dimensiona automaticamente 

qual o inversor mais indicado, a quantidade necessária e o fator de dimensionamento. 

É permitido indicar as perdas por albedo, sujidade e sombreamento embora o software 

apresente valores predefinidos, ou seja, 20% no caso do albedo e 0% de sujidade e 

sombreamento.  

Por fim é necessário confirmar as variáveis de entrada presentes no Quadro 3.2 para que o 

programa indique os resultados simulados numa página online.  

Quadro 3.2- Variáveis de entrada do programa PV*SOL online e respetivas informações 

Variáveis de entrada Informações 

Localização* Selecionar o local pretendido 

Módulo fotovoltaico * Selecionar o módulo fotovoltaico através de uma base de dados 

Número de módulos* Indicar qual o número de módulos fotovoltaicos 

Tipo de montagem* Selecionar se o sistema está integrado num edifico ou num local livre  

Inclinação* Inserir graus (0° a 90°) de inclinação a que se encontra os módulos 

Azimute* Inserir graus (0° a 360°) de orientação dos módulos 

Albedo Inserir valor de perda por albedo (%) 

Sombreamento Inserir valor de perda por sombras (%) 

Sujidade Inserir valor de perda por sujidade nos módulos (%) 

Fabricante do inversor Selecionar o fabricante do inversor  

Consumo anual de 

eletricidade 

Selecionar qual o tipo de edifício em que está instalado o sistema 

fotovoltaico e inserir o consumo anual de energia elétrica (kWh) 

*Variáveis obrigatórias para executar uma possível simulação 
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3.3. Sunny Design Web 

O presente software baseia-se no planeamento e dimensionamento de sistemas fotovoltaicos 

e o facto de ser online permite a simulação por intermédio de um tablet ou smartphone.  

Caso o utilizador se registe no site da “Sunny Design Web” tem a possibilidade de ter à sua 

disposição uma aplicação de gestão de projetos, criar módulos fotovoltaicos, locais, perfis de 

carga e modelos de projetos (Sunny Design Web, 2017).  

O programa permite efetuar três tipos de projetos, ou seja, é possível planear um sistema 

fotovoltaico isolado, ligado à rede ou hibrido. Dispõe ainda de uma base de dados de módulos 

fotovoltaicos e inversores e informa o utilizador de possíveis combinações tendo em conta o 

dimensionamento dos cabos e a capacidade de otimização (SMA Solar Technology, 2013). 

Existe uma versão do mesmo software mas sem a necessidade de aceder à internet, ou seja, 

é possível instalar a ferramenta de simulação no computador e ter acesso às mesmas funções 

(SMA Solar Technology, 2013). Um dos benefícios do programa online, é o facto de ser 

idêntico a um programa comum de instalação. 

Para o proprietário do software  de instalação ter os equipamentos fotovoltaicos atualizados 

é necessário verificar se existem atualizações disponíveis, e proceder às  mesmas para que a 

base de dados permaneça atualizada (SMA Solar Technology, 2013). 

Uma das grandes vantagens de ambas as versões é a possibilidade de sincronizar a versão 

online com a versão de instalação, o que permite partilhar os projetos realizados em qualquer 

versão (SMA Solar Technology, 2013). No entanto o programa online permite guardar os 

projetos finalizados ou por finalizar.  

3.3.1. Simulador e variáveis de entrada 

O programa “Sunny Design Web” é um programa online muito completo sendo necessário 

indicar o nome do projeto, região, país e localidade, embora para Portugal apenas existe base 

de dados meteorológica SMA para a cidade do Porto, Lisboa e Faro, no entanto através de 

outros programas associados é necessário indicar outras localizações. O programa disponibiliza 

uma área denominada de “dados avançados do projeto” que consiste nos seguintes parâmetros: 

configurações do local de instalação, detalhes do projeto, configurações de temperatura, ligação 

do inversor à rede, perdas em linha. Estes parâmetros não são de preenchimento ou seleção 

obrigatório, uma vez que parte das variáveis estão predefinidas com valores padrão.  
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É essencial selecionar o módulo pretendido por intermédio de uma base de dados. Esta base 

de dados possui centenas de módulos de várias marcas e permite saber quais as características 

especificas de cada um. Para completar a introdução de dados em relação aos módulos, é 

fundamental indicar o número de módulos ou a potência total dos mesmos assim como a 

orientação e inclinação dos módulos, o tipo de sistema e montagem.  

Quanto á seleção do inversor existe a possibilidade de o utilizador escolher um inversor da 

marca SMA ou permitir o dimensionamento automático. Caso seja considerado o 

dimensionamento automático o simulador opta pelo inversor que se adapta melhor ao sistema 

fotovoltaico. Contudo se o utilizador não aceitar a primeira solução de inversor, existe a 

possibilidade de verificar quais os inversores que apresentam melhor rendimento. Estes 

inversores também são qualificados para o sistema fotovoltaico em questão.  

Um aspeto bastante interessante que o programa “Sunny Design Web” oferece é o 

dimensionamento dos cabos, que supostamente são caracterizados como cabos de transporte de 

corrente continua e alternada. Podem ser selecionados cabos de cobre ou alumínio e também 

editar o comprimento dos cabos e a sua secção. Apesar disso o programa indica se a opção é 

válida e indica informações tais como: corrente, tensão, queda de tensão e percentagem de 

potência dissipada. 

O software possibilita selecionar requisitos que permitem fornecer informações detalhadas 

do sistema fotovoltaico em prática, como o caso da análise de consumo, transmissão de dados 

online, medidor de radiação entre outros. Ao fim da seleção dos requisitos (seleção não 

obrigatória) é executado um dimensionamento automático em que o programa indica qual o 

equipamento para o efeito.  

Numa das fases da simulação é possível editar informações relativas à estrutura de custos e 

contemplar uma análise da rentabilidade do projeto fotovoltaico que, por conseguinte, é 

representado num diagrama de poupança efetiva.  

O “Sunny Design Web” apresenta os resultados online com a opção de arquivar a 

informação em formato PDF.  

No Quadro 3.3 estão pressentes variáveis de entrada do programa “Sunny Design Web” e 

informações associadas.  
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Quadro 3.3-Variáveis de entrada do programa Sunny Design Web e respetivas informações 

Variáveis de entrada Informações 

Local de instalação* Selecionar o local pretendido 

Nível de tensão* Selecionar se o sistema se encontra em baixa ou alta tensão. 

Configurações do local de 

instalação 

Permite editar a altitude (m) acima do nível médio do mar e o 

escalonamento dos dados de insolação (%) 

Configurações de temperatura Permite editar a temperatura (°C) das células fotovoltaicas e da 

temperatura ambiente (°C) 

Ligação do inversor à rede Permite editar alguns parâmetros relacionados com o nível de tensão 

selecionado 

Perdas em linha Selecionar perdas na linha em DC e ou AC 

Módulo fotovoltaico* Selecionar o módulo perante uma base de dados 

Potência de instalação ou número 

de módulos* 

Indicar número de módulos fotovoltaicos ou potência total de 

instalação (kWp) 

Tipo de sistema* Selecionar se o sistema fotovoltaico segue o sol 

Tipo de montagem* Selecionar se o sistema está integrado num edifico ou num local livre 

Inclinação* Inserir graus (0° a 90°) de inclinação a que se encontra os módulos 

Azimute* Inserir graus (-180° a 180°) de orientação dos módulos 

Seleção automática ou manual do 

inversor* 

Permite selecionar a opção de dimensionamento automático ou 

dimensionamento manual do inversor, através da seleção de um 

inversor da marca SMA por intermédio de uma base de dados 

Dimensionamento dos cabos Permite ajustar o dimensionamento dos cabos usados pelo sistema 

fotovoltaico 

Monitorização do sistema Selecionar os requisitos e as condições prévias da planeada 

monitorização do sistema e efetuar o dimensionamento automático 

do mesmo 

Custos do sistema fotovoltaico Ajustar e inserir o custo do sistema fotovoltaico global ou de cada 

componente 

Financiamento Selecionar a moeda utilizada para os cálculos do projeto e introduzir 

outros detalhes financeiros 

Custos de compra de eletricidade e 

compensação por injeção de rede 

Indicar tarifas para compra de energia à rede e injeção na rede 

*Variáveis obrigatórias para executar uma possível simulação  
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3.4. Photovoltaic Geographic Information System (PVGIS) 

O PVGIS (Photovoltaic Geographic Information System) é um software online 

disponibilizado pelo “Centro Comum de Investigação dos Serviços Científicos Internos da 

Comissão Europeia”, com o objetivo de ser utilizado como ferramenta de apoio a politicas de 

introdução das energias renováveis e também para a avaliação do desempenho dos sistemas 

fotovoltaicos em território europeu (European Commission et al., 2012) (photovoltaic software, 

2016). 

Esta ferramenta possui uma base de dados climatológica da Europa, África e sudoeste da 

Ásia, que permite saber informações tabeladas tais como, a temperatura, diferentes tipos de 

irradiação e inclinação ótima.  

Através da potência fotovoltaica que se pretende instalar num determinado local, o 

programa tem a capacidade de estimar a energia produzida por esse mesmo sistema, sendo 

ligado à rede ou autónomo (European Commission et al., 2012).  

O programa tem duas bases de dados climatológicas que podem ser selecionadas. A base 

de dados “Climate-SAF PVGIS” é considerada mais correta do que a antiga base de dados, em 

cerca de 5% e apresenta valores desde 1998-2011. A base de dados climatológica “Classic 

PVGIS” apresenta dados desde 1981-1990 e é considerada menos correta, porque nos últimos 

30 anos a quantidade de radiação solar tem vindo a aumentar (Photovoltaic Geographical 

Information System, 2017).  

O software é básico e tem a capacidade de determinar rapidamente a energia produzida por 

um sistema fotovoltaico, mas para o efeito é necessário ter em conta variáveis especificas 

(Quadro 3.4) como: tipo de célula, potência instalada, perdas totais, inclinação e orientação, 

tipo de seguidor solar, profundidade de descarga e capacidade da bateria (as ultimas duas caso 

o sistema seja autónomo) (photovoltaic software, 2016).  

O programa apresenta gráficos que permitem visualizar a energia produzida pelo sistema 

ao longo do ano, a irradiação e o mapa solar. No caso do sistema ser autónomo, além da 

informação disponibilizada nos gráficos anteriores, indicam também o número de dias 

correspondentes ao ponto de carga ou descarga das baterias (photovoltaic software, 2016). 
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3.4.1. Simulador e variáveis de entrada 

Para iniciar a simulação é necessário escolher o local através de um mapa ou inserir o nome 

da localidade ou introduzir as coordenadas geográficas. Existe a possibilidade de escolher uma 

das duas bases de dados climatológicas disponíveis, no entanto já se encontra predefinido a 

base de dados “Climate-SAF PVGIS”.  

O programa permite selecionar o tipo de célula fotovoltaica embora o silício cristalino esteja 

selecionado.  

Para o PVGIS identificar a potência do conjunto fotovoltaico é obrigatório introduzir a 

potência de pico do sistema fotovoltaico, no entanto também é necessário introduzir a 

inclinação e o azimute dos módulos.  

Caso o sistema fotovoltaico possuir seguidor solar com um ou dois eixos é necessário 

selecionar essas opções, assim como se, o sistema é integrado no telhado ou num local livre.  

Os resultados são indicados através de uma página online e também existe a possibilidade 

de selecionar uma opção que permite apresentar um gráfico de produção de energia, irradiação 

e de horizonte. 

Para a simulação de um possível sistema fixo ser bem sucedida é necessário respeitar as 

variáveis de entrada que estão apresentadas no Quadro 3.4. 

Quadro 3.4- Variáveis de entrada do programa PVGIS e respetivas informações 

Variáveis de entrada Informações 

Base de dados meteorologia Selecionar uma das duas bases de dados disponíveis 

Localização* Selecionar o local pretendido 

Potência instalada* Inserir qual a potência do sistema fotovoltaico em kWp 

Tipo de célula fotovoltaica* Selecionar um dos 4 tipos de células disponíveis 

Tipo de montagem* Selecionar montagem ao ar livre ou integrada num edifício 

Tipo de sistema* Selecionar se o sistema tem seguidor de 1 ou 2 eixos ou sem 

seguidor 

Perdas do sistema Indicar de 0-100%  

Inclinação* 
Inserir graus (0° a 90°) de inclinação a que se encontra os 

módulos  

Azimute* Inserir graus (-180° a 180°) de orientação dos módulos  

*Variáveis obrigatórias para executar uma possível simulação 
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3.5. System Advisor Model (SAM) 

O SAM é um software que facilita a simulação e dimensionamento de sistemas de energia 

renovável, a gestores, projetistas e engenheiros (Lenardic, 2017). 

O programa computacional baseia-se em modelos de computador desenvolvidos pela 

“National Renewable Energy Laboratory”, “Sandia National Laboratories” e pela Universidade 

de Wisconsin. É considerado pelos seus criadores como uma ferramenta que permite a pessoas 

sem formação desenvolverem um projeto de energia renovável com base em resultados modelo 

(NREL, 2010). Inclui ainda uma grande base de dados de características de elementos 

energéticos, como o caso de módulos e inversores fotovoltaicos, coletores térmicos, 

aerogeradores e sistemas de combustão.  

Através de dados de entrada inseridos pelo utilizador o programa simula e estima o custo 

de energia para um determinado projeto, com base em custos de instalação e de operação. São 

criados modelos com o intuito de avaliar melhorias de eficiência ou redução de custos em 

sistemas energéticos sobre o custo de energia dos equipamentos instalados. 

A base de dados do programa encontra-se associada a informação disponibilizada pela 

“OpenEI US Utility Rate” relativamente associada às tarifas de eletricidade dos Estados 

Unidos, a “National Renewable Energy Laboratory” fornece dados de recursos solares, 

condições meteorológicas ambientais, recursos eólicos e recursos de biomassa e a “DOE Billion 

Ton Update” fornece também informação de recursos de biomassa (NREL, 2010).  

O software possui uma ferramenta gráfica que disponibiliza diagramas e quadros que 

apresentam indicadores financeiros e de produção de energia. Existe ainda a possibilidade dos 

diagramas e quadros serem exportados em vários formatos, assim como a hipótese de serem 

personalizados.  

O SAM disponibiliza dois métodos de efetuar simulação fotovoltaica. Um dos métodos é 

mais simples e de rápida simulação e outro método apresenta um maior detalhe devido ao maior 

numero de variáveis a selecionar e a completar. Outra possibilidade disponibilizada pelo 

software é a opção de análise financeira, que é possível ser utilizada em qualquer um dos 

métodos. 
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3.5.1. Simulador e variáveis de entrada 

A simulação pelo método detalhado inicia-se com a seleção da localização, que para o caso 

de Portugal há possibilidade de selecionar cinco cidades (Faro, Bragança, Coimbra, Porto, 

Évora). Após a seleção da localidade o programa disponibiliza informações extra como a 

temperatura média, velocidade média do vento, a irradiação normal e difusa, assim como a 

possibilidade do projetista visualizar graficamente parâmetros como por exemplo: os tipos de 

irradiação, temperaturas entre outros. 

O SAM apresenta uma base de dados com várias marcas de fabricantes de módulos 

fotovoltaicos e também de inversores. De imediato que seja selecionado um desses 

equipamentos o programa disponibiliza informações detalhadas dos mesmos.  

O menu de maior importância do programa é o “sistema de configuração” que permite 

indicar o número de inversores e de módulos, selecionar o tipo de sistema fotovoltaico (fixo, 1 

eixo, 2 eixos, eixo de azimute, angulação sazonal) e mediante a escolha é necessário indicar a 

inclinação e azimute.  

O programa apresenta dois menus relacionados com perdas, um direcionado para perdas 

detalhadas do próprio sistema e outro com as perdas de sombreamento e sujidade. O programa 

apresenta valores padrão de perdas, porém podem ser alterados. 

Após a simulação os resultados são apresentados no programa. No entanto caso seja 

efetuada a seleção de determinados parâmetros também há a possibilidade de estes serem 

visualizados. 

O programa tem a capacidade de guardar as informações simuladas em formato PDF. 

No Quadro 3.5 são apresentadas as variáveis de entrada de maior importância para o método 

detalhado.  
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Quadro 3.5- Variáveis de entrada do programa SAM e respetivas informações (método detalhado) 

Variáveis de entrada Informações 

Localização* Selecionar o local pretendido 

Seleção do módulo fotovoltaico* Selecionar através de uma base de dados o módulo desejado 

Tipo de sistema* 
Selecionar o tipo de sistema fotovoltaico com ou sem seguidor 

solar de 1 ou 2 eixos 

Perdas do sistema 
É possível modificar diversos tipos de perdas (%) que influenciam 

o sistema fotovoltaico 

Inclinação* Inserir graus (0° a 90°) de inclinação a que se encontra os módulos 

Azimute* Inserir graus (0° a 360°) de orientação dos módulos 

Seleção do inversor* Selecionar o inversor desejado a partir de uma base de dados 

Parâmetros dos módulos e inversor 

ou Potência de instalação e Rácio 

de DC para AC* 

Inserir potência instalada (kWdc) e valor de rácio de DC para AC 

ou inserir número de strings e módulos em série assim como o 

número de inversores 

Sombreamento 
Inserir ou modificar a perda por sombreamento como também 

desenhar a 3D objetos que fazem sombra 

Sujidade Inserir ou modificar a perda por sujidade 

Análise Financeira 
Permite efetuar uma análise detalhada de vários parâmetros 

económicos e financeiros 

*Variáveis obrigatórias para executar uma possível simulação 

O programa System Advisor Model ao executar a simulação pelo método simples 

estabelece uma maior rapidez de simulação devido ao menor número de seleção de variáveis 

de entrada (Quadro 3.6). A localização e a base de dados a ela associada é a mesma do que pelo 

método mais detalhado.  

É necessário indicar a potência total do sistema fotovoltaico, o tipo de módulo e sistema 

(fixo ou com seguidor de 1 ou 2 eixos) e o ângulo de inclinação e de azimute.  

O programa tem valores de variáveis predefinidos como por exemplo, a eficiência do 

inversor, perdas e o rácio de DC para AC, porém estes valores podem ser editados.  

Os resultados são apresentados do mesmo modo que o método detalhado, sendo permitido 

a sua visualização através do programa ou em ficheiro PDF.  
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Quadro 3.6- Variáveis de entrada do programa SAM e respetivas informações (método simples) 

Variáveis de entrada Informações 

Localização* Selecionar o local pretendido 

Potência nominal instalada* Inserir a potência (kWdc) total do sistema fotovoltaico 

Tipo de célula fotovoltaica* 
Selecionar um dos três tipos de célula fotovoltaica disponível 

pelo programa 

Tipo de sistema* 
Selecionar se o sistema é fixo e integrado em edifício ou não, 

assim como se é um sistema com seguidor solar de 1 ou 2 eixos.   

Inclinação* 
Inserir graus (0° a 90°) de inclinação a que se encontra os 

módulos 

Azimute* Inserir graus (0° a 360°) de orientação dos módulos 

Eficiência do inversor* Inserir a eficiência (%) do inversor 

Rácio de DC para AC Modificar rácio de DC para AC 

Perdas Inserir ou modificar vários tipos de perdas (%) 

*Variáveis obrigatórias para executar uma possível simulação 

3.6. RETScreen 4 Clean Energy Management Software 

A primeira versão do programa RETScreen foi desenvolvida em 1996 por uma empresa 

Canadiana que o caracterizou como sendo um software de análise de viabilidade de projetos de 

energia, uma vez que permite simular projetos tais como, bombas de calor, térmicos, 

fotovoltaicos, eólicos, de turbinas entre outros (Natural Resources Canada, 2017). 

As versões mais antigas permitem executar a simulação por intermédio do “Excel”, mas as 

versões recentes são executadas em programa. 

O RETScreen foi projetado para o ramo da engenharia e economia, ou seja, o programa é 

bastante complexo quanto aos custos, viabilidade financeira, dimensionamento e análise de 

emissões de gases. O software está disponível em vários idiomas e apresenta uma grande base 

de dados de tecnologias de energia, projetos, hidrologia e clima, assim como um manual de 

utilizador. O programa permite acesso a uma base de dados climática associada às estações 

meteorológicas terrestres ou a dados globais por satélite oriundos da NASA, também há 

possibilidade de editar os dados manualmente. 

O RETScreen analisa e verifica o desempenho real de sistemas de energia, uma vez que o 

seu objetivo é encontrar soluções de poupança, de produção de energia adicional e de eficiência 

energética (Natural Resources Canada, 2017). 
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3.6.1. Simulador e variáveis de entrada 

O programa RETScreen permite preencher determinadas informações do projeto energético 

como por exemplo, o tipo de tecnologia, idioma, unidades, tipo de projeto entre outros. A base 

de dados climatológica permite selecionar 35 cidades portuguesas incluindo ilhas. Algumas 

cidades têm diferentes dados meteorológicos, ou seja, são apresentadas informações de duas 

estações terrestres distintas situadas em locais diferentes, mas na mesma localidade.  

O programa exibe menus relacionados com a análise de emissões de gases, análise de 

custos, análise financeira, análise de custo e ferramentas, mas o menu de maior importância é 

o de “modelo energético” porque é o essencial para efetuar a simulação energética do sistema 

de energia desejado. No modelo energético é fundamental selecionar o tipo de sistema 

fotovoltaico (fixo, biaxial, seguidor de azimute, um eixo).  

Em relação aos módulos fotovoltaicos é necessário indicar o azimute e inclinação dos 

mesmos, assim como escolher a quantidade dos módulo e qual o módulo a utilizar. O módulo 

é selecionado através de uma base de dados que contem diversos módulos de vários fabricantes. 

Após a escolha do módulo é indicado qual a eficiência, a temperatura de operação normal da 

célula, coeficiente de temperatura e a área.  

Quanto ao inversor é necessário inserir qual a potência nominal e a eficiência. Há também 

uma célula de preenchimento de perdas que permite ao utilizador indicar o valor que pretender, 

uma vez que a célula Excel não apresenta qualquer valor padrão.  

No decorrer do preenchimento das variáveis são indicados dados como o caso do fator de 

utilização, a energia mensal e anual exportada para a rede. 

Através da informação contida no Quadro 3.7 é possível ter a noção das variáveis de entrada 

do programa e os menus associados à análise económica (análise de custos, análise de risco, 

análise financeira). 
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Quadro 3.7- Variáveis de entrada do programa RETScreen e respetivas informações 

Variáveis de entrada Informações 

Informações sobre o 

projeto* 

Selecionar o tipo de tecnologia (p. ex produção de eletricidade), tipo 

de projeto (p. ex. fotovoltaica), tipo de rede (p.ex ligado à central) 

Localização* Selecionar o local pretendido 

Seleção do módulo e 

quantidade* 

Selecionar um módulo a partir de uma base de dados e o número de 

módulos necessários 

Eficiência e capacidade 

do inversor* 
Indicar qual a eficiência (%) e potência nominal (kW) do inversor 

Tipo de sistema* Selecionar sistema fixo ou com seguidor a um ou dois eixos 

Perdas do sistema Indicar as perdas (0-100%) possíveis no sistema fotovoltaico 

Inclinação* Inserir graus (0° a 90°) de inclinação a que se encontra os módulos 

Azimute* Inserir graus (0° a 360°) de orientação dos módulos 

Análise de custos Permite analisar os custos iniciais, o custo anual, os custos periódicos 

Análise de emissões 
Permite analisar o sistema elétrico de referência, o sumário GEE do 

caso proposto, o sumário da redução de emissões dos GEE 

Análise financeira Permite analisar parâmetros financeiros, receita anual 

Análise de risco Permite efetuar uma análise de sensibilidade e risco 

*Variáveis obrigatórias para executar uma possível simulação 

3.7. PVSYST 6.0.1 

Este software foi desenvolvido pela Universidade de Geneva com o intuito do usuário 

analisar com precisão diferentes tipos de configurações de sistemas de energia fotovoltaica 

(ligados à rede, isolados, auxilio de bombeamento de água, ligados a uma rede de distribuição 

de corrente contínua), e posteriormente avaliar os resultados e identificar a melhor solução 

(PVSyst, 2012). 

 O software apresenta uma base de dados de diversos módulos fotovoltaicos, inversores, 

reguladores de carga e baterias. No entanto o programa apresenta uma característica muito 

importante em relação a muitos programas de modelação de energia. O PVSyst permite 

executar simulação através de dois métodos distintos, um método mais detalhado que 

consequentemente demora mais tempo à sua realização e um método de simulação mais 

simples, de rápida execução.  

 



      3. Programas de modelação de energia 

38 

 

O PVSyst tem a particularidade da possibilidade de acesso à base de dados de equipamentos 

e dados meteorológicos e proceder à sua edição. O programa permite efetuar um estudo 

detalhado do dimensionamento fotovoltaico que por sua vez é possível ser impresso.  

3.7.1. Simulador e variáveis de entrada 

A simulação por intermédio do método detalhado permite selecionar o local onde é 

projetado o sistema de energia. No caso de Portugal estão disponíveis 13 cidades, entre elas 

Porto Santo, Ponta Delgada, Angra o Heroísmo e Funchal.  

O programa PVSyst 6.0.1 disponibiliza a seleção de várias opções do tipo de sistema 

fotovoltaico, como por exemplo sistema fixo, sistema de um ou dois eixos com orientação para 

um limite de pontos cardeais (N-S; E-W) e também com a possibilidade de editar a angulação 

mínima e máxima.  

O programa dispões de vários menus para simulação, mas o de maior importância é o menu 

“sistema”, porque através dele é selecionado as variáveis relacionadas com o inversor e 

módulos fotovoltaicos. Tanto os inversores como os módulos encontram-se numa base de dados 

com múltiplas marcas de fabricante e classificados por ano de fabrico, facilitando a procura. 

No entanto o programa indica quais os equipamentos que se encontram disponíveis na 

atualidade e permite aceder às características detalhadas dos equipamentos.  

Para o software calcular quantos módulos são necessários é preciso indicar a área que se 

pretende ocupar pelos módulos ou indicar a potência de instalação. Tendo em conta esses dados 

o programa determina o número de módulos em série e strings, embora possa ser editado. No 

final o programa indica se é possível continuar a simulação mediante o preenchimento das 

variáveis mencionadas no Quadro 3.8.  

O menu das “perdas do sistema” já tem valores padrão, mas existe a possibilidade do 

projetista editar, assim como os valores padrão (20%) do albedo. Existem opções extra que 

complementam o programa e a simulação, no entanto não influencia os resultados de produção 

de energia elétrica apenas fornece informações extra.  

Antes de ser apresentado o relatório de simulação é informado previamente ao projetista de 

dados fundamentais como por exemplo, a energia elétrica produzida anualmente.  
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Quadro 3.8- Variáveis de entrada do programa PVSyst e respetivas informações (método detalhado) 

Variáveis de entrada Informação 

Escolha da secção* 
Selecionar o tipo método e sistema (p. ex. método detalhado e 

sistema ligado à rede) 

Localização* Selecionar o local pretendido 

Albedo Inserir o valor mensal do albedo 

Número de Arrays Inserir o número de arrays 

Potência instalada ou Área total 

dos módulos* 

Inserir qual a potência do sistema fotovoltaico em kWp ou a 

área (m2) abrangida pelos painéis fotovoltaicos 

Tipo de sistema * 
Selecionar o tipo de sistema fotovoltaico com ou sem seguidor 

solar de um ou dois eixos, e também o seu posicionamento 

Seleção do módulo fotovoltaico* Selecionar através de uma base de dados o módulo desejado 

Perdas detalhadas do sistema 
É possível inserir ou modificar diversos tipos de perdas no 

sistema fotovoltaico.  

Inclinação* 
Inserir graus (0° a 90°) de inclinação a que se encontra os 

módulos 

Azimute* Inserir graus (0° a 180°) de orientação dos módulos 

Seleção do inversor e 

quantidade* 

Selecionar através de uma base de dados o inversor desejado 

Número de módulos e Strings Ajustar o número de strings e módulos em série 

*Variáveis obrigatórias para executar uma possível simulação 

Para se executar a simulação fotovoltaica pelo método simples é necessário selecionar a 

localidade e tanto pelo método detalhado como o simples a base de dados é a mesma.  

O simulador pelo método simples obriga à necessidade de introduzir a potência total de 

instalação ou a área disponível para os módulos ou inserir a energia que se pretende anualmente.  

Uma desvantagem do método simples é não permitir a simulação para sistemas 

fotovoltaicos com seguidor, apenas para sistemas fixos e assim sendo é necessário indicar o 

azimute e a inclinação dos módulos. No entanto para finalizar a simulação é necessário 

selecionar o tipo de célula fotovoltaica e o tipo de montagem.  

Os resultados simulados expõem menor detalhe em relação à simulação pelo método 

detalhado, mas permite visualizar o comportamento gráfico da produção energética e da 

irradiação, assim como o quadro de valores numéricos de produção, entre outros parâmetros.   
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No Quadro 3.9 estão presentes as variáveis prioritárias para proceder à simulação do 

programa de modelação PVSyst pelo método simples.  

Quadro 3.9- Variáveis de entrada do programa PVSyst e respetivas informações (método simples) 

Variáveis de entrada Informações 

Localização* Selecionar o local pretendido 

Potência nominal ou Área 

dos módulos ou Energia 

anual produzida* 

Inserir qual a potência do sistema fotovoltaico em kWp ou a área (m2) 

abrangida pelos painéis fotovoltaicos ou a energia que se pretende 

produzir num ano (MWh/ano) 

Tipo de célula fotovoltaica* Selecionar o tipo de células fotovoltaicas (monocristalinas, 

policristalinas, filme) 

Tipo de montagem* Selecionar se o sistema é integrado num edifico ou ar livre com ou 

sem ventilação 

Inclinação* Inserir graus (0° a 90°) de inclinação a que se encontra os módulos 

Azimute* Inserir graus (0° a 180°) de orientação dos módulos 

Parâmetros financeiros Inserir preço do módulo (€/Wp) 

*Variáveis obrigatórias para executar uma possível simulação 

3.8. Classificação de programas de simulação 

Durante este estudo são abordados sete programas de modelação de energia e cada um dos 

programas apresenta as suas características. 

 Existem programas que são mais complexos, que por sua vez fornecem maior quantidade 

de informação e que permitem efetuar diversos tipos de dimensionamentos. No caso do 

programa PV*SOL online e do Sunny Design Web, há a possibilidade de estes determinarem 

qual o inversor que mais se adapta para um determinado conjunto de módulos fotovoltaicos.  

O Quadro 3.11 foi elaborado para diferenciar, classificar e avaliar os programas que são 

abordados ao longo do presente estudo. Através do quadro é possível verificar qual a avaliação 

atribuída a cada parâmetro do programa e permite compreender de que forma aparentam ser. 

Os parâmetros são avaliados numa escala de 1 a 5, em que 1 é considerado fraco ou que o 

parâmetro está muito pouco desenvolvido e 5 é considerado excelente ou que o parâmetro está 

muito bem desenvolvido.  
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Os programas SAM, PVSyst e Sunny Design Web são os programas com melhor 

classificação final, na qual o SAM é o melhor classificado. No entanto estes programas são os 

que apresentam maior numero de parâmetros o que permite aumentar a classificação dos 

programas mesmo caso seja atribuído uma avaliação fraca. Contudo o programa SAM não tem 

apenas um elevado número de parâmetros, mas também o maior número de classificação 

máxima.  

Os programas são avaliados tendo em conta a perfeição de um simulador fotovoltaico, com 

foco nos parâmetros de simulação e informações fornecidas e não nos resultados simulados. 

Os programas PVWatts e PVGIS foram classificados como tendo uma qualidade global 

reduzida, mas não significa que apresentem resultados de simulação menos precisos em relação 

aos restantes programas.  

Quanto às atualizações, os programas PVWatts e PV*SOL não indicam qualquer 

informação que indique se existe atualização periódica ou se são atualizados para versões 

melhoradas. 
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Quadro 3.10- Avaliação de softwares de modelação de energia 

 Programas de modelação de energia 

Parâmetros 
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Facilidade de instalação - - - - 4 4 4 

Facilidade de utilização 5 4 3 5 2 2 2 

Manual de utilização  4 3 4 - 3 3 4 

Informação de módulos 1 1 3 2 2 5 4 

Informação de inversores 
- - 3 2 - 5 4 

Dimensionamento 

automático de inversor 

- - 4 3 - - - 

Dimensionamento de cabos - - 4 - - - - 

Rapidez de simulação 5 5 3 4 3 2 2 

Aspeto visual 3 1 4 3 2 2 4 

Base de dados meteorológica 
2 5 2 3 3 3 2 

Base de dados inversores - - 4 4 - 5 5 

Base de dados módulos - - 4 5 5 5 5 

Relatório 1 1 4 2 - 4 3 

Análise económica 1 - 4 - 5 3 5 

Avaliação ambiental - - - 1 5 - - 

Edição de dados - - 1 - 2 4 2 

Atualizações ? 2 4 ? 4 4 5 

Versatilidade 2 1 4 2 4 4 4 

Perdas detalhadas 1 4 1 1 1 3 5 

Qualidade global 26% 26% 59% 39% 47% 61% 63% 
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4. Caracterização de casos reais 
4.1. Caso de estudo A 

O caso de estudo situa-se na zona Industrial de Vila Real, no qual o sistema fotovoltaico é 

trifásico com ligação à rede. Todo o sistema é constituído por 90 módulos de 230W e 2 

inversores de 12kWp, como se pode verificar na Figura 4.1. No entanto os dados recolhidos 

para estudo apenas são referentes ao primeiro grupo de módulos ligados ao primeiro inversor, 

que é composto por 46 módulos totalizando uma potência instalada de 10,580kW.  

As características do módulo e do inversor encontram-se presentes no anexo A e B 

respetivamente. O sistema fotovoltaico é fixo e os módulos apresentam uma inclinação de 34° 

e orientação a Sul.  

 

Figura 4.1- Caracterização do sistema fotovoltaico fixo – 10,580kW(adaptado de: Comissão Europeia, 2004a) 

4.1.1. Energia produzida 

No Quadro 4.1 é possível verificar a energia produzida mensalmente pelo sistema 

fotovoltaico. Comparando os dois anos de produção é percetível que o ano 2015 apresentou um 

maior número de energia produzida do que o ano anterior. Esta diferença deve-se 

principalmente a questões meteorológicas, uma vez que nos três primeiros meses do ano, 

setembro e novembro apresentaram uma maior produção de energia elétrica em 2015. Por esse 

motivo a quantidade de irradiação captada pelos módulos fotovoltaicos foi superior ao ano 

anterior.   
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Analisando os resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico e considerando maior número 

de horas de sol no ano 2015 conclui-se que se potencializou mais 1223kWh que no ano 2014.  

Quadro 4.1- Energia elétrica mensal produzida pelo sistema fotovoltaico (Caso A) 

 Energia Produzida [kWh] 

Meses Ano 2014 Ano 2015 

janeiro 483 863 

fevereiro 645 983 

março 1289 1586 

abril 1309 1309 

maio 1637 1627 

junho 1513 1552 

julho 1657 1680 

agosto 1598 1608 

setembro 1279 1514 

outubro 1100 1006 

novembro 553 827 

dezembro 801 532 

Total 13 864 15 087 

 

Observando a Figura 4.1 é possível constatar que independentemente dos anos de produção 

os meses de maior rendimento são entre os meses de maio e agosto, como seria previsto, uma 

vez que é a época do ano que apresenta maior quantidade de radiação solar. No entanto o 

sistema fotovoltaico no mês de março e setembro para o ano 2015 registaram um ótimo 

comportamento, possivelmente porque nesses meses houve dias bastante favoráveis para a 

produção fotovoltaica. Contudo julho foi o mês que apresentou mais energia elétrica produzida 

e o mês de janeiro e dezembro menos, respetivamente ao ano 2014 e 2015.  

Quanto ao ano 2014 é possível verificar que o mês de menor produção contribuiu 

aproximadamente com 3% da energia anual e o ano 2015 com 4%. Por outro lado, em relação 

aos meses de maior produção, foi alcançado para o ano 2014 aproximadamente 12% da energia 

produzida e 11% para o ano 2015.  
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Figura 4.2- Produção de energia elétrica pelo sistema fotovoltaico (Caso A) 

4.2. Caso de estudo B 

O seguinte caso de estudo localiza-se na cidade de Vila Real e é constituído por um sistema 

fotovoltaico ligado à rede, que por sua vez é formado por 18 módulos fotovoltaicos com 205W 

de potência. O sistema possui um inversor de 3,680kW de potência nominal e por intermédio 

da Figura 4.3 constata-se que a instalação fotovoltaica é constituída por 3 strings de 6 módulos. 

 

Figura 4.3- Caracterização do sistema fotovoltaico fixo – 3,690kW (adaptado de: Comissão Europeia, 2004a) 

Nos anexos C e D é possível observar as caraterísticas técnicas dos módulos e do inversor, 

respetivamente.  
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Os módulos encontram-se instalados no telhado de um edifico e estão fixos a um suporte 

com inclinação de 40º com orientação a Sul. O sistema fotovoltaico apresenta uma potência 

total instalada de 3,690kW.  

4.2.1. Energia produzida 

Através do Quadro 4.2 é possível ter a perceção da produção de energia elétrica produzida 

no caso de estudo B para o ano 2014, desde janeiro até setembro. Apenas foram 

disponibilizados resultados de 9 meses de produção energética e devido a esse motivo o estudo 

será focado apenas nesses mesmos meses.  

O sistema fotovoltaico produziu durante os 9 meses aproximadamente 3301kWh de energia 

elétrica.  

Quadro 4.2- Energia elétrica mensal produzida pelo sistema fotovoltaico (Caso B) 

 Energia Produzida 

[kWh] 

Meses Ano 2014 

janeiro 116 

fevereiro 74 

março 157 

abril 389 

maio 396 

junho 540 

julho 536 

agosto 526 

setembro 567 

outubro - 

novembro - 

dezembro - 

Total 3301 
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Analisando a Figura 4.4 é possível constar que nos meses com maior número de horas de 

sol a produção energética é elevada. Não seria de esperar que no mês de setembro o sistema 

apresenta-se valores de produção tão elevados, até porque foi o mês de maior produção. 

Possivelmente existiu uma ótima relação de produção quanto à temperatura ambiente e 

irradiação solar na região. Um pressuposto a ter em conta é o facto de nos meses anteriores ter 

ocorrido problemas no registo da produção ou funcionamento incorreto de equipamentos ou até 

sombreamento inesperado.  

Relativamente ainda à Figura 4.4 é possível verificar que o mês de fevereiro apresentou 

menor produção de energia em comparação com os restantes meses. Os últimos quatro meses 

de produção alcançaram valores de produção muito próximos, conseguindo uma média de 

produção de 542kWh.  

Em relação ao mês de maior e menor produção existe uma diferença de 493kWh que 

corresponde a 87%, tendo em conta que o mês de fevereiro apenas contribui com 2% de toda a 

energia produzida ao longo dos 9 meses.  

4.3. Caso de estudo C 

O caso de estudo encontra-se na localidade de Queimada, concelho de Armamar.  

O sistema fotovoltaico encontra-se ligado à rede e é constituído por 116 módulos de 260W 

e 2 inversores de 15kW de potência nominal. No entanto o sistema é composto por dois 

seguidores solares com 58 módulos cada.  

Em anexo encontra-se as características técnicas dos equipamentos do sistema fotovoltaico, 

ou seja, no anexo E estão presentes as características do módulo da marca “Exion” e no anexo 

F do inversor “KAKO 18.0 TL3 INT”.  

Figura 4.4- Produção de energia elétrica pelo sistema fotovoltaico (Caso B) 
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Pela Figura 4.5 é possível verificar que o sistema é composto na totalidade por dois 

seguidores solares cada um ligado a um inversor, mas para análise de dados é apenas estudado 

a energia produzida por um seguidor solar.  

Cada seguidor de dois eixos tem instalado uma potência de 15,080kW.  

 

Figura 4.5- Caracterização do sistema solar fotovoltaico com seguidores a dois eixos (adaptado de: Comissão 

Europeia, 2004a) 

4.3.1. Energia produzida 

O Quadro 4.3 representa a energia produzida pela estrutura fotovoltaica durante três anos 

civis (2013, 2014, 2015). Analisando os valores de produção anual, verifica-se que os anos de 

2014 e 2015 mostraram-se anos mais favoráveis em relação ao ano 2013, ainda assim o ano 

2015 apresentou mais 1529kWh de energia elétrica do que o ano anterior. Em relação ao melhor 

e pior ano verifica-se uma diferença de produção em cerca de 3971kWh. 

Pela análise dos três anos é possível verificar diferença de produção, isto devido às 

alterações climatéricas que se fazem sentir nos diferentes anos. Por esse motivo o sol acaba por 

ser um fator determinante, uma vez que é completamente impossível todos os anos 

apresentarem diariamente os mesmos dados meteorológicos.  
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Quadro 4.3-Energia elétrica mensal produzida pelo sistema fotovoltaico (Caso C) 

 Energia Produzida [kWh] 

Meses Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 

janeiro 329 776 1493 

fevereiro 1404 1042 1511 

março 1389 2278 2777 

abril 2371 2528 2422 

maio 3040 3620 3573 

junho 3016 3428 3116 

julho 3098 3775 3829 

agosto 3144 3392 3321 

setembro 2209 2175 2774 

outubro 1803 1905 1612 

novembro 1673 762 1351 

dezembro 1166 1403 834 

Total 24642 27084 28613 

 

É possível verificar pela Figura 4.6 que os meses de março e setembro no ano 2015 tiveram 

uma produção muito superior aos dois anos anteriores. É notório que o ano 2015 apresentou 

maior quantidade de radiação solar em comparação principalmente com o ano 2013.  

Em relação aos três anos o período de maior produção foi durante os meses de maio a 

agosto, ainda assim em 2014 e 2015 os dois primeiros e dois últimos meses do ano foram os 

meses de menor produção, por outro lado o ano 2013 teve como meses de menor produção os 

três primeiros meses do ano e o ultimo. Como o ano 2014 e 2015 foram os anos que mais se 

aproximaram quanto à produção de energia, em função disso a geração de energia nos meses 

de menor e maior produção foi idêntica.  

Percebe-se que em novembro de 2013 houve uma produção superior aos restantes anos, o 

que demonstra que mesmo em épocas de menor radiação solar é possível obter excelentes 

resultados de produção, tendo sempre em conta fatores determinantes (nebulosidade, 

temperatura ambiente).  
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Figura 4.6- Produção de energia elétrica pelo sistema fotovoltaico (Caso C) 

4.4. Conclusões 

É evidente que quanto maior é a potência de instalação fotovoltaica maior será a produção 

final. No entanto apesar do sistema de seguidor solar (caso de estudo C) revelar mais 4,500kW 

de potência do que o sistema fixo do caso de estudo A, a grande discrepância de produção deve-

se principalmente ao seguidor solar a dois eixos que aproveita em maior quantidade a energia 

solar. 

Alguns meses apresentam uma elevada produção energética como se verificou no caso de 

estudo A em maio de 2015 e 2014, que indicou uma produção superior ao mês de junho e 

agosto. Tanto no caso de estudo A e C o mês de março de 2015 foi muito favorável, uma vez 

que esse mês indicou uma produção de energia elevada e superior a abril. 

O caso de estudo B apresentou resultados invulgares, porque através dos dados fornecidos 

sabe-se que o mês de setembro foi o de maior produção e os primeiros cinco meses produziram 

muito pouca energia. Desconfia-se que possivelmente ocorreu um erro na contagem da energia, 

algum equipamento danificado ou efeitos de sombreamento, podem ser a causa dos resultados 

de produção. 

Na generalidade os primeiros dois e últimos meses do ano é quando os sistemas 

fotovoltaicos produzem menos energia e nos meses mais secos (maio-agosto) é quando a 

energia produzida aumenta.  

O ano mais favorável à produção fotovoltaica foi 2015 e o menos foi 2013. Estas diferenças 

de produção devem-se principalmente a elevados índices de radiação no ano 2015.   
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Através do Quadro 4.4 é possível verificar qual o mês de menor e maior produção energética 

correspondente a cada ano relativamente ao caso de estudo e conhecer a sua contribuição anual. 

Há que salientar que apesar da produção anual nos três anos ser completamente diferente, o 

valor percentual de contribuição do melhor e pior mês são muito próximos independentemente 

do ano. 

Quadro 4.4- Contribuição dos meses mais e menos favoráveis para a produção de energia elétrica 

 Ano Meses Contribuição energética 

Caso de estudo A 

2014 
janeiro 3% 

julho 12% 

2015 
dezembro 4% 

julho 10% 

Caso de estudo B 2014 
fevereiro 2% 

setembro 17% 

Caso de estudo C 

2013 
janeiro 1% 

agosto 13% 

2014 
novembro 3% 

julho 14% 

2015 
dezembro 3% 

julho 13% 

 

 

  



     4. Apresentação de Resultados e Discussões 

52 

 

 



    5. Apresentação de Resultados e Discussões (Simulação) 

53 

 

5. Apresentação de Resultados e Discussões (Simulação) 

O principal objetivo é simular os sistemas fotovoltaicos por intermédio de sete programas 

de simulação e comparar os resultados simulados com os valores realmente alcançados pelos 

sistemas. É necessário ter em conta as diferenças entre simuladores, uma vez que são divididos 

em dois grupos distintos como é representado no Quadro 5.1 (programas online e programas 

com necessidade de instalação). 

Foi realizado uma análise conjunta de vários anos de produção para os casos de estudo que 

apresentam mais que um ano de produção real, ou seja, através da média aritmética foi 

calculado um ano intermédio que permite atenuar as diferenças entre os anos de produção. Este 

calculo permite criar um ano menos seco e menos húmido em relação aos anos de produção 

real, uma vez que existe variações consideráveis em diferentes anos.  

Quadro 5.1- Simuladores online e de instalação 

Simuladores 

Online PVWatts Calculator 

PV*SOL online 

Sunny Design Web 

PVGIS  

Instalação SAM 

RETScreen 4 

PVSyst 6.0.1 

 

5.1. Simulação (PVWatts) 

O Quadro 5.2 mostra as variáveis de entrada com a informação correspondente para o 

sistema fotovoltaico do caso de estudo A.  
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Quadro 5.2- Variáveis de entrada do programa PVWatts 

Variáveis de entrada Informações 

Localização Porto 

Potência do sistema DC  10,580 kW 

Tipo de célula fotovoltaica Standard 

Tipo de sistema de instalação Fixo 

Perdas do sistema 14% 

Inclinação 34° 

Azimute 0° 

Eficiência do inversor 98% 

Rácio de DC para AC (inversor) 1,1 

 

5.1.1. Simulação para o caso de estudo A 

O Quadro 5.3 apresenta os resultados de energia elétrica registada pelo sistema fotovoltaico 

e o simulador online PVWatts Calculator. Para uma potência fotovoltaica de 10,580kW foi 

registado anualmente em média nos dois anos 14475,5kWh e o simulador indica uma produção 

de aproximadamente 15184kWh. 

No anexo G é possível verificar a informação que o simulador fornece ao utilizador. 

Quadro 5.3- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador PVWatts (Caso A) 

 Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2014;2015) 

PVWatts 

Calculator 

Meses [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

janeiro 483,0 863,0 673,0 743,0 

fevereiro 645,0 983,0 814,0 928,0 

março 1289,0 1586,0 1437,5 1390,0 

abril 1309,0 1309,0 1309,0 1599,0 

maio 1637,0 1627,0 1632,0 1688,0 

junho 1513,0 1552,0 1532,5 1650,0 

julho 1657,0 1680,0 1668,5 1684,0 

agosto 1598,0 1608,0 1603,0 1666,0 

setembro 1279,0 1514,0 1396,5 1352,0 

outubro 1100,0 1006,0 1053,0 1152,0 

novembro 553,0 827,0 690,0 664,0 

dezembro 801,0 532,0 666,5 668,0 

TOTAL 13864,0 15087,0 14475,5 15184,0 
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É possível verificar pela Figura 5.1 o comportamento do simulador PVWatts perante a 

produção de energia elétrica para o caso de estudo A no ano 2014, 2015 e “intermédio”.  

Verifica-se que o simulador não é prefeito para nenhum dos anos de produção, mas 

comporta-se razoavelmente bem principalmente para o ano 2015. 

Verifica-se para os três anos que os meses mais húmidos apresentam maior discrepância 

entre si do que os meses mais secos, no entanto durante os meses de maio julho e agosto a 

produção foi próxima à simulada.  

Tendo em conta o comportamento do software (linha amarela), é de realçar que o software 

segue o crescimento e declínio da produção face há produção real com exceção do mês de abril, 

que segundo o simulador online devia de apresentar uma produção superior à registada.  

 

 

Figura 5.1- Produção real e simulada através do PVWatts (Caso A) 

O mês de abril alcançou a mesma quantidade de produção para os três anos, no entanto foi 

o mês que apresentou uma diferença (290kWh) maior em relação aos três anos. Contudo os 

valores apresentados no Quadro 5.4 mostram que nesse mês ocorreu uma variação de 22,2% de 

produção em relação ao valor registado pelo sistema fotovoltaico.  

Verificou-se que o ano 2014 foi o que apresentou uma variação anual maior, devido 

principalmente às maiores diferenças nos meses de janeiro e fevereiro 53,8% e 43,9% 

respetivamente. O simulador em relação ao ano de produção 2015 apresentou maior numero de 

meses em que a energia simulada foi inferior à real em comparação com o ano anterior (apenas 

mês de dezembro), no entanto o simulador apresentou uma variação anual menor para o ano de 

produção 2015. 
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É correto afirmar que o simulador PVWatts para o caso de estudo A apresenta maiores 

diferenças nos meses que têm menos horas de sol em comparação com os meses de maio a 

agosto. Para os três anos estudados verificou-se que, de maio a agosto a variação entre a 

produção real e a simulada não superou os 9,1%. O mês de julho foi o mês que apresentou em 

todos os anos um menor erro, não ultrapassando 1,6% de variação no ano menos favorável. 

Através da “Soma dos desvios (Mensal)” é possível verificar que o ano médio apresentou 

um desvio menor do que o ano 2014 e 2015. Isto significa que no ano médio existiu menores 

desvios mensais, ou seja, desvios mais próximos de 0% em relação ao ano 2014 e 2015. Por 

causa dos baixos valores de desvios mensais no ano médio, o somatório mensal apresenta um 

valor de 82,4% em comparação com 138,4% do ano 2015, no entanto em termos de desvio 

anual verifica-se que o ano 2015 apresentou um desvio menor do que o ano médio devido a 

desvios inferiores e superiores que acabam praticamente por se anular em termos anuais. 

Contudo os valores apresentados pela “Soma dos desvios (Mensal)” permite verificar se o 

simulador acompanha satisfatoriamente os valores mensais em relação a outros anos ou não, ao 

contrário do desvio anual que permite verificar se o programa apresenta um valor de simulação 

anual próximo da produção anual real. 

Quadro 5.4- Variação da energia simulada pelo PVWatts face à produção real (Caso A) 

Meses Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2014;2015) 

janeiro 53,8% -13,9% 10,4% 

fevereiro 43,9% -5,6% 14,0% 

março 7,8% -12,4% -3,3% 

abril 22,2% 22,2% 22,2% 

maio 3,1% 3,7% 3,4% 

junho 9,1% 6,3% 7,7% 

julho 1,6% 0,2% 0,9% 

agosto 4,3% 3,6% 3,9% 

setembro 5,7% -10,7% -3,2% 

outubro 4,7% 14,5% 9,4% 

novembro 20,1% -19,7% -3,8% 

dezembro -16,6% 25,6% 0,2% 

Anual 9,5% 0,6% 4,9% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
192,9% 138,4% 82,4% 
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5.1.2. Simulação para o caso de estudo B 

No Quadro 5.5 são conhecidos os resultados de produção de energia elétrica real no ano 

2014, assim como os valores simulados pelo PVWatts. Como referido no capítulo 4 os valores 

de produção apenas foram registados nos primeiros 9 meses para o caso de estudo B, no entanto 

o simulador apresentou resultados para todo o ano. 

Segundo o PVWatts nos últimos três meses o sistema fotovoltaico teria a capacidade de 

produzir mais 881kWh em relação ao valor anualmente indicado pelo simulador. Contudo o 

sistema em ação produziu durante os nove meses 3301kWh de energia elétrica e o simulador 

projetou para esses mesmos meses 4323kWh. Estes valores revelam uma diferença demasiado 

elevada, uma vez que se trata de 1022kWh de energia elétrica que não foi alcançada pelo 

sistema. Esta diferença de produção é considerada elevada e compromete assim o estudo de 

viabilidade.  

No anexo H é possível verificar os dados fornecidos pelo simulador PVWatts Calculator. 

Quadro 5.5- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador PVWatts (Caso B) 

 Ano 2014 PVWatts 

Calculator 

Meses [kWh] [kWh] 

janeiro 116,0 265,0 

fevereiro 74,0 328,0 

março 157,0 483,0 

abril 389,0 544,0 

maio 396,0 565,0 

junho 540,0 547,0 

julho 536,0 561,0 

agosto 526,0 564,0 

setembro 567,0 466,0 

outubro - 405,0 

novembro - 236,0 

dezembro - 240,0 

TOTAL anual 3301,0 5204,0 

TOTAL (9 meses) 3301,0 4323,0 

 

Relativamente à Figura 5.2 constata-se que durante os primeiros cinco meses existe uma 

diferença grande, entre a energia produzida pelo sistema e a energia que seria de esperar 

(simulada). Os meses do ano que apresentam melhores níveis de radiação não indicam um erro 

tão elevado entre a produção real e a simulada em comparação com os cinco primeiros meses.   
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Contudo o simulador apresentou dados sempre superiores em relação aos reais, com 

exceção do mês de setembro. No mês de setembro possivelmente houve uma boa relação entre 

a radiação solar e a temperatura ambiente permitindo um ótimo desempenho dos módulos 

fotovoltaicos. 

 

 

Figura 5.2-  Produção real e simulada através do PVWatts (Caso B) 

O Quadro 5.6 permite mostrar a realidade da discrepância entre os resultados obtidos pelo 

PVWatts e os dados verdadeiramente produzidos. Como já mencionado anteriormente os 

primeiros meses apresentam erros demasiado grandes como se pode constatar pelos valores do 

Quadro 4.9. Segundo o simulador, no mês de janeiro seria previsto o dobro da energia produzida 

pelo sistema fotovoltaico, em fevereiro quatro vezes mais e em março o triplo. Esta análise 

permite verificar a margem de erro do software para estes meses do ano, o que pode provocar 

deceção ao cliente caso este espera-se os níveis de produção simulados pelo programa PVWatts.  

Nos meses de junho a agosto verifica-se que o software se aproximou bastante da prática, 

mesmo assim o mês de agosto indicou uma variação de 7,2%.  

Analisando os nove meses verifica-se uma variação global de aproximadamente 31%, valor 

que compromete anualmente um possível projeto fotovoltaico.  
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Quadro 5.6- Variação da energia simulada pelo PVWatts face à produção real (Caso B)  

Meses Ano 2014 

janeiro 128,4% 

fevereiro 343,2% 

março 207,6% 

abril 39,8% 

maio 42,7% 

junho 1,3% 

julho 4,7% 

agosto 7,2% 

setembro -17,8% 

Anual (9 meses) 31,0% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
792,9% 

 

5.1.3. Simulação para o caso de estudo C 

Segundo o Quadro 5.7 verifica-se que o ano 2015 foi considerado o ano com mais 

quantidade de energia elétrica produzida. Analisando os três anos (2013,2014,2015) verifica-

se quanto à produção que existe crescimento gradual, ou seja, o ano 2015 apresenta resultados 

superiores a 2014 e este a 2013. A diferença da produção energética em anos diferentes deve-

se principalmente a anos mais secos que outros, que consequentemente apresentam níveis de 

radiação superiores e que por sua vez contribuem para valores de produção mais favoráveis.  

Quanto aos resultados anuais, verifica-se que o simulador apresentou valores mais próximos 

ao ano de análise conjunta (ano médio) e ao ano 2014. Perante uma análise anual, o ano 

intermédio registou uma diferença de 58,3kWh em comparação com os dados do simulador e 

o ano 2014 cerca de 246,0kWh. Contudo justifica-se essas diferenças, uma vez que cada ano 

apresenta diferentes quantidades de radiação solar.  

O simulador PVWatts fornece determinados dados de simulação como se pode ver no anexo 

I. 
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Quadro 5.7- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador PVWatts (Caso C) 

 Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2013;2014;2015) 

PVWatts 

Calculator 

Meses [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

janeiro 329,0 776,0 1493,0 866,0 1233,0 

fevereiro 1404,0 1042,0 1511,0 1319,0 1558,0 

março 1389,0 2278,0 2777,0 2148,0 2380,0 

abril 2371,0 2528,0 2422,0 2440,3 2739,0 

maio 3040,0 3620,0 3573,0 3411,0 3123,0 

junho 3016,0 3428,0 3116,0 3186,7 3151,0 

julho 3098,0 3775,0 3829,0 3567,3 3148,0 

agosto 3144,0 3392,0 3321,0 3285,7 2993,0 

setembro 2209,0 2175,0 2774,0 2386,0 2323,0 

outubro 1803,0 1905,0 1612,0 1773,3 1969,0 

novembro 1673,0 762,0 1351,0 1262,0 1075,0 

dezembro 1166,0 1403,0 834,0 1134,3 1146,0 

TOTAL 24642,0 27084,0 28613,0 26779,7 26838,0 

 

Observando a Figura 5.3 é possível perceber o comportamento do simulador perante os anos 

de produção. É percetível que o simulador apresenta um comportamento idêntico ao produzido 

pelo sistema fotovoltaico, porque a produção mensal divulgada pelo simulador aproxima-se 

pelo menos de um dos quatro resultados mensais.  

Nos primeiros dois meses, o ano que se assemelha mais com os resultados do simulador é 

o ano 2015, assim como o mês de junho e novembro embora nesses meses a diferença não se 

destaque perante os outros anos. O ano 2014 foi o ano que registou produção real nos meses de 

março, abril e outubro mais idêntica à simulada. Os restantes meses (maio, julho, agosto, 

setembro, dezembro) são mais próximos ao ano 2013 caso seja desvalorizado o ano médio. 

De modo geral durante os meses de maior radiação solar o ano 2013 foi o ano em que a 

produção elétrica se aproximou mais aos resultados do simulador. Nos meses que por norma 

são mais húmidos foram os anos de 2014 e 2015 que obtiveram a produção mais similar à 

projetada.  

O sistema fotovoltaico nos meses de abril, junho, agosto e outubro apresentou níveis de 

produção muito próximos durante os três anos. Nos meses de abril, outubro e fevereiro o 

simulador apresentou resultados superiores a qualquer um dos três anos, para os restantes meses 

verificou-se que pelo menos um ano de produção alcançou a energia simulada.  
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Figura 5.3- Produção real e simulada através do PVWatts (Caso C) 

É importante ter conhecimento da variação entre os resultados indicados pelo simulador e 

os registados pelos sistemas fotovoltaicos. Por essa razão foi construído o Quadro 5.8 que 

permite efetuar essa análise. 

A maior variação surgiu em 2013 no mês de janeiro, visto que o simulador indicava que 

seria produzido mais 3,7 vezes de energia elétrica. Contudo no ano 2014 para o mesmo mês 

ocorreu uma variação de 58,9% e em 2015 o valor real foi superior ao simulado em 17,4%, isto 

prova a diferença mensal em anos diferentes.  

O ano 2015 foi o ano que apresentou um número de horas de sol superior aos restantes anos 

estudados. 

Perante os valores de produção anual verifica-se que todos os anos expressaram erros 

inferiores a 8,9% em relação aos dados de simulação. Destacando-se o ano 2014 que 

anualmente apresentou uma variação inferior a 0,9%.  

Analisando o total da variação mensal, o ano 2014 indicou um erro superior ao ano 2015, 

no entanto o ano 2014 apresentou menor variação anual. Concluindo que quando a produção 

anual representa um erro mínimo em relação ao simulado, não significa que nesse ano a 

diferença seja também mínima na totalidade dos meses. Por exemplo o ano 2014 registou dados 

de produção em alguns meses muito inferiores ao esperado pelo software.  
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Quadro 5.8- Variação da energia simulada pelo PVWatts face à produção real (Caso C) 

Meses Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2013;2014;2015) 

janeiro 274,8% 58,9% -17,4% 42,4% 

fevereiro 11,0% 49,5% 3,1% 18,1% 

março 71,3% 4,5% -14,3% 10,8% 

abril 15,5% 8,3% 13,1% 12,2% 

maio 2,7% -13,7% -12,6% -8,4% 

junho 4,5% -8,1% 1,1% -1,1% 

julho 1,6% -16,6% -17,8% -11,8% 

agosto -4,8% -11,8% -9,9% -8,9% 

setembro 5,2% 6,8% -16,3% -2,6% 

outubro 9,2% 3,4% 22,1% 11,0% 

novembro -35,7% 41,1% -20,4% -14,8% 

dezembro -1,7% -18,3% 37,4% 1,0% 

Anual 8,9% -0,9% -6,2% 0,2% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
438,1% 241,0% 185,5% 143,3% 

 

5.2. Simulação (PV*SOL online) 

O Quadro 5.9 mostra as variáveis de entrada com a informação correspondente para o 

sistema fotovoltaico do caso de estudo A. 

Quadro 5.9- Variáveis entrada do programa PVWatts 

Variáveis de entrada Informações 

Localização Vila Real 

Módulo fotovoltaico  Light Way Green New Energy LW 230 (29) P1650x990 

Número de módulos 46 

Tipo de montagem Local livre 

Inclinação 34° 

Azimute 180° 

Albedo 20% 

Sombreamento 0% 

Sujidade 0% 

Fabricante do inversor Kaco new energy 
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5.2.1. Simulação para o caso de estudo A 

Pelo Quadro 5.10 verifica-se efetivamente uma proximidade da produção de energia 

alcançada no ano 2015 relativamente com a disponibilizada pelo simulador PV*SOL online, 

assim como o ano médio. Tal como o simulador PVWatts, o PV*SOL online apresentou o 

resultado anual acima dos registados pelo sistema fotovoltaico, e em relação à melhor produção 

existe uma diferença de 668kWh. 

O software PV*SOL online mostra os resultados simulados (anexo J) por intermédio de 

uma página online. 

 

Quadro 5.10- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador PV*SOL online (Caso A) 

 Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2014;2015) 

PV*SOL 

online 

Meses [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

janeiro 483,0 863,0 673,0 804,0 

fevereiro 645,0 983,0 814,0 974,0 

março 1289,0 1586,0 1437,5 1256,0 

abril 1309,0 1309,0 1309,0 1445,0 

maio 1637,0 1627,0 1632,0 1627,0 

junho 1513,0 1552,0 1532,5 1698,0 

julho 1657,0 1680,0 1668,5 1879,0 

agosto 1598,0 1608,0 1603,0 1792,0 

setembro 1279,0 1514,0 1396,5 1623,0 

outubro 1100,0 1006,0 1053,0 1084,0 

novembro 553,0 827,0 690,0 874,0 

dezembro 801,0 532,0 666,5 699,0 

TOTAL 13864,0 15087,0 14475,5 15755,0 

 

De acordo com os dados simulados pode-se ver na Figura 5.4 que seria de esperar maior 

produção de energia nos meses de abril e de junho a setembro. 

Este simulador apresentou resultados mais próximos dos reais para os meses mais húmidos, 

embora não sempre para o mesmo ano. Efetuando uma análise mensal, nota-se que o ano 2015 

é o ano que tem maior número de meses com resultados mensais mais idênticos aos simulados. 
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Figura 5.4- Produção real e simulada através do PV*SOL (Caso A) 

Comparando os dados do Quadro 5.11 verifica-se que no ano 2015 a produção energética 

apresentou valores acima dos simulados para os três primeiros meses do ano, e a variação nos 

dois primeiros foi no pior caso inferior a 6,8%.  Para o mesmo ano pode-se afirmar que os 

resultados foram bastante agradáveis em sete meses do ano, e no mês de maio o simulador 

obteve um erro de 0% em relação à energia real. O ideal seria que o simulador obtivesse um 

resultado de variação de 0% para todos os meses, mas como é óbvio isso é impossível, uma vez 

que anualmente os dias apresentam variações meteorológicas. 

Ao contrário do ano 2015 em 2014 apenas foram três os meses que apresentaram uma 

variação inferior a 9,4%, em contrapartida nesses mesmos meses a maior variação foi de 

aproximadamente 2,6%. 

Em suma o ano 2015 apresentou uma variação de produção anual de 4,4% em comparação 

com os resultados fornecidos pelo PV*SOL. 

  



    5. Apresentação de Resultados e Discussões (Simulação) 

65 

 

Quadro 5.11 - Variação da energia simulada pelo PV*SOL face à produção real (Caso A) 

Meses Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2014;2015) 

janeiro 66,5% -6,8% 19,5% 

fevereiro 51,0% -0,9% 19,7% 

março -2,6% -20,8% -12,6% 

abril 10,4% 10,4% 10,4% 

maio -0,6% 0,0% -0,3% 

junho 12,2% 9,4% 10,8% 

julho 13,4% 11,8% 12,6% 

agosto 12,1% 11,4% 11,8% 

setembro 26,9% 7,2% 16,2% 

outubro -1,5% 7,8% 2,9% 

novembro 58,0% 5,7% 26,7% 

dezembro -12,7% 31,4% 4,9% 

Anual 13,6% 4,4% 8,8% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
267,9% 123,7% 148,4% 

 

5.2.2. Simulação para o caso de estudo B 

Por intermédio do Quadro 5.12 é possível averiguar as diferenças entre a produção 

energética realmente produzida por um sistema fotovoltaico na cidade de Vila Real em relação 

à energia que o simulador PV*SOL simula.  

Para o presente caso de estudo apenas foram registados nove meses de produção para um 

só ano, o que é considerado pouca informação para aprofundar o estudo. No entanto o valor que 

o simulador indicou para os nove meses de produção afastou-se do real.  Há que salientar que 

houve uma diferença de produção de 1328kWh e, no entanto, a produção no ano 2014 foi de 

3301kWh.  

O anexo L mostra os resultados apresentados pelo simulador PV*SOL referente ao sistema 

fotovoltaico com as características e localização do caso de estudo B.  
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Quadro 5.12- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador PV*SOL online (Caso B) 

 Ano 2014 PV*SOL 

online 

Meses [kWh] [kWh] 

janeiro 116,0 303,0 

fevereiro 74,0 360,0 

março 157,0 454,0 

abril 389,0 511,0 

maio 396,0 565,0 

junho 540,0 583,0 

julho 536,0 646,0 

agosto 526,0 627,0 

setembro 567,0 580,0 

outubro - 397,0 

novembro - 327,0 

dezembro - 265,0 

TOTAL anual 3301,0 5618,0 

TOTAL (9 meses) 3301,0 4629,0 

 

Observa-se na Figura 5.5 que o simulador PV*SOL representado pela “linha” amarela 

encontra-se durante todos os meses a cima, o que significa que o simulador está a aumentar as 

espectativas de produção.  

Os dados simulados que mais se aproximam dos reais são os do mês de junho e setembro. 

Nos primeiros cinco meses podem ter ocorrido possíveis avarias e ou ocorrido períodos de 

muita nebulosidade e precipitação o que influencia os níveis de radiação e consequentemente a 

produção energética. 

 

Figura 5.5- Produção real e simulada através do PV*SOL (Caso B)  
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O Quadro 5.13 comprova a Figura 4.13, uma vez que a produção é sempre superior durante 

todo o ano. 

Apenas dois meses de simulação apresentam resultados próximos aos registados, são eles o 

mês de junho com 8,0% de variação e o mês de setembro com 2,3%.  

Os três primeiros meses de produção simulada indicam um erro enorme, como se pode 

observar no Quadro 5.17 em janeiro a variação é de 161,2%, fevereiro 386,5% e março 189,2%. 

Os restantes meses possuem erros menores, mas sempre acima dos 19,2%.  

Quanto à variação anual obteve-se o valor de 40,2%, que é considerado um erro bastante 

elevado para ser apreciado. 

Quadro 5.13- Variação da energia simulada pelo PV*SOL face à produção real (Caso B) 

Meses Ano 2014 

janeiro 161,2% 

fevereiro 386,5% 

março 189,2% 

abril 31,4% 

maio 42,7% 

junho 8,0% 

julho 20,5% 

agosto 19,2% 

setembro 2,3% 

Anual (9 meses) 40,2% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
860,9% 

 

5.2.3. Simulação para o caso de estudo C 

Como os programas de modelação online não são tão detalhados, por vezes não é possível 

efetuar alguns parâmetros ou obter determinadas informações. O programa online PV*SOL 

apenas tem capacidade de projetar sistemas fotovoltaicos fixos. Por essa razão é impossível 

simular os anos de produção para o caso de estudo C, que é composto por um sistema de 

seguidor solar.  
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5.3. Simulação (Sunny Design Web) 

O quadro 5.14 mostra as variáveis de entrada com a informação correspondente para o 

sistema fotovoltaico do caso de estudo A.  

Quadro 5.14- Variáveis de entrada do programa Sunny Design Web  

Variáveis de entrada Informações 

Local de instalação Porto 

Nível de tensão 230V (230V/400V) 

Configurações do local de instalação Sem alteração dos dados 

Configurações de temperatura Sem alteração dos dados 

Ligação do inversor à rede Tolerância na rede de +/- 10% 

Perdas em linha Considerar perdas de corrente continua e alternada 

Módulo fotovoltaico LDK-230P-20 

Potência de instalação ou número de módulos 46 módulos 

Tipo de sistema Fixo 

Tipo de montagem Montagem livre 

Inclinação 34° 

Azimute 0° 

Seleção automática ou manual do inversor Escolher dimensionamento automático 

Dimensionamento dos cabos Verificar dimensionamento automático 

 

5.3.1. Simulação para o caso de estudo A 

No Quadro 5.15 estão presentes os resultados reais do caso de estudo A e também os 

simulados pelo programa Sunny Design Web. Avaliando a produção final simulada, verifica-

se que esta foi superior a qualquer um dos anos de produção.  

Calculou-se como diferença entre a energia elétrica produzida e a simulada, 

aproximadamente 2595kWh correspondente ao ano 2014 e 1372kWh ao ano 2015. Esta análise 

permite verificar que os resultados do Sunny Design Web se aproximam mais do último ano.  

No anexo M é possível verificar de que forma o simulador Sunny Design Web disponibiliza 

o relatório do projeto relativamente ao sistema fotovoltaico do caso de estudo A.  
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Quadro 5.15- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador Sunny (Caso A) 

 Ano 2014 Ano 2015 Ano médio 

(2014;2015) 

Sunny 

Design Web 

Meses [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

janeiro 483,0 863,0 673,0 857,0 

fevereiro 645,0 983,0 814,0 1089,0 

março 1289,0 1586,0 1437,5 1359,0 

abril 1309,0 1309,0 1309,0 1561,0 

maio 1637,0 1627,0 1632,0 1766,0 

junho 1513,0 1552,0 1532,5 1762,0 

julho 1657,0 1680,0 1668,5 1895,0 

agosto 1598,0 1608,0 1603,0 1788,0 

setembro 1279,0 1514,0 1396,5 1622,0 

outubro 1100,0 1006,0 1053,0 1161,0 

novembro 553,0 827,0 690,0 932,0 

dezembro 801,0 532,0 666,5 667,0 

TOTAL 13864,0 15087,0 14475,5 16459,0 

 

Apenas em três meses (janeiro, março, dezembro) é que a produção real alcançou os 

resultados simulados, como se pode constatar pela Figura 5.6. No mês de janeiro o resultado 

simulado é idêntico ao atingido pelo sistema em 2015, mas para os outros meses a variação é 

superior. Esta análise também permite verificar que o simulador Sunny maioritariamente dos 

meses simulou sempre acima da produção real.  

De um modo geral o comportamento do simulador Sunny Design Web não é o melhor, 

tendo em conta que a “linha” amarela presente na Figura 5.6 representa os resultados simulados 

e estes poderiam estar mais próximos dos valores reais.  

 

Figura 5.6- Produção real e simulada através do Sunny (Caso A)  
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Verifica-se no Quadro 5.16 que no ano 2014 apenas o mês de dezembro é que apresentou 

produção real acima da simulada, no ano 2015 foi o mês de janeiro e março e no ano médio 

apenas o mês de março.  

O ano 2014 foi o ano que apresentou maior variação, em janeiro a variação é de 77,4% e 

fevereiro 68,8%. No entanto para o mesmo ano o mês de março, maio e outubro apresentaram 

uma variação inferior a 7,9%, porém o ano 2015 também apresenta um bom comportamento 

em três meses (janeiro, maio, setembro) não ultrapassando os 8,5%. Através desta análise 

conclui-se que o mês de maio foi o que apresentou uma menor variação em ambos os anos de 

produção real.  

Analisando a variação da produção anual constata-se que 2015 foi o ano com menor 

variação, apresentando uma variação de 9,1% mediante 18,7% correspondente ao ano 2014. 

Quadro 5.16 - Variação da energia simulada pelo Sunny face à produção real (CasoA) 

Meses Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2014;2015) 

janeiro 77,4% -0,7% 27,3% 

fevereiro 68,8% 10,8% 33,8% 

março 5,4% -14,3% -5,5% 

abril 19,3% 19,3% 19,3% 

maio 7,9% 8,5% 8,2% 

junho 16,5% 13,5% 15,0% 

julho 14,4% 12,8% 13,6% 

agosto 11,9% 11,2% 11,5% 

setembro 26,8% 7,1% 16,1% 

outubro 5,5% 15,4% 10,3% 

novembro 68,5% 12,7% 35,1% 

dezembro -16,7% 25,4% 0,1% 

Anual 18,7% 9,1% 13,7% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
339,2% 151,7% 195,7% 

 

5.3.2. Simulação para o caso de estudo B 

De acordo com o Quadro 5.17, observa-se a energia elétrica produzida nos diferentes meses 

de produção no ano 2014.  
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Em relação aos nove meses de produção é possível perceber que o simulador apresenta um 

resultado anual superior ao realmente alcançado pelo sistema fotovoltaico. Foi determinado 

uma diferença anual de 1364kWh entre a energia que o simulador indica e a registada pelo 

sistema fotovoltaico.  

Em anexo (anexo N) pode-se verificar o relatório fornecido pelo simulador Sunny Design 

Web. 

Quadro 5.17- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador Sunny (Caso B) 

 Ano 2014 Sunny Design Web 

Meses [kWh] [kWh] 

janeiro 116,0 310,0 

fevereiro 74,0 387,0 

março 157,0 471,0 

abril 389,0 531,0 

maio 396,0 590,0 

junho 540,0 583,0 

julho 536,0 630,0 

agosto 526,0 603,0 

setembro 567,0 560,0 

outubro - 411,0 

novembro - 336,0 

dezembro - 242,0 

TOTAL anual 3301,0 5654,0 

TOTAL (9 meses) 3301,0 4665,0 

 

É de fácil perceção pela Figura 5.7 que o simulador apresentou um comportamento superior 

a oito meses de produção. Apenas no mês de setembro o valor apontado pelo simulador foi 

inferior ao alcançado pelo sistema, no entanto os resultados são idênticos. 

Observando a figura é visível que os meses de produção simulados que se aproximam mais 

dos valores reais são o mês de junho e setembro, e por isso a simulação é insuficiente para o 

projetista confiar.  

Os meses que apresentam por norma índices de radiação solar inferior, são os que aparentam 

apresentar resultados com um desvio maior.  
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Figura 5.7- Produção real e simulada através do Sunny (Caso B) 

 

Através da informação contida no Quadro 5.18 confirma-se que principalmente os três 

primeiros meses (meses de menor radiação) apresentaram resultados de produção energética 

mais afastados em relação aos meses mais secos. Considerando os valores simulados seria de 

esperar uma produção cinco vezes superior no mês de fevereiro e três vezes mais em março, 

variações inconcebíveis.  

O mês de setembro apresentou uma variação praticamente perfeita (1,2%) e o mês de junho 

pelos resultados obtidos pode ser considerado aceitável, uma vez que foi calculado 8,0% de 

variação. 

Já seria de esperar um valor elevado de variação anual (41,3%), uma vez que a produção 

simulada na maior parte dos meses foi muito superior à real. 

Quadro 5.18- Variação da energia simulada pelo Sunny face à produção real (Caso B) 

Meses Ano 2014 

janeiro 167,2% 

fevereiro 423,0% 

março 200,0% 

abril 36,5% 

maio 49,0% 

junho 8,0% 

julho 17,5% 

agosto 14,6% 

setembro -1,2% 

Anual (9 meses) 41,3% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
917,1% 
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5.3.3. Simulação para o caso de estudo C 

O Quadro 5.19 representa quatro anos de produção de energia elétrica para um determinado 

sistema fotovoltaico com seguidor solar 

Em relação ao total da produção mensal em cada um dos anos, verifica-se que o ano 2015 

é o mais próximo do valor anual fornecido pelo simulador Sunny Design Web. Mesmo 

relacionando o ano 2015 com o valor simulado existe uma diferença de 1451kWh, que mesmo 

assim é comprometedor em relação ao projeto energético. 

O ano 2013 apresentou menores níveis de radiação, uma vez que mostrou uma produção 

anual inferior aos restantes anos.  

O anexo O mostra de que modo o presente software estrutura o relatório com os dados de 

saída. 

Quadro 5.19 - Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador Sunny (Caso C) 

 Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano médio 

(2013;2014;2015) 

Sunny 

Design Web 

Meses [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

janeiro 329,0 776,0 1493,0 866,0 1382,0 

fevereiro 1404,0 1042,0 1511,0 1319,0 1786,0 

março 1389,0 2278,0 2777,0 2148,0 2364,0 

abril 2371,0 2528,0 2422,0 2440,3 2861,0 

maio 3040,0 3620,0 3573,0 3411,0 3410,0 

junho 3016,0 3428,0 3116,0 3186,7 3617,0 

julho 3098,0 3775,0 3829,0 3567,3 3821,0 

agosto 3144,0 3392,0 3321,0 3285,7 3364,0 

setembro 2209,0 2175,0 2774,0 2386,0 2869,0 

outubro 1803,0 1905,0 1612,0 1773,3 1955,0 

novembro 1673,0 762,0 1351,0 1262,0 1523,0 

dezembro 1166,0 1403,0 834,0 1134,3 1112,0 

TOTAL 24642,0 27084,0 28613,0 26779,7 30064,0 

 

Analisando a Figura 5.8 nota-se que há valores de produção real mensal que 

corresponderam a determinados valores de produção simulado. Por exemplo o simulador 

obteve uma produção muito semelhante à produzida em 2014 nos meses de março, junho, julho, 

agosto e outubro.  
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É visível que apenas dois meses (fevereiro e abril) apresentaram uma produção simulada 

com uma diferença mais significativa, considerando que os resultados registados foram 

inferiores aos simulados. 

É explicito que nem todos os anos obtiveram o mesmo comportamento, pois há anos que 

apresentam valores de produção mensal semelhante aos valores do simulador, e por vezes esses 

mesmos meses em outros anos têm pior desempenho.  

Apenas no mês de abril, agosto e outubro é que os quatro anos de produção se assemelharam 

na quantidade de energia produzida pelo sistema. Seria ótimo os anos terem aproximadamente 

o mesmo comportamento durante os diferentes meses, porque facilitava na estimativa de 

produção de energia e por isso o erro do programa de simulação seria menor. 

 

Figura 5.8- Produção real e simulada através do Sunny (Caso C) 

Através do Quadro 5.20 é possível ter a perceção da variação mensal e anual para quatro 

anos diferentes.  

O mês que se destacou pela negativa foi janeiro de 2013 que indicou uma variação de 

320,1%, por outro lado o mês de julho de 2015 obteve uma variação de 0,2% sendo o mês com 

menor variação. Contudo agosto foi o mês que de um modo global apresentou resultados 

simulados mais próximos aos resultados de produção.  

Em relação à variação anual e mensal o ano 2015 foi o que indicou melhores resultados. 

Indicou uma variação de 5,1% anualmente em relação ao simulador e em média cerca de 8,1% 

mensal e, no entanto, foi o ano que por intermédio do simulador apresentou maior número de 

meses de produção superior ao simulado. O pior ano a registar foi 2013, que registou o pior 

resultado anual (22,0%) e também mensal (erro de variação total de 552,5%).   
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Quadro 5.20- Variação da energia simulada pelo Sunny face à produção real (Caso C) 

Meses Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2013;2014;2015) 

janeiro 320,1% 78,1% -7,4% 59,6% 

fevereiro 27,2% 71,4% 18,2% 35,4% 

março 70,2% 3,8% -14,9% 10,1% 

abril 20,7% 13,2% 18,1% 17,2% 

maio 12,2% -5,8% -4,6% 0,0% 

junho 19,9% 5,5% 16,1% 13,5% 

julho 23,3% 1,2% -0,2% 7,1% 

agosto 7,0% -0,8% 1,3% 2,4% 

setembro 29,9% 31,9% 3,4% 20,2% 

outubro 8,4% 2,6% 21,3% 10,2% 

novembro -9,0% 99,9% 12,7% 20,7% 

dezembro -4,6% -20,7% 33,3% -2,0% 

Anual 22,0% 11,0% 5,1% 12,3% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
552,5% 334,9% 151,5% 198,5% 

 

5.4. Simulação (PVGIS) 

O Quadro 5.21 mostra as variáveis de entrada com a informação correspondente para o 

sistema fotovoltaico do caso de estudo A.  

Quadro 5.21- Variáveis de entrada do programa PVGIS 

Variáveis de entrada Informações 

Base de dados meteorologia Climate-SAF PVGIS 

Localização Vila Real 

Potência instalada 10,580kW 

Tipo de célula fotovoltaica Silício cristalino 

Tipo de montagem Posição livre 

Tipo de sistema Fixo 

Perdas do sistema 14% 

Inclinação 34° 

Azimute 0° 
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5.4.1. Simulação para o caso de estudo A 

O Quadro 5.22 indica a energia elétrica produzida pelo sistema fotovoltaico ao longo de 

dois anos de produção, assim como a produzida no presumível ano médio. No mesmo quadro 

também consta a produção energética estimada pelo simulador PVGIS. 

O ano 2015 foi o ano em que o resultado anual de produção se aproximou mais do simulado, 

com apenas 112kWh de diferença. Quanto ao ano 2014 a diferença foi de 1335kWh, devido à 

variação de radiação nos diferentes anos. 

O anexo P mostra os detalhes informativos a cerca do sistema fotovoltaico que se encontra 

presente no caso de estudo A.  

Quadro 5.22- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador PVGIS (Caso A) 

 Ano 2014 Ano 2015 Ano médio 

(2014;2015) 

PVGIS 

Meses [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

janeiro 483,0 863,0 673,0 725,0 

fevereiro 645,0 983,0 814,0 1030,0 

março 1289,0 1586,0 1437,5 1370,0 

abril 1309,0 1309,0 1309,0 1320,0 

maio 1637,0 1627,0 1632,0 1520,0 

junho 1513,0 1552,0 1532,5 1590,0 

julho 1657,0 1680,0 1668,5 1720,0 

agosto 1598,0 1608,0 1603,0 1720,0 

setembro 1279,0 1514,0 1396,5 1500,0 

outubro 1100,0 1006,0 1053,0 1170,0 

novembro 553,0 827,0 690,0 821,0 

dezembro 801,0 532,0 666,5 713,0 

TOTAL 13864,0 15087,0 14475,5 15199,0 

 

Através da Figura 5.9 é possível ver como se comporta o simulador perante os dois anos de 

produção real. 

A primeira ideia que os resultados gráficos transmitem é que os valores projetados pelo 

simulador (linha amarela) correspondem de uma forma positiva aos alcançados em 2014 e 2015 

pelo sistema fotovoltaico. 

Aparentemente o mês de fevereiro, agosto e outubro são os meses no qual os resultados 

simulados são superiores aos registados. 
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Os meses de abril a agosto nos anos 2014 e 2015 apresentam semelhança em relação à 

produção de energia e durante esses meses a variação entre a produção registada e simulada 

não aparenta ser elevada. No entanto a energia produzida nos meses de abril, junho e julho 

aproxima-se mais à simulada. 

Pela interpretação da figura percebe-se que o ano 2015 possui um maior número de meses 

que se ajustam aos valores simulados em comparação com o ano anterior.  

 

 

Figura 5.9-  Produção real e simulada através do PVGIS (Caso A) 

O Quadro 5.23 representa a variação entre os meses simulados pelo programa PVGIS em 

relação à energia elétrica produzida pelo sistema fotovoltaico.  

Os dois primeiros meses do ano 2014 não indicaram bons resultados em comparação com 

o ano 2015, pois em janeiro e fevereiro de 2014 o simulador previa mais de metade da produção 

obtida. 

O Quadro 5.23 vem confirmar o gráfico da Figura 5.9, que mostra que desde abril a agosto 

a variação de energia produzida é baixa (inferior a 7,6% no pior mês). 

No ano 2015 foi registado uma variação inferior a 7,0% em oito meses, o que é muito bom 

porque vai contribuir para que a variação mensal seja mais satisfatória.  
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Observa-se que o simulador apresentou um resultado praticamente perfeito quanto à energia 

produzida anualmente em 2015. A variação foi inferior a 0,7%, por outro lado a energia 

produzida no ano 2014 resultou de uma variação anual de 9,6% e o ano médio ainda obteve um 

comportamento melhor. Esta análise permite verificar que no pior caso o maior erro anual é 

9,6%, que aparentemente é razoável. Contudo o melhor ano apresentou no mês de dezembro 

cerca de 34% de variação, isto confirma que nem todos os meses se aproximam à produção 

estipulada pelo simulador.  

Caso o proprietário do sistema fotovoltaico tenha o total interesse na produção final (anual) 

o software PVGIS apresenta bons resultados de simulação, principalmente no ano 2015. 

Quadro 5.23- Variação da energia simulada pelo PVGIS face à produção real (Caso A) 

Meses Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2014;2015) 

janeiro 50,1% -16,0% 7,7% 

fevereiro 59,7% 4,8% 26,5% 

março 6,3% -13,6% -4,7% 

abril 0,8% 0,8% 0,8% 

maio -7,1% -6,6% -6,9% 

junho 5,1% 2,4% 3,8% 

julho 3,8% 2,4% 3,1% 

agosto 7,6% 7,0% 7,3% 

setembro 17,3% -0,9% 7,4% 

outubro 6,4% 16,3% 11,1% 

novembro 48,5% -0,7% 19,0% 

dezembro -11,0% 34,0% 7,0% 

Anual 9,6% 0,7% 5,0% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
223,7% 105,6% 105,3% 

 

5.4.2. Simulação para o caso de estudo B 

No Quadro 5.24 está mencionada a anergia produzida pelo sistema fotovoltaico no ano 2014 

e a estimada pelo simulador PVGIS. 

Quanto à energia anual produzida e à simulada existe uma diferença de 1009kWh, que é 

considerado uma diferença grande tendo em conta que o total produzido em nove meses foi de 

3301kWh. No entanto caso o objetivo fosse a produção anual, a produção total indicada pelo 

simulador poderia apresentar uma diferença menor, visto que não é possível saber quanto é que 

o sistema de energia produziu nos últimos três meses.  
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No anexo Q é possível verificar como são apresentados os dados pelo programa online 

PVGIS.  

Quadro 5.24- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador PVGIS (Caso B) 

 Ano 2014 PVGIS 

Meses [kWh] [kWh] 

janeiro 116,0 265,0 

fevereiro 74,0 369,0 

março 157,0 483,0 

abril 389,0 455,0 

maio 396,0 516,0 

junho 540,0 532,0 

julho 536,0 577,0 

agosto 526,0 587,0 

setembro 567,0 526,0 

outubro - 419,0 

novembro - 299,0 

dezembro - 261,0 

TOTAL anual 3301,0 5289,0 

TOTAL (9 meses) 3301,0 4310,0 

 

É visível na Figura 5.10 que o simulador para os cinco primeiros meses tem uma diferença 

de produção grande em comparação com os restantes. No entanto os três primeiros meses são 

os que apresentam pior diferença de produção. 

O mês que apresenta maior proximidade de produção real face à calculada pelo simulador 

é junho. 

Tendo em conta a energia registada pela tecnologia fotovoltaica é possível ver que o mês 

de setembro foi o mês que se superiorizou em relação à energia prevista pelo simulador.  
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Figura 5.10- Produção real e simulada através do PVGIS (Caso B) 

O Quadro 5.25 mostra a variação de energia elétrica produzida pelo sistema fotovoltaico 

em comparação com a identificada pelo simulador PVGIS. Os resultados presentes no quadro 

comprovam o que foi mencionado anterior relativamente à Figura 5.10. Os três primeiros meses 

são os que indicam maior variação de produção e o junho menor.  

A variação de 30,6% de energia anual produzida é efetivamente um valor exagerado e que 

não faz sentido ter em consideração, por outro lado o pior caso nos meses de verão foi de 11,6%.  

Quadro 5.25- Variação da energia simulada pelo PVGIS face à produção real (Caso B) 

Meses Ano 2014 

janeiro 128,4% 

fevereiro 398,6% 

março 207,6% 

abril 17,0% 

maio 30,3% 

junho -1,5% 

julho 7,6% 

agosto 11,6% 

setembro -7,2% 

Anual (9 meses) 30,6% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
810,0% 
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5.4.3. Simulação para o caso de estudo C 

O Quadro 5.26 permite ter uma visão geral da produção de energia elétrica em três anos 

consecutivos, assim como os resultados calculados pelo simulador PVGIS. 

Relativamente ao total produzido, o simulador indicou valores mais próximos do ano 2015 

e mais afastados de 2013. Existe uma diferença de 1127 kWh em relação ao ano 2015 e de 

5098kWh para o ano 2013. Também é evidente o crescimento de produção de energia durante 

os três anos, possivelmente porque ao logo desses mesmos anos os níveis de radiação solar 

média aumentaram. 

Em anexo (anexo R) está presente os dados de simulação para o caso de estudo C. 

Quadro 5.26- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador PVGIS (Caso C) 

 Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano médio 

(2013;2014;2015) 

PVGIS 

Meses [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

janeiro 329,0 776,0 1493,0 866,0 1280,0 

fevereiro 1404,0 1042,0 1511,0 1319,0 1840,0 

março 1389,0 2278,0 2777,0 2148,0 2510,0 

abril 2371,0 2528,0 2422,0 2440,3 2520,0 

maio 3040,0 3620,0 3573,0 3411,0 3090,0 

junho 3016,0 3428,0 3116,0 3186,7 3440,0 

julho 3098,0 3775,0 3829,0 3567,3 3800,0 

agosto 3144,0 3392,0 3321,0 3285,7 3540,0 

setembro 2209,0 2175,0 2774,0 2386,0 2880,0 

outubro 1803,0 1905,0 1612,0 1773,3 2150,0 

novembro 1673,0 762,0 1351,0 1262,0 1440,0 

dezembro 1166,0 1403,0 834,0 1134,3 1250,0 

TOTAL 24642,0 27084,0 28613,0 26779,7 29740,0 

 

A Figura 5.11 permite verificar o comportamento do simulador PVGIS (linha amarela) 

perante os anos de produção no caso de estudo C.  

Em alguns meses de determinados anos o valor simulado é muito próximo do produzido.  

Durante cinco meses o ano 2014 é o que apresenta resultados mais próximos dos indicados 

pelo simulador.  

Os resultados representativos da simulação dos meses de janeiro e setembro apenas se 

aproximaram do ano 2015, uma vez que os restantes anos tiveram uma produção real em janeiro 

e setembro muito baixa. 
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Para o caso de estudo C, o mês de abril apresentou em todos os anos sensivelmente a mesma 

produção e o simulador calculou um resultado muito próximo a essa. Este aspeto seria 

interessante caso os meses apresentassem sempre os mesmos dados climatológicos em 

diferentes anos, desse modo os produtores do simulador PVGIS adaptavam o programa de 

modo ao erro ser reduzido.  

 

Figura 5.11- Produção real e simulada através do PVGIS (Caso C) 

É possível verificar no Quadro 5.27 a diferença de variação da energia produzida e 

simulada. O ano 2013 foi o que obteve o resultado mais afastado do simulado e por 

consequência foi o que apresentou uma variação anual (20,7%) maior, assim como a média 

mensal. Pode dizer-se que anualmente os anos 2014 e 2015 apresentaram uma variação 

aceitável, já que o pior dos dois anos apresentou uma variação de 9,8%. Em contrapartida o 

simulador em novembro de 2014 afastou-se 89,0% do valor real. 

Avaliando os três anos verifica-se que o mês de abril foi o que apresentou uma variação 

menor, aproximadamente 6,3% em 2013, 0,3% em 2014 e 4,0% em 2015. Em relação ao ano 

2014 e 2015 o comportamento foi razoável nos meses de março, abril e de junho a agosto, pois 

o erro máximo de variação é de 10,4%. 

O simulador indicou uma variação inferior a 9,6% para seis meses do melhor ano (2015), e 

dezembro foi considerado o pior mês porque segundo o resultado simulado seria de esperar 

mais de metade da produção atingida pelo sistema.  
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Quadro 5.27- Variação da energia simulada pelo PVGIS face à produção real (Caso C) 

Meses Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2013;2014;2015) 

janeiro 289,1% 64,9% -14,3% 47,8% 

fevereiro 31,1% 76,6% 21,8% 39,5% 

março 80,7% 10,2% -9,6% 16,9% 

abril 6,3% -0,3% 4,0% 3,3% 

maio 1,6% -14,6% -13,5% -9,4% 

junho 14,1% 0,4% 10,4% 7,9% 

julho 22,7% 0,7% -0,8% 6,5% 

agosto 12,6% 4,4% 6,6% 7,7% 

setembro 30,4% 32,4% 3,8% 20,7% 

outubro 19,2% 12,9% 33,4% 21,2% 

novembro -13,9% 89,0% 6,6% 14,1% 

dezembro 7,2% -10,9% 49,9% 10,2% 

Anual 20,7% 9,8% 3,9% 11,1% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
528,8% 317,2% 174,6% 205,3% 

 

5.5. Simulação (SAM) 

O Quadro 5.28 mostra as variáveis de entrada com a informação correspondente para o 

sistema fotovoltaico do caso de estudo A.  

Quadro 5.28- Variáveis de entrada do programa SAM pelo método detalhado 

Variáveis de entrada Informações 

Localização Porto 

Seleção do módulo fotovoltaico 
Light Way Green New Energy LW 230 (29) 

P1650x990 

Tipo de sistema Fixo 

Perdas do sistema 1% 

Inclinação 34º 

Azimute 180º 

Seleção do inversor SMA: STP12000TL-US-10 (480V) [CEC 2013] 

Parâmetros dos módulos e inversor ou Potência de 

instalação e Rácio de DC para AC 

1.20 
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5.5.1. Simulação para o caso de estudo A 

O Quadro 5.29 mostra a energia produzida pelo programa de simulação System Advisor 

Model relativamente ao caso de estudo A, e também a energia produzida nesses anos através 

da tecnologia fotovoltaica.  O programa apresentou uma diferença de produção de 648,6kWh 

para o ano 2015, que foi o ano com resultado mais próximo ao valor simulado. Para o ano 2014 

a diferença é de 1871,6kWh, que é considerada grande em relação ao total de produção.  

No anexo S é possível verificar como é composto o relatório de projeto do programa SAM. 

 

Quadro 5.29- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador SAM (Caso A) 

 Ano 2014 Ano 2015 Ano médio 

(2014;2015) 

SAM 

Meses [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

janeiro 483,0 863,0 673,0 773,3 

fevereiro 645,0 983,0 814,0 969,1 

março 1289,0 1586,0 1437,5 1450,1 

abril 1309,0 1309,0 1309,0 1669,7 

maio 1637,0 1627,0 1632,0 1747,4 

junho 1513,0 1552,0 1532,5 1696,3 

julho 1657,0 1680,0 1668,5 1740,0 

agosto 1598,0 1608,0 1603,0 1722,9 

setembro 1279,0 1514,0 1396,5 1393,0 

outubro 1100,0 1006,0 1053,0 1201,3 

novembro 553,0 827,0 690,0 688,2 

dezembro 801,0 532,0 666,5 693,5 

TOTAL 13864,0 15087,0 14475,5 15735,6 

 

Analisando a Figura 5.12 verifica-se que desde o mês de abril a agosto os resultados do 

simulador são sempre superiores à produção registada pelos equipamentos.  

Aparentemente o ano que parece apresentar resultados mais próximos dos estimados pelo 

simulador é o ano 2015, que graficamente apresenta resultados muito próximos em três meses 

(janeiro, fevereiro, julho). 

O resultado que o simulador apresentou para o mês de abril afasta-se bastante do valor real. 

Tanto o ano 2014 como o ano 2015 apresentaram a mesma quantidade de energia em abril, o 

que leva a crer que o simulador apresentou uma falha de cálculo para esse mês. No entanto é 

preciso relembrar que apenas estão a ser estudados dois anos de produção.  
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Figura 5.12- Produção real e simulada através do SAM (Caso A) 

No Quadro 5.30 é possível ver que anualmente o ano 2015 indicou uma variação de energia 

produzida inferior ao ano 2014 em comparação com o cálculo efetuado pelo simulador SAM.  

Os meses de maio e de julho a setembro foram os que apresentaram menor variação para 

todos os anos. Pode ver-se no quadro que a maior variação detetada nesses meses foi de 8,9% 

tanto no ano 2014 como 2015.  

O ano 2014 apresentou para os dois primeiros meses uma variação superior a 50,3% 

(fevereiro), por outro lado a menor variação detetada nesse mesmo ano foi em julho com 5,0% 

de variação.  

Relativamente ao ano 2015, o programa de simulação supôs maior produção de energia para 

cinco meses. Contudo foi o ano de menor variação anual e o ano médio foi o que apresentou 

em média menor erro na totalidade dos meses. 

O simulador SAM apresentou uma variação de 4,3% em relação ao ano 2015 que foi 

considerado o melhor dos três anos em análise. O resultado de 4,3% é aceitável, tendo em conta 

a produção anual e sabendo que se pretende conhecer resultados com pelo menos um ano de 

antecedência.  
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Quadro 5.30- Variação da energia simulada pelo SAM face à produção real (Caso A) 

Meses Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2014;2015) 

janeiro 60,1% -10,4% 14,9% 

fevereiro 50,3% -1,4% 19,1% 

março 12,5% -8,6% 0,9% 

abril 26,9% 26,9% 26,9% 

maio 6,7% 7,4% 7,1% 

junho 12,1% 9,3% 10,7% 

julho 5,0% 3,6% 4,3% 

agosto 7,8% 7,1% 7,5% 

setembro 8,9% -8,9% -0,3% 

outubro 9,2% 19,4% 14,1% 

novembro 24,4% -16,8% -0,3% 

dezembro -13,4% 30,4% 4,0% 

Anual 13,5% 4,3% 8,7% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
237,4% 149,2% 109,9% 

 

5.5.2. Simulação para o caso de estudo B 

O Quadro 5.31 permite saber a energia elétrica produzida em 2014 nos nove meses de 

produção e a energia prevista pelo simulador SAM.  

O programa SAM apresenta uma margem de erro grande quanto à energia produzida, 

porque a diferença anual entre resultados é de 1170,6kWh. Poderia ser considerado um erro 

desprezável caso se tratasse de uma central de centenas MWh anuais, mas o presente sistema 

fotovoltaico é de 3690kW de potência instalada e apresentou em nove meses aproximadamente 

3301,0kWh. 

O anexo T mostra a informação indicada pelo simulador System Advisor Model quando é 

efetuado um projeto para um sistema fotovoltaico com estas características.   
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Quadro 5.31- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador SAM (Caso A) 

 Ano 2014 SAM 

Meses [kWh] [kWh] 

janeiro 116,0 273,6 

fevereiro 74,0 341,0 

março 157,0 502,9 

abril 389,0 565,2 

maio 396,0 583,4 

junho 540,0 562,7 

julho 536,0 578,9 

agosto 526,0 583,5 

setembro 567,0 480,4 

outubro - 420,7 

novembro - 241,3 

dezembro - 246,9 

TOTAL anual 3301,0 5380,5 

TOTAL (9 meses) 3301,0 4471,6 

 

Pela análise da Figura 5.13 é percetível que de janeiro a maio os valores de simulação não 

correspondem aos valores alcançados pelo sistema fotovoltaico, ou seja, os valores apresentam 

uma grande discrepância.  

O resultado simulado correspondente aos meses de junho a agosto, são os mais próximos 

aos resultados reais. O mês de setembro foi o único no qual o valor de produção ultrapassou o 

cálculo efetuado pelo programa. 

 

Figura 5.13- Produção real e simulada através do SAM (Caso B)  
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Analisando o Quadro 5.32 verifica-se a grande variação entre a energia produzida e a 

calculada pelo simulador, principalmente nos primeiros cinco meses. O mês que apresenta o 

melhor resultado é o mês de junho com apenas 4,2% de variação, seguindo-se o mês de julho 

com 8,0%. 

Quanto à energia anual calculou-se uma variação de 35,5%, que é considerada elevada 

tendo em conta que um dos principais objetivos do simulador é indicar a produção anual.  

 

Quadro 5.32- Variação da energia simulada pelo SAM face à produção real (Caso B) 

Meses Ano 2014 

janeiro 135,95% 

fevereiro 360,8% 

março 220,3% 

abril 45,3% 

maio 47,3% 

junho 4,2% 

julho 8,0% 

agosto 10,9% 

setembro -15,3% 

Anual (9 meses) 35,5% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
848,0% 

 

5.5.3. Simulação para o caso de estudo C 

O Quadro 5.33 permite analisar a energia elétrica que o programa SAM estima e a energia 

calculada pelo sistema fotovoltaico. 

Em relação à energia anual o simulador indicou um cálculo semelhante à produzida no ano 

2014, no entanto não significa que para o mesmo ano a energia mensal seja idêntica à simulada 

mensalmente. Anualmente a diferença é de apenas 131,4kWh. 

No anexo U é possível ver como os dados de produção são apresentados pelo programa 

online, assim como, outras informações.  
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Quadro 5.33- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador SAM (CasoC) 

 Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano médio 

(2013;2014;2015) 

SAM 

Meses [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

janeiro 329,0 776,0 1493,0 866,0 1226,4 

fevereiro 1404,0 1042,0 1511,0 1319,0 1545,8 

março 1389,0 2278,0 2777,0 2148,0 2382,4 

abril 2371,0 2528,0 2422,0 2440,3 2753,7 

maio 3040,0 3620,0 3573,0 3411,0 3130,5 

junho 3016,0 3428,0 3116,0 3186,7 3254,9 

julho 3098,0 3775,0 3829,0 3567,3 3228,8 

agosto 3144,0 3392,0 3321,0 3285,7 3085,5 

setembro 2209,0 2175,0 2774,0 2386,0 2393,9 

outubro 1803,0 1905,0 1612,0 1773,3 1999,5 

novembro 1673,0 762,0 1351,0 1262,0 1067,4 

dezembro 1166,0 1403,0 834,0 1134,3 1146,7 

TOTAL 24642,0 27084,0 28613,0 26779,7 27215,5 

 

A Figura 5.14 mostra de que maneira a simulação é efetuada pelo programa SAM para o 

caso de estudo C.  

Nenhum ano apresenta uma aproximação sistemática mensalmente, ou seja, existe anos que 

indicam uma produção mais próxima à simulada em determinados meses do que outros.  

O programa para o mês de junho apresentou um valor próximo para todos os anos em 

comparação com o desfasamento em outros meses. 

Para os meses de maio, julho e agosto a produção calculada pelo simulador foi inferior em 

três anos (2014, 2015, médio). 

 

Figura 5.14- Produção real e simulada através do SAM (Caso C)  
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Observando os resultados apresentados no Quadro 5.34 é saliente que na maior parte dos 

meses os resultados de simulação indicaram produção inferior à alcançada no ano 2015. Sete 

dos 12 meses apresentaram quantidade de energia elétrica superior à esperada pelo software. 

Esses meses de certa forma aos olhos do proprietário poderiam ser surpreendentes caso fosse 

efetuado a simulação inicial do projeto com o programa System Advisor Model.  

O ano 2013 para o mês de janeiro registou uma variação de 272,8% relativamente à 

produção indicada pelo programa, por outro lado considerando os anos de produção também 

foi o que apontou menor variação mensal (1,7% em dezembro). 

Para os meses de julho, setembro e dezembro ao longo dos anos verificou-se um 

crescimento do erro de variação em relação ao calculado pelo simulador SAM.  

A variação anual é aceitável para todos os anos, principalmente para o ano 2015 que indicou 

uma variação de 0,5%. O ano que registou pior variação foi 2013 com um erro de 10,4%, no 

entanto o ano determinado pela média aritmética dos três anos (2013,2014, 2015) indicou uma 

variação de 1,6%. Este ultimo ano apesar de ter sido criado pode apresentar resultados muito 

idênticos a anos antecedentes ou futuros. 

Analisando a soma da variação mensal, o ano médio foi o ano que indicou menor erro ao 

longo dos meses, contudo o ano de produção que registou menor variação mensal foi o ano 

2015. 

Quadro 5.34- Variação da energia simulada pelo SAM face à produção real (Caso C) 

Meses Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2013;2014;2015) 

janeiro 272,8% 58,0% -17,9% 41,6% 

fevereiro 10,1% 48,4% 2,3% 17,2% 

março 71,5% 4,6% -14,2% 10,9% 

abril 16,1% 8,9% 13,7% 12,8% 

maio 3,0% -13,5% -12,4% -8,2% 

junho 7,9% -5,0% 4,5% 2,1% 

julho 4,2% -14,5% -15,7% -9,5% 

agosto -1,9% -9,0% -7,1% -6,1% 

setembro 8,4% 10,1% -13,7% 0,3% 

outubro 10,9% 5,0% 24,0% 12,8% 

novembro -36,2% 40,1% -21,0% -15,4% 

dezembro -1,7% -18,3% 37,5% 1,1% 

Anual 10,4% 0,5% -4,9% 1,6% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
444,6% 235,3% 183,9% 138,1% 
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5.6. Simulação (RETScreen 4) 

O Quadro 5.35 mostra as variáveis de entrada com a informação correspondente para o 

sistema fotovoltaico do caso de estudo A.  

Quadro 5.35- Variáveis de entrada do programa RETScreen 

Variáveis de entrada Informações 

Informações sobre o projeto Produção de eletricidade / Fotovoltaica / Ligado à central 

Localização Vila Real 

Seleção do módulo e quantidade LDK Solar -230P-20 / 46 módulos 

Eficiência e capacidade do inversor 98% 

Tipo de sistema Fixo 

Perdas do sistema 14% 

Inclinação 34º 

Azimute 0º 

 

5.6.1. Simulação para o caso de estudo A 

O Quadro 5.36 apresenta os resultados de energia elétrica registada pelo sistema 

fotovoltaico e do simulador RETScreen. Para uma potência fotovoltaica instalada de 10,580kW 

foi registado anualmente em média nos dois anos 14475,5kWh e o simulador indica uma 

produção de aproximadamente 14628kWh. No entanto relativamente aos dois anos de produção 

o ano 2015 é o que apresentou uma produção real de energia mais semelhante à do simulador. 

No anexo V é possível verificar a informação que o simulador fornece ao utilizador.  
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Quadro 5.36- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador RETScreen (Caso A) 

 Ano 2014 Ano 2015 Ano médio 

(2014;2015) 

RETScreen 

Meses [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

janeiro 483,0 863,0 673,0 826,0 

fevereiro 645,0 983,0 814,0 943,0 

março 1289,0 1586,0 1437,5 1289,0 

abril 1309,0 1309,0 1309,0 1322,0 

maio 1637,0 1627,0 1632,0 1479,0 

junho 1513,0 1552,0 1532,5 1607,0 

julho 1657,0 1680,0 1668,5 1701,0 

agosto 1598,0 1608,0 1603,0 1632,0 

setembro 1279,0 1514,0 1396,5 1346,0 

outubro 1100,0 1006,0 1053,0 990,0 

novembro 553,0 827,0 690,0 782,0 

dezembro 801,0 532,0 666,5 711,0 

TOTAL 13864,0 15087,0 14475,5 14628,0 

 

Observando a Figura 5.15 é evidente que alguns dos meses de produção relativos ao ano 

2015 são muito próximos ao do programa de modelação de energia.  

Ao realizar uma análise consecutiva mensal é visível pela figura que os meses de janeiro e 

fevereiro indicam um bom resultado, assim como de junho a agosto.  

Os meses que apresentaram valores com um comportamento semelhante nos diferentes anos 

foi de abril a agosto e desses meses apenas maio indicou uma maior discrepância, devido ao 

resultado do simulador ser inferior aos três anos de produção.  

 

Figura 5.15- Produção real e simulada através do RETScreen (Caso A)  
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Pelo Quadro 5.37 é possível ter a perceção do ano que se ajustou mais ao cálculo do 

simulador, tanto mensalmente como anual. O ano 2015 apresentou uma variação de 3,0% anual, 

que é considerado bom. O ano 2014 é considerado o pior, porque apresentou uma variação 

anual de 5,5%. Considerando os dois anos de produção é bastante aceitável os valores 

alcançados, sabendo que há muita variação climática ao longo de um só ano.  

Como já referido o ano 2015 apresentou menor variação anual entre os anos de produção, 

mas o ano médio foi o que registou menor variação anual (1,1%), no entanto quanto à variação 

mensal o mês de 2015 é melhor.  

De abril a agosto considerando os três anos verifica-se que o erro de variação mais elevado 

foi de 9,7% (maio 2014).   

O mês de janeiro de 2014 apresentou uma variação de 71,0%, mas o mês de março foi 

perfeito, por causa de não existir qualquer tipo de diferença de energia registada pelo sistema 

fotovoltaico e a estimada pelo simulador. Contudo ainda houve mais setes meses que obtiveram 

menos de 11,1% de variação (de abril a outubro). 

Quadro 5.37- Variação da energia simulada pelo RETScreen face à produção real (Caso A) 

Meses Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2014;2015) 

janeiro 71,0% -4,3% 22,7% 

fevereiro 46,2% -4,1% 15,8% 

março 0,0% -18,7% -10,3% 

abril 1,0% 1,0% 1,0% 

maio -9,7% -9,1% -9,4% 

junho 6,2% 3,5% 4,9% 

julho 2,7% 1,3% 1,9% 

agosto 2,1% 1,5% 1,8% 

setembro 5,2% -11,1% -3,6% 

outubro -10,0% -1,6% -6,0% 

novembro 41,4% -5,4% 13,3% 

dezembro -11,2% 33,6% 6,7% 

Anual 5,5% -3,0% 1,1% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
206,7% 95,2% 97,5% 

 

5.6.2. Simulação para o caso de estudo B 

O Quadro 5.38 indica a energia produzida no caso de estudo B no ano 2014 e a energia 

simulada por um programa de modelação de energia (RETScreen 4).  
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Existe uma diferença de 835kWh entre o resultado emitido pelo RETScreen e o valor de 

produção real.  

Este programa permite ver a informação simulada que é importante aos olhos do projetista. 

No anexo X estão presentes os dados de simulação fornecidos pelo programa.  

Quadro 5.38 - Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador RETScreen (Caso B) 

 Ano 2014 RETScreen 

Meses [kWh] [kWh] 

janeiro 116,0 296,0 

fevereiro 74,0 333,0 

março 157,0 447,0 

abril 389,0 449,0 

maio 396,0 496,0 

junho 540,0 534,0 

julho 536,0 567,0 

agosto 526,0 551,0 

setembro 567,0 463,0 

outubro - 346,0 

novembro - 279,0 

dezembro - 256,0 

TOTAL anual 3301,0 5017,0 

TOTAL (9 meses) 3301,0 4136,0 

 

Segundo a Figura 5.16 apenas o mês de junho apresentou um valor de produção muito 

idêntico ao simulado, mas os meses de julho e agosto também não foram muito desfavoráveis 

em comparação com os restantes meses. 

A energia produzida durante o mês de setembro superou as espectativas, visto que 

potencializou mais 104kWh o que é bastante bom, visto que o sistema produziu durante os nove 

meses de estudo 3301kWh.  

Foi registado no decorrer dos primeiros cinco meses do ano, que a média da diferença entre 

a energia produzida e simulada foi aproximadamente 177,8kWh e de 243,0kWh nos três 

primeiros meses.  
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Figura 5.16 - Produção real e simulada através do RETScreen (Caso B) 

No Quadro 5.39 estão presentes as variações mensais e anual da energia gerada pelos 

equipamentos fotovoltaicos em relação aos resultados fornecidos pelo programa RETScreen. 

É notório que os três primeiros meses apresentaram uma variação muito distante, uma vez 

que se registou no melhor mês 155,2% de variação.  

Os meses que apresentaram valores de variação mais aceitáveis foi desde o mês de junho a 

agosto. O mês de junho indicou uma variação de 1,1% e por isso é o mês do ano mais aceitável.  

Anualmente a variação é de 25,3%, mas poderia ser menor caso os primeiros três meses de 

produção apresentassem níveis de radiação superiores. Por este motivo a variação anual é 

bastante elevada tendo em conta um projeto fotovoltaico. 

Quadro 5.39- Variação da energia simulada pelo RETScreen face à produção real (Caso B) 

Meses Ano 2014 

janeiro 155,2% 

fevereiro 350,0% 

março 184,7% 

abril 15,4% 

maio 25,3% 

junho -1,1% 

julho 5,8% 

agosto 4,8% 

setembro -18,3% 

Anual (9 meses) 25,3% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
760,6% 
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5.6.3. Simulação para o caso de estudo C 

Pelos resultados apresentados no Quadro 5.40, verifica-se que o resultado do cálculo de 

energia produzida anualmente pelo simulador é aproximadamente a alcançada em 2015. O valor 

simulado corresponde a 28677kWh que apresenta uma diferença de 64kWh relativamente ao 

resultado obtido em 2015. 

O ano 2013 foi o ano que indicou um valor de produção energética mais afastado do cálculo 

simulado, possivelmente o ano 2013 foi menos favorável à produção fotovoltaica em 

comparação com os restantes anos. 

Em anexo (anexo Z) é possível ver a informação obtida pelo RETScreen 4 relativamente ao 

caso de estudo C.  

Quadro 5.40- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador RETScreen (Caso C) 

 Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano médio 

(2013;2014;2015) 

RETScreen 

Meses [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]4 

janeiro 329,0 776,0 1493,0 866,0 1676,0 

fevereiro 1404,0 1042,0 1511,0 1319,0 1747,0 

março 1389,0 2278,0 2777,0 2148,0 2394,0 

abril 2371,0 2528,0 2422,0 2440,3 2510,0 

maio 3040,0 3620,0 3573,0 3411,0 2876,0 

junho 3016,0 3428,0 3116,0 3186,7 3286,0 

julho 3098,0 3775,0 3829,0 3567,3 3547,0 

agosto 3144,0 3392,0 3321,0 3285,7 3342,0 

setembro 2209,0 2175,0 2774,0 2386,0 2527,0 

outubro 1803,0 1905,0 1612,0 1773,3 1778,0 

novembro 1673,0 762,0 1351,0 1262,0 1543,0 

dezembro 1166,0 1403,0 834,0 1134,3 1451,0 

TOTAL 24642,0 27084,0 28613,0 26779,7 28677,0 

 

A configuração da Figura 5.17 permite visualizar o comportamento dos resultados do 

simulador RETScreen (linha amarela) no decorrer dos anos.  

O software para os meses de janeiro e fevereiro simulou um valor de energia elétrica 

superior aos anos de produção, ou seja, de 2013 a 2015 nos primeiros dois meses do ano não 

foi atingido o resultado indicado pelo programa.  

No mês de maio principalmente nos anos 2014 e 2015 a produção real superou em algumas 

centenas de kWh a produção estimada pelo RETScreen.  
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Figura 5.17- Produção real e simulada através do RETScreen (Caso C) 

O Quadro 5.41 permite verificar a variação da energia elétrica produzida pelo sistema em 

relação à energia estimada pelo simulador.  

Segundo o simulador RETScreen no mês de janeiro de 2013 a produção fotovoltaica devia 

ser superior cinco vezes, assim como em 2014 para o mesmo mês que deveria ser o dobro. 

Contudo janeiro foi o mês que apresentou uma maior variação (409,4%) e agosto de 2015 o 

mês de menor variação (0,6%)  

No ano 2014 desde abril a agosto a produção de energia real foi sempre superior à estimada.  

Os meses de abril, junho, agosto e outubro foram os meses que apresentaram uma menor 

variação global tendo em conta o conjunto dos quatro anos analisados. 

Anualmente os resultados não indicaram uma variação muito grande, uma vez que o pior 

ano (2013) correspondeu a uma variação anual de 16,4%, 2014 aproximadamente 5,9% e 2015 

0,2%. Na totalidade dos meses o ano 2015 também é o que apresenta menor variação. 
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Quadro 5.41- Variação da energia simulada pelo RETScreen face à produção real (Caso C) 

Meses Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2013;2014;2015) 

janeiro 409,4% 116,0% 12,3% 93,5% 

fevereiro 24,4% 67,7% 15,6% 32,4% 

março 72,4% 5,1% -13,8% 11,5% 

abril 5,9% -0,7% 3,6% 2,9% 

maio -5,4% -20,6% -19,5% -15,7% 

junho 9,0% -4,1% 5,5% 3,1% 

julho 14,5% -6,0% -7,4% -0,6% 

agosto 6,3% -1,5% 0,6% 1,7% 

setembro 14,4% 16,2% -8,9% 5,9% 

outubro -1,4% -6,7% 10,3% 0,3% 

novembro -7,8% 102,5% 14,2% 22,3% 

dezembro 24,4% 3,4% 74,0% 27,9% 

Anual 16,4% 5,9% 0,2% 7,1% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
595,2% 350,4% 185,7% 217,7% 

 

5.7. Simulação (PVSyst 6.0.1) 

O Quadro 5.42 mostra as variáveis de entrada com a informação correspondente para o 

sistema fotovoltaico do caso de estudo A.  

Quadro 5.42- Variáveis de entrada do programa PVSyst pelo método detalhado 

Variáveis de entrada Informação 

Escolha da secção Sistema Ligado à rede 

Localização Porto 

Potência instalada ou Área total dos módulos 10,6kWp 

Tipo de sistema  Sistema Fixo 

Seleção do módulo fotovoltaico Aleo Solar 230Wp 

Inclinação 34º 

Azimute 0º 

Seleção do inversor e quantidade KAKO new energy 10kW 
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5.7.1. Simulação para o caso de estudo A 

 O Quadro 5.43 permite estudar os resultados que o programa PVSyst determinou para o 

caso de estudo A e compará-los com os resultados reais.  

O programa PVSyst obteve uma diferença de 766,0kWh em comparação com o melhor 

resultado anual (ano 2015).  

Para o ano 2014 a diferença de produção real e a estimada foi de aproximadamente 

1989kWh que, no entanto, é superior ao melhor mês de produção (julho).  

No anexo AA verifica-se a informação disponibilizada pelo programa PVSyst 6.0.1. 

Quadro 5.43- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador PVSyst (Caso A) 

 Ano 2014 Ano 2015 Ano médio 

(2014;2015) 

PVSyst 

Meses [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

janeiro 483,0 863,0 673,0 928,0 

fevereiro 645,0 983,0 814,0 921,0 

março 1289,0 1586,0 1437,5 1442,0 

abril 1309,0 1309,0 1309,0 1433,0 

maio 1637,0 1627,0 1632,0 1648,0 

junho 1513,0 1552,0 1532,5 1658,0 

julho 1657,0 1680,0 1668,5 1683,0 

agosto 1598,0 1608,0 1603,0 1723,0 

setembro 1279,0 1514,0 1396,5 1530,0 

outubro 1100,0 1006,0 1053,0 1269,0 

novembro 553,0 827,0 690,0 862,0 

dezembro 801,0 532,0 666,5 756,0 

TOTAL 13864,0 15087,0 14475,5 15853,0 

 

Pelas características da Figura 5.18 é possível ver que os resultados de simulação e os reais 

correspondem alternadamente entre si, ou seja, por vezes existe proximidade entre a energia 

registada e a simulada, mas existem meses que apresentam uma variação significativa. 

 Segundo a figura 5.18 o ano 2015 apresentou resultados mensais próximos dos estimados 

pelo programa, com exceção do mês de dezembro que teve uma baixa produção. 

Analisando os dois anos de produção em conjunto verifica-se que, os meses de abril, junho, 

agosto e outubro obtiveram uma produção muito idêntica em anos distintos. Mesmo assim 

verifica-se que existe uma diferença significativa entre a produção real e simulada relativamente 

com o mês de maio e julho. 
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Figura 5.18- Produção real e simulada através do PVSyst (Caso A) 

Analisando o Quadro 5.44 é possível verificar que o mês de janeiro e novembro de 2014 

obtiveram uma variação de energia entre a estimada e a real de 92,1% e 55,9% respetivamente. 

Por esse motivo são considerados os piores resultados de variação mensal, por outro lado esse 

mesmo ano apresentou para o mês de maio apenas 0,7% de variação. No entanto o melhor 

registo de variação de energia é no ano 2015, visto que o mês de julho apresentou uma variação 

de aproximadamente 0,2%. 

Quanto à energia anual o ano 2015 ao contrário do ano anterior, indicou uma variação 

razoável (5,1%). No entanto os meses de outubro e dezembro indicaram resultados de variação 

mensal de 26,1% e 42,1% respetivamente. Esta análise permite verificar que não se pode avaliar 

um ano completo apenas tendo em conta alguns meses de produção. No entanto a produção de 

energia anual é aceitável e permite o projetista ter uma ideia credível. A baixa variação anual 

deve-se neste caso a meses que obtiveram uma produção elétrica superior à estimada e a meses 

com variação próxima de 0%, permitindo assim atenuar a variação.  

 

 

 

 

 

  



    5. Apresentação de Resultados e Discussões (Simulação) 

101 

 

Quadro 5.44- Variação da energia simulada pelo PVSyst face à produção real (Caso A) 

Meses Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2014;2015) 

janeiro 92,1% 7,5% 37,9% 

fevereiro 42,8% -6,3% 13,1% 

março 11,9% -9,1% 0,3% 

abril 9,5% 9,5% 9,5% 

maio 0,7% 1,3% 1,0% 

junho 9,6% 6,8% 8,2% 

julho 1,6% 0,2% 0,9% 

agosto 7,8% 7,2% 7,5% 

setembro 19,6% 1,1% 9,6% 

outubro 15,4% 26,1% 20,5% 

novembro 55,9% 4,2% 24,9% 

dezembro -5,6% 42,1% 13,4% 

Anual 14,3% 5,1% 9,5% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
272,4% 121,4% 146,8% 

 

5.7.2. Simulação para o caso de estudo B 

No caso de estudo B apenas um ano (2014) foi abordado para estudo, como se pode verificar 

no Quadro 5.45.  

Desde janeiro a setembro o sistema fotovoltaico obteve uma produção aproximadamente de 

3301,0kWh e segundo o programa a diferença de produção foi de 1228kWh. 

De acordo com o simulador durante os meses em que não houve produção o sistema 

fotovoltaico teria a capacidade em produzir 1057kWh, no entanto a produção dependeria 

sempre dos efeitos meteorológicos 

O programa de modelação PVSyst apresenta vários parâmetros de simulação no relatório 

(anexo AB).  
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Quadro 5.45- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador PVSyst (Caso B) 

 Ano 2014 PVSyst 

Meses [kWh] [kWh] 

janeiro 116,0 343,0 

fevereiro 74,0 335,0 

março 157,0 515,0 

abril 389,0 499,0 

maio 396,0 565,0 

junho 540,0 563,0 

julho 536,0 573,0 

agosto 526,0 595,0 

setembro 567,0 541,0 

outubro - 459,0 

novembro - 317,0 

dezembro - 281,0 

TOTAL anual 3301,0 5586,0 

TOTAL (9 meses) 3301,0 4529,0 

 

A Figura 5.19 representa o comportamento do programa PVSsyst em relação ao resultado 

energético obtido pelos equipamentos fotovoltaicos.  

É perfeitamente visível a enorme variação de energia entre a simulada e a produzida desde 

o mês de janeiro a maio. Os meses de junho a setembro apresentam uma menor variação em 

relação aos restantes meses e percebe-se pela figura que nos meses de junho, julho e setembro 

a produção aproximou-se à estimada pelo simulador.  

 

Figura 5.19-  Produção real e simulada através do PVSyst (Caso B)  
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No Quadro 5.46 são apresentados os valores da variação da energia produzida e simulada. 

Os primeiros três meses indicam valores muito elevados de variação, porque mediante o 

simulador PVSyst no mês de janeiro o sistema fotovoltaico devia ter produzido praticamente 

três vezes mais, em fevereiro 4,5 vezes e em março mais do triplo da energia elétrica. Estas 

enormes diferenças de produção também se verificaram com a simulação dos programas de 

modelação de energia estudados anteriormente. A variação não será devido a erros de cálculo 

dos simuladores, mas sim por causa de determinados fatores que influenciam o rendimento dos 

equipamentos fotovoltaicos.  

Atendendo à grande variação de janeiro a março o valor de variação anual é de 37,2%. 

Mesmo assim a variação anual foi atenuada, por causa da proximidade dos valores de produção 

dos últimos meses com os valores de simulação  

Quadro 5.46 - Variação da energia simulada pelo PVSyst face à produção real (Caso B) 

Meses Ano 2014 

janeiro 195,7% 

fevereiro 352,7% 

março 228,0% 

abril 28,3% 

maio 42,7% 

junho 4,3% 

julho 6,9% 

agosto 13,1% 

setembro -4,6% 

Anual (9 meses) 37,2% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
876,2% 

 

5.7.3. Simulação para o caso de estudo C 

De acordo com o programa PVSyst a produção de energia anual é mais próxima da 

produção registada no ano 2015 do que nos outros anos (figura 5.47). Há uma diferença de 

aproximadamente 1230kWh relativo ao melhor ano (2015) e de 5201kWh referente ao ano de 

menor produção (2013). As diferenças relativas aos anos 2013 e 2014 são consideradas elevadas 

atendendo à potência de instalação e à produção elétrica anual.  

No anexo AC é possível ver os resultados facultados em relatório pelo programa PVSyst 

6.0.1. 
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Quadro 5.47- Resultados obtidos pelo sistema fotovoltaico na prática e pelo simulador PVSyst (Caso C) 

 Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano médio 

(2013;2014;2015) 

PVSyst 

Meses [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

janeiro 329,0 776,0 1493,0 866,0 1661,0 

fevereiro 1404,0 1042,0 1511,0 1319,0 1582,0 

março 1389,0 2278,0 2777,0 2148,0 2603,0 

abril 2371,0 2528,0 2422,0 2440,3 2697,0 

maio 3040,0 3620,0 3573,0 3411,0 3228,0 

junho 3016,0 3428,0 3116,0 3186,7 3421,0 

julho 3098,0 3775,0 3829,0 3567,3 3389,0 

agosto 3144,0 3392,0 3321,0 3285,7 3376,0 

setembro 2209,0 2175,0 2774,0 2386,0 2797,0 

outubro 1803,0 1905,0 1612,0 1773,3 2258,0 

novembro 1673,0 762,0 1351,0 1262,0 1491,0 

dezembro 1166,0 1403,0 834,0 1134,3 1340,0 

TOTAL 24642,0 27084,0 28613,0 26779,7 29843,0 

 

Observando a Figura 5.20 é possível verificar que a energia produzida em qualquer um dos 

anos durante o mês de agosto é muito semelhante à energia que o programas PVSyst supôs.  

O ano 2015 foi o ano que apresentou uma produção real mais idêntica à simulada para os 

meses de janeiro a março e setembro. É visível na figura que a energia produzida nos diferentes 

anos apresenta muitas variações. 

Segundo o simulador, em janeiro, abril e outubro a produção deveria ter sido superior, mas 

verifica-se que em nenhum ano foi alcançado a produção estimada. É visível que alguns meses 

ficaram distantes de alcançar a energia simulada.  

 

Figura 5.20-  Produção real e simulada através do PVSyst (Caso C)  
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O Quadro 5.48 reflete perfeitamente a variação mensal e anual em cada ano analisado. 

O mês de janeiro de 2013 apresenta a maior variação dos três anos de produção de energia 

elétrica, em contrapartida o mês de junho de 2014 apresenta a menor variação. 

Independentemente do ano 2014 apresentar o mesmo número de meses com menor variação do 

que o ano 2015, o ano 2015 indica menor variação mensal. 

Globalmente o mês de agosto foi o que indicou menor variação de energia produzida, 

registando o pior ano uma variação de 7,4%. 

Quanto à variação anual, o ano 2015 indica a menor variação (4,3%) e o ano 2013 a maior 

(21,1%).  

Quadro 5.48- Variação da energia simulada pelo PVSyst face à produção real (Caso C) 

 

 

Meses Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano Médio 

(2013;2014;2015) 

janeiro 404,9% 114,0% 11,3% 91,8% 

fevereiro 12,7% 51,8% 4,7% 19,9% 

março 87,4% 14,3% -6,3% 21,2% 

abril 13,7% 6,7% 11,4% 10,5% 

maio 6,2% -10,8% -9,7% -5,4% 

junho 13,4% -0,2% 9,8% 7,4% 

julho 9,4% -10,2% -11,5% -5,0% 

agosto 7,4% -0,5% 1,7% 2,7% 

setembro 26,6% 28,6% 0,8% 17,2% 

outubro 25,2% 18,5% 40,1% 27,3% 

novembro -10,9% 95,7% 10,4% 18,1% 

dezembro 14,9% -4,5% 60,7% 18,1% 

Anual 21,1% 10,2% 4,3% 11,4% 

Soma dos desvios 

(Mensal) 
632,7% 355,8% 178,1% 244,7% 
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5.8. Conclusões 

Na dissertação foram abordados três anos civis (2013, 2014, 2015). O ano 2013 foi 

considerado o mais húmido e o 2015 o ano mais seco. Esta evidência conclui-se porque em 

treze casos analisados, em dez casos o ano 2015 apresentou maior número de meses em que a 

energia simulada foi inferior à registada, sucedendo-se o ano 2014 e por último o 2013. 

 O ano 2013 apresentou uma quantidade de energia anual produzida muito inferior à 

simulada e por essa razão o comportamento dos simuladores não foi tão favorável em 

comparação com o ano 2014 e 2015. Contudo o ano 2015, foi o ano que indicou uma maior 

produção de energia anual. 

Apesar dos sistemas fotovoltaicos do caso de estudo A e C não se localizarem na mesma 

localidade nem no mesmo distrito, os dados meteorológicos não são muito desiguais. 

Comparando o sistema de seguidor solar com o sistema fixo, verificou-se que o sistema com 

seguidor apresentou valores de simulação mais inferiores à energia real produzida em relação 

ao sistema fixo. Isto verifica-se porque ao comparar um gráfico do sistema fixo com um do 

seguidor solar é evidente que desde o mês de junho a agosto (ano 2014 e 2015) a “linha” 

representativa da energia simulada do sistema com seguidor expõe-se inferior para os gráficos 

representados pelo sistema fixo. 

Através da abordagem efetuada nos diferentes casos de estudo e com foco principal nos 

meses de cada ano, constata-se que na maioria dos meses a energia simulada é superior à 

registada. Independentemente do caso de estudo, para o mesmo ano existem meses comuns, ou 

seja, existem valores de simulação que são sempre superiores em determinados meses do 

mesmo ano civil. No ano 2014 são os meses de janeiro, fevereiro e novembro e para o ano 2015 

são os meses de abril, junho e dezembro. Esta situação confirma que existe uma grande 

probabilidade da energia simulada ser superior à registada nos meses mais húmidos 

Um aspeto que se verificou com a simulação do programa PVSyst para o ano médio (2014, 

2015) do caso de estudo A, é o facto dos resultados simulados serem sempre superiores aos 

reais. 
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No caso de estudo B, todos os programas retirando o PV*SOL simularam para o mês de 

setembro energia inferior à produção real. O programa RETScreen e PVGIS também mostraram 

que no mês de junho a produção simulada foi inferior à real. O PV*SOL foi o único programa 

que apresentou para todos os meses uma produção de eletricidade simulada sempre superior à 

alcançada pelo sistema fotovoltaico. Esta observação permite verificar que nesta situação os 

simuladores indicaram valores de produção simulada praticamente sempre superior a todos os 

meses e que há uma grande variação entre a energia simulada e real. 

Verificou-se que alguns meses equivalentes, em anos diferentes indicaram uma produção 

muito idêntica. No entanto, apesar de em alguns casos a produção registada ser muito 

semelhante ou até igual ao mês do ano anterior, não significa que o erro tenha sido menor entre 

o valor registado e o simulado. Contudo se nos mesmos meses, mas em anos diferentes os dados 

climatológicos fossem sempre iguais, isso seria uma vantagem para os fabricantes dos 

simuladores, pois ajustariam os simuladores para obterem o menor erro possível. Contudo esta 

estratégia não é possível devido à impossibilidade de controlar os fenómenos da natureza.  

Tendo em conta a produção de energia elétrica anual, o ano 2015 no caso de estudo A foi o 

ano que indicou maior proximidade com os resultados dos simuladores. Excluindo o simulador 

SAM, todos os programas consideram o ano 2015 no caso de estudo C o ano com produção 

energética mais semelhante aos valores simulados. De acordo com o programa SAM, para o 

caso de estudo C, o ano 2014 foi o que apresentou valores mais próximos ao simulado.  

Na generalidade os três primeiros e dois últimos meses do ano indicam uma maior variação 

de produção energética, o que significa que independentemente do ano os meses mais frios 

implicam um erro maior entre a energia registada pelo sistema fotovoltaico e a simulada. 

No caso de estudo A, para o ano 2014 conclui-se que o mês de janeiro foi o mês de menor 

produção, para o caso de estudo B o mês de fevereiro e no caso C o mês de novembro. No 

entanto todos os programas concordaram que os piores meses de produção de energia para o 

ano 2014 relativamente ao caso de estudo C foi janeiro, fevereiro e novembro.  

No quadro 5.49 estão expressos os valores percentuais máximos e mínimos de variação 

entre a energia registada e simulada. É notável que os meses de maior variação são meses em 

que normalmente há mais precipitação e nebulosidade ao contrário do que se sucede nos meses 

de menor variação. 
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 Quadro 5.49- Variação máxima e mínima para cada ano correspondente a seu caso de estudo 

 
Caso de estudo A 

Caso de 

estudo B 
Caso de estudo C 

 2014 2015 2014 2013 2014 2015 

PVSyst jan- 92,1% dez- 42,1%   jun- 0,2%  

RETScreen mar- 0%  jun- 1,1% 
jan- 409,4% 

out- 1,4% 
jan- 116% dez- 74% 

PV*SOL  mai- 0%     

Sunny 

Design Web 
  fev- 423%   jan- 0,2% 

 

Janeiro de 2014 foi o mês que apresentou maior variação para quase todos os programas 

com exceção do PVGIS e do Sunny Design Web. O PVGIS para o caso de estudo A determinou 

fevereiro como o mês de maior variação e no caso de estudo C o mês de novembro, tal como o 

programa Sunny Design Web. 

No ano 2015, dezembro foi considerado por todos os programas o mês de maior variação 

entre a energia real e simulada e também o mês de menor produção real.  

Analisando os sete softwares verificou-se que no geral existe uma concordância no mês de 

maior variação (energia real em relação à simulada). No mês de menor variação não se verificou 

uniformidade entre os sete softwares, porque diferentes softwares indicaram diferentes meses 

quanto ao mês de menor variação e tal não aconteceu no caso oposto.  

Nos casos de estudo abordados não houve um ano que se destacasse pela positiva em todos 

os meses. Os resultados são alternados mensalmente a cada ano e por isso o erro de variação 

não é menor para todos os meses num único ano.  

Para o caso de estudo B que apenas é representado pelo ano 2014, cinco dos programas em 

estudo indicaram o mês de junho como o de menor variação de energia em relação à energia 

mensal simulada, e dois programas apontaram para o mês de setembro. Os programas de 

instalação concordaram todos no mês junho. Também para o mesmo caso de estudo observou-

se que a maior variação entre a energia registada e simulada é nos três primeiros meses, sendo 

fevereiro o mês de maior variação e menor produção.  
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O ano de produção 2013 apenas foi abordado pelo caso de estudo C. Para esse ano conclui-

se que o mês de janeiro foi o mês que apresentou maior variação de energia registada em relação 

à simulada por todos os programas e também foi o mês de menor produção real. Confirmou-se 

que tanto o mês de janeiro como março foram meses em que a produção de energia registada 

foi muito fraca, porque todos os softwares indicaram produção simulada muito superior à 

registada na prática para esses mesmos meses. Por outro lado, o mês de novembro indicou uma 

produção real de energia muito elevada em comparação com os valores dos simuladores, pois 

todos os simuladores apresentaram valores inferiores. Por sinal os programas PVWatts e SAM 

apenas apresentaram valores inferiores para o ano 2013 no mês de novembro. 

Tendo em conta os meses de menor variação do caso de estudo A e C, verifica-se que na 

melhor das hipóteses apenas dois softwares concordaram no mesmo mês, os restantes softwares 

indicaram outros meses. Para o caso de estudo B já houve cinco softwares a estarem de acordo, 

mas este caso de estudo é considerado um caso invulgar.  

Todos os programas de simulação para o caso de estudo A no mês de maio de 2014 e 2015 

apresentaram um erro de variação entre a energia registada e simulada inferior a 10%. Esta 

condição também se verificou no mês de junho do caso de estudo B. No caso de estudo C para 

o ano 2013 não se apurou essa condição, mas para os anos 2014 e 2015 foi o mês de junho e 

agosto respetivamente.  

Existe probabilidade do mês de menor produção real ser considerado o de maior variação 

entre a energia registada na prática e a simulada, como se verificou no ano 2013 e 2015. Este 

processo nem sempre é verídico, por exemplo no ano 2014 alguns dos programas de modelação 

não comprovaram essa regra na totalidade. 

Um aspeto importante que foi detetado, é o facto de os meses de menor variação não serem 

sempre os de maior produção, embora na generalidade serem meses de elevada produção 

energética. No ano 2015 a maioria dos programas nomearam julho como o mês de menor 

variação e foi também o de maior produção. Em 2014, para o caso de estudo A, maio foi o mês 

de menor variação devido a um menor erro associado, assim como dezembro para o caso de 

estudo C (ano 2013). O mês de abril, foi o mês que apresentou menor variação entre a energia 

simulada e a real, para o caso de estudo C referente ao ano 2014. No caso de estudo B foi o mês 

de junho.  
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6. Análise Comparativa Global 
 

6.1. Caso de estudo A  

6.1.1. Ano 2014 

A Figura 6.1 representa o comportamento dos sete simuladores estudados, assim como a 

produção de energia elétrica produzida pelo sistema fotovoltaico (linha preta) para o ano 2014.  

Durante o ano 2014 verifica-se que em dezembro a produção do sistema fotovoltaico foi 

superior a qualquer resultado estimado pelos programas de simulação, o que leva a crer que os 

níveis de radiação foram em média superiores a um mês de dezembro comum. Por outro lado, 

os primeiros dois meses de produção indicaram níveis de produção muito baixos em 

comparação com os resultados simulados, o que significa que efeitos climatéricos adversos 

podem estar na origem do baixo rendimento fotovoltaico. Nos restantes meses observa-se que 

alguns simuladores apresentaram uma diferença acentuada em relação a outros que se 

aproximaram dos resultados práticos.  

 

 

Figura 6.1- Resultado dos simuladores em relação ao ano 2014 (Caso A) 

A Figura 6.2 mostra uma visão diferente dos resultados de simulação de cada programa, ou 

seja, é possível compreender o comportamento dos simuladores online independentemente dos 

simuladores de instalação.  
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Em relação aos simuladores online verifica-se que o programa Sunny Design Web apresenta 

sempre uma produção superior à registada com exceção do mês de dezembro. No entanto nos 

meses de março e outubro a energia simulada aproxima-se do valor da energia registada, 

embora para esses meses existam simuladores que apresentam resultados mais próximos dos 

valores de produção registados.  

Verifica-se também que o programa PVGIS na maioria dos meses apresenta energia 

simulada mais próxima da real em comparação com o PV*SOL. 

Analisando os programas de instalação, é visível que o programa RETScreen é o que mais 

se aproxima na maioria dos meses à produção real. Por esse motivo são excluídos como 

preferência o simulador SAM que apenas no mês de janeiro se manifestou como o mais correto. 

 O PVSyst apenas foi o simulador mais adequado no mês de maio e em dezembro e no 

ultimo mês do ano, a diferença entre os outros dois simuladores (SAM, RETScreen) foi 

reduzida.  

 

Figura 6.2- Simulação dos programas online (gráfico superior) e programas de instalação (gráfico inferior) em 

relação ao ano 2014 (Caso A)  
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Através da análise anterior foram considerados três simuladores como melhores soluções. 

Dois simuladores (PVWatts e PVGIS) são online e o outro necessita de instalação (RETScreen). 

Por intermédio da Figura 6.3 é possível verificar os programas de modelação que indicam um 

melhor desempenho e precisão.  

Os programas PVGIS e RETScreen apresentam um comportamento muito próximo na 

maioria dos meses, apenas em setembro e outubro é que os resultados se afastaram mais.  

O simulador online PVWatts, também apresentou resultados muito próximos aos resultados 

de produção registados pelos equipamentos fotovoltaicos. Este programa apresentou um 

resultado menos favorável para o mês de abril em comparação com os outros dois simuladores. 

Nos meses de maio e novembro foi claramente o software que indicou um resultado mais 

semelhante ao real.  

Apesar da Figura 6.3 apresentar o comportamento dos três melhores programas em relação 

ao ano 2014 relativamente ao caso de estudo A, não é possível afirmar qual apresentou um erro 

menor. 

  

 

Figura 6.3- Simulação dos programas com melhor comportamento para o ano 2014 (Caso A) 

A Figura 6.4 resultou de métodos estatísticos, que permite identificar qual o software que 

melhor se adapta ao caso de estudo A para o ano 2014.  

É saliente que no mês de janeiro, fevereiro e novembro o simulador RETScreen apresentou 

um desvio grande, mas em relação com os restantes simuladores a diferença não foi excessiva.  

No entanto para o mês de março, abril e desde junho a setembro o simulador revelou um ótimo 

desempenho. 
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O programa RETScreen foi o simulador que em média se desviou em menor quantidade 

durante o ano 2014, seguindo-se o PVWatts e por fim o PVGIS, como se pode verificar pelo 

gráfico inferior da Figura 6.4. 

 

Figura 6.4- Desvio mensal (gráfico superior) e anual (gráfico inferior) da simulação relativamente à produção 

real em 2014 (Caso A) 

6.1.2. Ano 2015 

A Figura 6.5 é relativa aos resultados simulados pelos programas em relação ao ano 2015, 

e demonstra a variação mensal que cada simulador apresenta em relação à energia registada 

pelo sistema fotovoltaico. 

Os meses de março e dezembro são os que se destacam mais, mas por razões distintas. O 

mês de março obteve uma produção bastante elevada em relação ao previsto pelos simuladores, 

por outro lado o sistema fotovoltaico no mês de dezembro produziu energia inferior a qualquer 

cálculo estimado pelos programas de simulação.  
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Figura 6.5 - Resultado dos simuladores em relação ao ano 2015 (Caso A) 

Analisando o gráfico superior da Figura 6.6 é notório que de um modo geral e com exceção 

do mês de janeiro, o software Sunny Design Web é de todos o que se afasta mais da produção 

registada no ano 2015. Pelo motivo referido o programa de simulação Sunny Design Web é 

descartado como uma das melhores hipóteses, uma vez que existem outros simuladores a 

obterem resultados mais próximos da produção.  

Aparentemente o software PVSyst em comparação com os restantes simuladores de 

instalação indica resultados mais desfavoráveis. Pela análise da mesma figura constata-se que 

o programa PVSyst na maioria dos meses indica resultados com variações significativas em 

relação aos dois simuladores concorrentes.  
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Figura 6.6 - Simulação dos programas online (gráfico superior) e programas de instalação (gráfico inferior) em 

relação ao ano 2015 (Caso A) 

Na Figura 6.7 é possível verificar o comportamento dos simuladores que se ajustaram 

melhor à produção de energia elétrica no ano 2015.  

O software PV*SOL online para o mês de março e de junho a agosto indica resultados com 

diferenças claras, apresentando assim desvantagens em relação aos outros simuladores. Para os 

restantes meses existem outros simuladores com resultados mais próximos à produção real. No 

entanto nos meses de fevereiro, maio, outubro e novembro o programa demostrou uma ótima 

relação. Contudo pela análise efetuada o software PV*SOL online é excluído, a ponto de não 

ser uma possibilidade.  

O programa RETScreen é considerado uma das melhores opções em oito meses do ano 

2015, no entanto em comparação com outros simuladores no mês de março, maio e setembro 

indica resultados desfavoráveis. 

O programa PVGIS apresenta uma variação de produção idêntica ao RETScreen 

principalmente desde o mês de abril a julho, novembro e dezembro.  

Os programas de modelação PVWatts e SAM têm um comportamento semelhante ao longo 

do ano 2015, no entanto em abril indicaram uma estimativa de produção superior há real e aos 

simuladores PVGIS e RETScreen com alguma saliência.   
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Completando a análise à Figura 6.6, verifica-se que os simuladores RETScreen e PVGIS 

são mais vantajosos, uma vez que os outros (PV*SOL online, PVWatts, SAM) apresentam 

resultados mais afastados.  

 

 

Figura 6.7 - Simulação dos programas com melhor comportamento para o ano 2015 (Caso A) 

De acordo com a Figura 6.8 é possível observar quais os programas de modelação de energia 

mais precisos para a presente situação. No entanto o gráfico inferior permite demonstrar que o 

software RETScreen é o programa mais indicado para o caso.  

O gráfico relativo ao desvio mensal de produção, demonstra que o mês de janeiro, abril, 

junho, agosto e outubro foram os meses em que o simulador RETScreen se destacou pela 

positiva. 

Como top 3 podemos afirmar que o RETScreen é o melhor software para o ano 2015 em 

segundo o software PVGIS e o terceiro melhor software é o PVSyst. 
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Figura 6.8- Desvio mensal (gráfico superior) e anual (gráfico inferior) da simulação relativamente à produção 

real em 2015 (Caso A) 

6.1.3. Ano médio 

Para uma análise mais completa considerou-se um ano médio, criado a partir da média 

aritmética dos anos de 2014 e 2015. 

Através da Figura 6.9 é possível verificar o comportamento alternado entre os vários 

simuladores e também é visível que em todos os meses, pelo menos um ou mais simuladores 

apresentam proximidade com a energia registada pelos equipamentos fotovoltaicos.  

A produção de energia no mês de março foi de facto elevada em comparação com o mês de 

abril, no entanto houve simuladores que indicaram valores de produção próximo ao real. 
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Figura 6.9- Resultado dos simuladores em relação ao ano médio (Caso A) 

Analisando a Figura 6.10 é possível verificar que os simuladores foram divididos em dois 

grupos (programas online e programas de instalação) distintos devido a uma particularidade. 

O simulador PV*SOL online apenas no mês de maio indica um resultado mais assertivo em 

relação aos outros simuladores, porque nos restantes meses o PV*SOL online indica resultados 

menos agradáveis e por essa razão é um simulador que pode ser dispensado para esta situação.  

O programa online Sunny Design Web estimou resultados de energia sempre superiores aos 

alcançados mensalmente pelo sistema fotovoltaico, com exceção do mês de março. O melhor 

resultado deste programa foi no mês de dezembro, mas para esse mês outros simuladores 

também apresentaram excelentes resultados e por esse motivo é também um simulador a 

excluir.  

Quanto aos programas que necessitam de instalação tanto o SAM e o PVSyst apresentaram 

uma alternância na produção mensal. O SAM de abril a agosto indicou valores muito elevados 

e por isso existe outros simuladores mais vantajosos. Os resultados do programa PVSyst para 

o mês de janeiro e de agosto a dezembro foram sempre superiores à produção de energia 

registada pelo sistema e para esses meses há simuladores que obtiveram melhores resultados.  

Relativamente à observação efetuada aos sete programas de modelação de energia, são 

eleitos como mais coretos, o PVWatts, PVGIS e RETScreen. 
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Figura 6.10- Simulação dos programas online (gráfico superior) e programas de instalação (gráfico inferior) em 

relação ao ano médio (Caso A) 

Na Figura 6.11 é possível ver como se comportam os softwares (PVWatts, PVGIS e 

RETScreen), que foram considerados os mais satisfatórios para o projeto em estudo para um 

suposto ano.  

Os três simuladores apresentam uma relação de produção muito semelhante, apenas o 

simulador PVWatts no mês de abril apresentou um resultado muito acima do registado pelos 

equipamentos fotovoltaicos e também pelos simulados dos programas PVGIS e RETScreen.  

Apesar da Figura 6.11 mostrar apenas o desempenho dos programas que supostamente 

apresentam um erro reduzido em relação à produção obtida pelo sistema, graficamente não é 

evidente qual o mais perfeito para esta situação.  
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Figura 6.11- Simulação dos programas com melhor comportamento para o ano médio (Caso A) 

A Figura 6.12 representa o desvio de produção mensal e anual dos softwares em relação ao 

ano médio do caso de estudo A.  

O gráfico superior da Figura 6.12 indica o desvio mensal dos três melhores programas e o 

inferior o desvio anual dos sete programas estudados na dissertação. Esta análise gráfica permite 

confirmar que anteriormente foram devidamente selecionados os três melhores programas e 

também permite identificar dos três, qual o melhor.  

Como se pode ver no gráfico inferior da figura 6.12 o PVWatts é o programa mais correto 

para a simulação do presente cenário, mas o programa RETScreen também demonstra um ótimo 

desempenho. 

 

Figura 6.12- Desvio mensal (gráfico superior) e anual (gráfico inferior) da simulação relativamente à produção 

real no ano médio (Caso A)  
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6.2. Caso de estudo B (2014) 

Perante a Figura 6.13 verifica-se de que forma os sete programas em estudo progrediram ao 

longo do ano 2014, que neste caso apenas são nove meses (janeiro – setembro). Ao contrário 

do caso de estudo A, os primeiros cinco meses do ano não correspondem a nenhum dos sete 

softwares, ou seja, não se verifica valores de produção estimada semelhante à produzida.  

Supostamente algo de errado aconteceu desde o mês de janeiro a maio, possivelmente algum 

erro na contagem da produção de energia, algum equipamento danificado ou efeitos de 

sombreamento.   

Devido à anormalidade dos resultados e da enorme diferença entre os resultados simulados 

e da energia produzida, perante esta situação será dado maior relevância à análise dos meses de 

junho a setembro. 

Desde os meses de junho a setembro existe um comportamento normalizado dos 

simuladores face à produção real, no entanto no mês de setembro apenas dois simuladores 

(PV*SOL online, Sunny Design Web) indicaram valores de produção favoráveis. 

 

Figura 6.13- Resultado dos simuladores em relação ao ano 2014 (Caso B) 

A Figura 6.14 está divida em dois gráficos que permite verificar como os simuladores de 

consulta online e os simuladores que necessitam instalação se comportam ao longo dos nove 

meses.  

O programa PV*SOL online é o único programa que apresenta resultados de produção de 

energia superior à registada pelo sistema fotovoltaico para todos os meses. Contudo em 

comparação com outros simuladores indica resultados com um elevado erro de produção 

energética.    
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Apesar de existirem grandes diferenças entre o mês de janeiro a maio para todos os valores 

de simulação, o programa Sunny Design Web é considerado o menos favorável.  

Quanto aos softwares de instalação, o SAM apresenta maior número de meses com 

produção energética simulada superior aos dois restantes softwares, e por isso é mais 

desvantajoso. 

Em relação aos programas de instalação, o RETScreen é o simulador mais favorável na 

maioria dos meses e por esse motivo é o eleito entre os três simuladores de instalação. 

Pelos motivos descritos anteriormente os programas de modelação de energia que 

apresentaram melhores resultados são o PVWatts, PVGIS e RETScreen. 

 

Figura 6.14- Simulação dos programas online (gráfico superior) e programas de instalação (gráfico inferior) em 

relação ao ano 2014 (Caso B) 
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Na Figura 6.15 é possível verificar o quanto se desvia o comportamento dos simuladores 

face á energia produzida pelo sistema fotovoltaico, e nos primeiros cinco meses é perfeitamente 

evidente a enorme diferença entre os resultados estimados e a energia produzida.  

Os três programas (PVWatts, PVGIS, RETScreen) têm um comportamento muito idêntico, 

mas nos meses de abril e maio o PVWatts apresentou resultados simulados com alguma 

superioridade em relação ao PVGIS e RETScreen. 

No mês de dezembro o software que apresenta o valor de simulação mais próximo ao real, 

é o simulador online PVGIS. 

Depois da observação integral percebe-se que os softwares melhores para representar este 

caso de estudo são o RETScreen e o PVGIS. 

 

Figura 6.15- Simulação dos programas com melhor comportamento para o ano 2014 (Caso B) 

Anteriormente foram selecionados três softwares, como sendo os mais corretos para a 

simulação do caso de estudo C, mas através de métodos estatísticos foi possível verificar qual 

o programa que apresenta menor desvio, como se pode verificar pela figura 6.16. 

Se analisarmos a figura 6.16 quanto ao desvio mensal, repara-se que dos três programas de 

simulação o PVWatts aparenta ser o menos rigoroso, mais precisamente devido à diferença 

entre os programas nos meses de abril e maio. No entanto o gráfico inferior permite confirmar 

que o PVWatts é o terceiro melhor e o RETScreen é o simulador mais preciso, embora o PVGIS 

seja também uma opção a ter em conta. 

Para este caso de estudo verificou-se que ao excluir os três melhores programas, os restantes 

não apresentaram um desvio muito desfasado uns em relação aos outros. 
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Figura 6.16- Desvio mensal (gráfico superior) e anual (gráfico inferior) da simulação relativamente à produção 

real em 2014 (Caso B) 

6.3. Caso de estudo C  

6.3.1. Ano 2013 

A Figura 6.17 mostra como os seis softwares em estudo se comportam perante um sistema 

fotovoltaico a dois eixos. O programa PV*SOL online não tem a característica de projetar 

sistemas fotovoltaicos com seguidor solar.  

Os meses de produção que indicaram uma maior instabilidade em relação à produção 

estimada são janeiro, março e novembro. Os meses de janeiro e março são comparáveis para a 

mesma situação, uma vez que em ambos a produção fotovoltaica foi escassa em comparação 

com a simulada. No mês de novembro o sistema fotovoltaico segundo os seis programas de 

modelação obteve um rendimento elevado, porque a sua produção foi superior a qualquer 

cálculo estimado por simulador. 
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Figura 6.17- Resultado dos simuladores em relação ao ano 2013 (Caso C) 

Para que seja possível saber qual dos programas de modelação de energia permite simular 

de uma forma mais correta o caso de estudo C para o ano 2013, foram abordados os programas 

de duas formas distintas como se pode verificar pela Figura 6.18.   

É possível ver que o programa online que apresenta resultados mais satisfatórios é o 

PVWatts, uma vez que apresenta resultados razoáveis para sete meses do ano, ao contrário dos 

outros simuladores (PVGIS, Sunny Design Web) que só indicaram uma simulação mensal mais 

favorável do que o PVWatts. 

O programa PVSyst apesar de indicar valores de produção aceitáveis em alguns meses, 

apenas no mês de novembro o resultado é inferior ao produzido. Nos restantes meses do ano o 

programa estima uma produção superior à produzida, mas alguns resultados apresentam uma 

variação grande em comparação com os outros programas de instalação (SAM, RETScreen). 
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Figura 6.18- Simulação dos programas online (gráfico superior) e programas de instalação (gráfico inferior) em 

relação ao ano 2013 (Caso C) 

A Figura 6.19 mostra os três melhores simuladores para projetar o sistema fotovoltaico do 

caso de estudo C para o ano 2013.  

Verifica-se que os simuladores PVWatts e SAM apresentam resultados muito semelhantes, 

uma vez que o seu comportamento ao longo do ano é próximo.  

Observa-se na Figura 6.19 que nos dois primeiros meses do ano, de maio a setembro e em 

dezembro os simuladores PVWatts e SAM indicaram resultados mais próximos aos produzidos 

do que o simulador RETScreen.  

O RETScreen revela uma produção estimada nos meses de abril, outubro e novembro mais 

próxima da real do que os restantes simuladores (PVWatts, SAM). Contudo o RETScreen 

apresenta de uma forma global uma variação de energia maior, e por esse motivo o PVWatts e 

SAM são melhores simuladores para esta situação. Porém o PVWatts é ligeiramente mais 

vantajoso que o SAM, porque nos meses de junho, julho e setembro a produção estimada é 

ligeiramente mais próxima à energia produzida na prática.  
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Figura 6.19- Simulação dos programas com melhor comportamento para o ano 2013 (Caso C) 

A Figura 6.20 permite mostrar o desvio da produção simulada através dos softwares 

relativamente à produção real do ano 2013.  

Para esta situação é bastante saliente que os softwares apresentam menor erro para os meses 

do ano mais quentes.  

Nos meses de janeiro, março e novembro os softwares indicam um grande desvio de 

produção de energia em relação à energia produzida, com a exceção do programa RETScreen 

no mês de novembro. A diferença observada no mês de novembro significa que os simuladores 

PVWatts e SAM não são os mais corretos. No entanto para o mês de janeiro e março os três 

programas indicaram resultados desconfortantes, o que leva a crer que para esses meses o tempo 

meteorológico não foi o mais favorável à produção fotovoltaica.   

Através do gráfico inferior da Figura 6.20 é possível ver qual o melhor software para esta 

situação. Os programas PVWatts e SAM são os mais aconselháveis para esta simulação, mas o 

mais preciso é o PVWatts, uma vez que indica um desvio de produção menor.  
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Figura 6.20- Desvio mensal (gráfico superior) e anual (gráfico inferior) da simulação relativamente à produção 

real em 2013 (Caso C) 

6.3.2. Ano 2014 

É possível verificar na Figura 6.21 que para o caso de estudo C no ano 2014 os dois 

primeiros meses de produção energética estimada pelos simuladores, é superior à produção real. 

Por outro lado, a produção de energia registada pelo sistema fotovoltaico no mês de maio é 

superior a qualquer resultado simulado.  

 

Figura 6.21- Resultado dos simuladores em relação ao ano 2014 (Caso C)  
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Se considerarmos o gráfico relativo aos programas online da Figura 6.22, verifica-se que o 

programa PVWatts desde o mês de maio a agosto apresenta uma produção inferior à produzida, 

mas para os meses de março, setembro e outubro apresenta resultados muito satisfatórios. No 

mês de março, de maio a agosto e outubro o programa Sunny Design Web é dos melhores 

programas a obter um excelente resultado. Para os meses de abril, junho e agosto o programa 

PVGIS tem um comportamento muito bom. 

Quanto aos programas online verifica-se que nenhum software se destaca de forma positiva 

em relação a outro, e por esse motivo é difícil de verificar qual dos três programas online é mais 

vantajoso para esta condição de estudo. 

No que diz respeito ao gráfico dos programas de instalação, há que salientar que nos meses 

de maio e julho nenhum dos três programas (SAM, RETScreen, PVSyst) indicou um valor de 

produção de energia que se aproximasse da elevada produção fotovoltaica, assim como nos 

meses de janeiro e fevereiro, mas estes por razões opostas (produção estimada superior à 

produzida). O programa PVSyst desde setembro a novembro simulou um resultado de produção 

demasiado superior ao produzido em relação aos dois simuladores concorrentes (SAM, 

RETScreen), e por esse propósito o PVSyst não é o programa que apresenta melhores 

resultados. 

 

Figura 6.22- Simulação dos programas online (gráfico superior) e programas de instalação (gráfico inferior) em 

relação ao ano 2014 (Caso C)  
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Através da análise anterior apenas se excluí um software (PVSysts), e por essa razão é 

necessário analisar a Figura 6.23, para que seja possível determinar qual ou quais os softwares 

mais precisos para este caso de estudo. 

Ao analisar a Figura 6.23 verifica-se que o simulador Sunny Design Web indicou cinco 

resultados mensais muito próximos ao alcançado pelo sistema fotovoltaico, mas também 

indicou resultados muito afastados em cinco meses. 

Relativamente aos três simuladores restantes verifica-se que os simuladores com resultados 

mais próximos dos meses mais quentes são também os que apresentam piores resultados nos 

meses mais frios, e vice-versa. Contudo não é possível graficamente designar qual o programa 

que indica menor erro de cálculo para esta simulação.  

 

Figura 6.23- Simulação dos programas com melhor comportamento para o ano 2014 (Caso C) 

Tendo em conta a análise ao gráfico superior da Figura 6.24 não é possível distinguir o 

programa de modelação de energia mais correto para o caso de estudo C em 2014. No entanto 

o gráfico inferior da figura seguinte indica que os seis programas utilizados nesta situação 

apresentam valores de desvio anual muito próximos, principalmente os programas PVWatts, 

Sunny, PVGIS e SAM. Contudo é possível identificar que o PVSyst é o programa que apresenta 

um desvio mais elevado e o SAM o programa mais indicado para este tipo de simulação.  
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Figura 6.24- Desvio mensal (gráfico superior) e anual (gráfico inferior) da simulação relativamente à produção 

real em 2014 (Caso C) 

6.3.3. Ano 2015 

A Figura 6.25 mostra o comportamento mensal dos seis programas de modelação de energia 

para o ano 2015 do caso de estudo C.  

Nos meses de março e maio o sistema fotovoltaico obteve um rendimento elevado, porque 

pode-se verificar na Figura 6.25 que nenhum resultado simulado atingiu o valor de energia 

produzida nesses meses. 

Em dezembro todos os simuladores estimaram que seria possível produzir maior quantidade 

de energia, essa situação não se verificou por causa dos níveis baixos de radiação no mês de 

dezembro. 

O comportamento da produção real relativamente à simulada para os meses referidos 

anteriormente deve-se à variação meteorológica, que influencia o rendimento dos módulos 

fotovoltaicos. 

  



       6.Análise Comparativa Global 

133 

 

 

Figura 6.25 Resultado dos simuladores em relação ao ano 2015 (Caso C) 

A Figura 6.26 é constituída por dois gráficos que permite verificar a produção estimada 

pelos simuladores online e de instalação.  

Nos meses de janeiro, maio e de julho a setembro o programa Sunny Design Web é dos 

programas que apresenta um resultado mais favorável em relação à energia produzida.  

Nos meses de julho a setembro e novembro o programa PVWatts estimou uma produção 

muito inferior, comparada com outros simuladores online. 

O programa online PVGIS indicou uma produção de energia muito razoável em quatro 

meses do ano, por este motivo são considerados o Sunny Design Web e o PVGIS como os 

melhores programas de simulação na categoria de programas online.  

Quanto aos programas de instalação o RestScreen e o PVSyst são os que obtiveram um 

cálculo de produção de energia mais próximo ao registado em 2015. O software SAM apenas 

em dois meses é que o valor estimado se aproximou ao valor real de produção.  

Em conclusão verifica-se que os softwares que mostram resultados mais favoráveis são o 

Sunny Design Web, PVGIS, RETScreen e PVSyst.  
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Figura 6.26- Simulação dos programas online (gráfico superior) e programas de instalação (gráfico inferior) em 

relação ao ano 2015 (Caso C) 

A Figura 6.27 tem como objetivo perceber qual o simulador dos quatro selecionados é 

preferível para simular o caso de estudo C no ano 2015. Mas neste caso é difícil averiguar qual 

dos simuladores é o indicado, porque alguns softwares como o caso do Sunny Design Web e 

RETScreen em determinados meses afastam-se da energia produzida (linha preta) em relação 

a outros programas, mas noutros meses são os que estimaram uma produção mais semelhante 

à registada na prática.  

 

Figura 6.27 Simulação dos programas com melhor comportamento para o ano 2015 (Caso C)  
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No gráfico superior da Figura 6.28 é possível verificar que o programa Sunny se comporta 

muito bem em janeiro, maio e de julho a setembro. O comportamento proveitoso do simulador 

nestes meses valoriza-o e ajuda a tornar-se no melhor simulador do ano 2015 para o caso de 

estudo C.  

Programas como o RETScreen, PVSyst e PVGIS são considerados simuladores medianos, 

uma vez que apresentam aproximadamente os mesmos resultados de desvio, em relação à 

produção real. 

 

Figura 6.28- Desvio mensal (gráfico superior) e anual (gráfico inferior) da simulação relativamente à produção 

real em 2015 (Caso C) 

6.3.4. Ano Médio 

Para o caso de estudo C, foram analisados três anos civis (2013,2014,2015) e foi percetível 

as alterações meteorológicas nos diferentes anos, por esse motivo foi calculado um novo ano 

com características climáticas diferentes. O novo ano foi adquirido por intermédio de uma 

análise conjunta dos três anos civis, obtido através da média aritmética.  Na Figura 6.29 verifica-

se o comportamento dos seis simuladores durante o ano médio. 
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Ao longo do ano o desempenho dos simuladores assemelhou-se com a suposta energia 

produzida no ano criado. No mês de maio o único programa de simulação que se aproxima da 

energia produzida é o Sunny Design Web e no mês de janeiro todos os simuladores estimaram 

uma produção de energia superior, embora a variação não seja muito grande em comparação 

com outros casos já analisados.  

 

Figura 6.29 - Resultado dos simuladores em relação ao ano 2014 (Caso C) 

A Figura 6.30 permite ter uma perceção mais detalhada do comportamento dos programas 

online e de instalação, para que seja possível observar quais os programas que representam 

menor erro ao projetar o presente sistema fotovoltaico.  

O programa Sunny Design Web para o ano médio simulou para cinco meses valores 

elevados relativamente à produção, e essa superioridade resultou de uma diferença de produção 

significativa. Por esta razão softwares como o PVGIS e PVWatts apresentam um 

comportamento de simulação mais próximo à produção real. No entanto o programa PVGIS 

apenas apresentou valores de produção razoáveis para três meses. 

O programa online PVWatts apesar de não ter um comportamento razoável nos meses de 

maio, julho e agosto, para os restantes meses foi o programa que de maneira geral se aproximou 

da produção. 

O programa de instalação PVSyst na categoria em que esta inserido é o menos favorável 

quanto à produção de energia produzida. O PVSyst nos meses de março, setembro e outubro 

estima uma produção de energia com uma variação superior aos programas RETScreen e SAM, 

e por esse motivo é inapropriado em relação aos outros.  
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Relativamente ao RETScreen e ao SAM o comportamento é diferente. Verifica-se que nos 

primeiros dois meses o RETScreen apresenta uma variação de produção superior ao SAM, mas 

ao verificar os restantes meses ambos os programas vão correspondendo, ou seja, num mês um 

indica melhor resultado, mas no mês seguinte o outro é mais preciso.  

 

Figura 6.30 - Simulação dos programas online (gráfico superior) e programas de instalação (gráfico inferior) em 

relação ao ano médio (Caso C) 

A Figura 6.31 indica quais os simuladores mais precisos relativamente à análise efetuada à 

Figura 6.30. O programa RETScreen acompanha muito bem a “linha” de produção de energia 

do ano médio no mês de abril e desde junho a outubro, no entanto nos meses frios é o programa 

que apresenta uma variação de energia maior.  

Os programas PVWatts e SAM para o caso de estudo C apresentaram sempre um 

comportamento muito próximo, como se pode verificar pela Figura 6.31. Contudo o programa 

SAM mostra mais proximidade do resultado de produção de energia nos meses de julho e agosto 

em relação ao PVWatts, o que significa que é ligeiramente melhor para este caso de estudo.   
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Figura 6.31- Simulação dos programas com melhor comportamento para o ano médio (Caso C) 

A Figura 6.32 facilita na identificação do programa que se comportou melhor mensalmente 

ou anualmente para o ano médio do caso de estudo C. 

Aparentemente no gráfico do desvio mensal de produção, o programa RETScreen dá inícios 

de não ser uma opção de valor, mas segundo o gráfico do desvio anual de produção o software 

RETScreen é classificado como o terceiro melhor. Esta classificação deve-se porque apesar de 

no mês de janeiro, fevereiro, maio e dezembro o desvio ser elevado em relação aos outros 

softwares, em outros meses apresentou resultados de desvio muito reduzidos que compensaram 

o estatuto do programa.  
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Figura 6.32- Desvio mensal (gráfico superior) e anual (gráfico inferior) da simulação relativamente à produção 

real no ano médio (Caso C) 

6.4. Simulação através de diferentes programas com os mesmos dados de irradiação 

Alguns programas de modelação de energia que estão a ser estudados têm a particularidade 

de mostrar quais os valores de irradiação que são utilizados para o cálculo de simulação, e 

permitir a substituição desses mesmos dados. A seguir é possível verificar alguns programas 

que têm essa característica e verificar os resultados perante a alteração dos seus dados de 

irradiação. 

Os programas que permitem alterar os seus valores de irradiação, são o RETScreen e o 

PVSyst, e os programas PVGIS e PVWatts permite apenas visualizar quais os níveis de 

irradiação mensal usados para simulação. 

Como o programa PVGIS e PVWatts permitem ver a irradiação solar utilizada na 

simulação, por esse motivo foram transcritos esses dados para os programas RETScreen e 

PVSyst, com a intuição de saber como se comportavam os três simuladores com os dados da 

irradiação solar em comum. 
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6.4.1. Caso de estudo A 

Na Figura 6.33 é possível ver o comportamento do programa PVGIS e dos programas 

RETScreen e PVSyst sem os mesmos dados de irradiação do PVGIS e também com os mesmos 

valores de irradiação. 

É evidente que existe uma diferença de comportamento dos simuladores RETScreen e 

PVGIS quando os valores de irradiação são os próprios do programa. No gráfico superior da 

Figura 6.33 existe cruzamento de valores mensais. De outro modo, no gráfico inferior da 

alteração dos valores de irradiação é notório que o comportamento é muito semelhante nos dois 

primeiros e últimos meses do ano e não existe interseção do comportamento dos diferentes 

simuladores. Observa-se também regularidade dos valores simulados quando os simuladores 

utilizam os dados de irradiação do PVGIS. 

O motivo que permite comportamento idêntico nos simuladores, são os dados de irradiação. 

No entanto a radiação solar não é a única condição que permite aproximar os dados de produção 

de energia elétrica entre diferentes simuladores, existe outras condicionantes por de trás de cada 

programa, como por exemplo temperatura ambiente, equações, quantidade de perdas, entre 

outros.   

Quanto aos programas com os valores de irradiação alterados, o PVSyst indica valores de 

produção de energia superior ao RETScreen e este ao PVGIS. Sem alteração dos dados, o 

programa PVGIS já não é o que apresenta resultados de produção inferiores, mas sim o 

RETScreen.  
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Figura 6.33- Comportamento dos programas RETScreen e PVSyst sem alteração (gráfico superior) e com 

alteração da irradiação solar do programa PVGIS (gráfico inferior) (Caso A) 

Na Figura 6.34 é possível observar o comportamento dos programas PVSyst e RETScreen 

nos anos 2014 e 2015 para o caso de estudo A. Nos gráficos são apresentados os 

comportamentos dos programas de simulação através dos seus próprios dados de irradiação e 

também com os dados de irradiação do programa online PVGIS, com o intuito de verificar as 

diferenças.  

Verifica-se que tanto os programas PVSyst e RETScreen com os dados de irradiação do 

PVGIS, apenas indicam um valor de produção energético inferior no mês de janeiro. Nos 

restantes meses o valor de produção mensal é sempre superior aos valores apresentados pelos 

próprios programas, mas com os seus dados de irradiação.  

Para este caso de estudo os programas PVSyst e RETScreen apresentam resultados mais 

favoráveis se forem utilizados os seus próprios dados de irradiação.  
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Figura 6.34 - Simulação dos programas RETScreen e PVSyst com e sem os dados de irradiação solar do PVGIS 

(Caso A) 

A Figura 6.35 está dividida em dois gráficos diferentes. O gráfico superior representa o 

comportamento dos programas de modelação PVWatts, RETScreen e PVSyst para o caso de 

estudo A. Neste caso verifica-se que os resultados obtidos pelos programas são alternados como 

se pode verificar pela definição das “linhas” de produção de energia.  

O gráfico inferior demonstra o comportamento dos programas RETScreen e PVSyst com 

os dados de irradiação do simulador online PVWatts. O comportamento é muito idêntico e 

existe praticamente uma concordância de produção energética mensal, principalmente entre os 

programas PVWatts e PVSyst. O simulador RETScreen indica valores de produção 

ligeiramente inferiores aos restantes programas nos meses de maio, julho e agosto. 
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Figura 6.35- Comportamento dos programas RETScreen e PVSyst sem alteração (gráfico superior) e com 

alteração da irradiação solar do programa PVWatts (gráfico inferior) (Caso A) 

A Figura 6.36 encontra-se dividida em quatro gráficos, no qual é possível verificar a 

produção de energia elétrica em dois anos diferentes e analisar o comportamento de dois 

programas distintos com os mesmos dados de irradiação e também com os próprios dados.  

O programa RETScreen com os dados de irradiação do PVWatts indica um valor de 

produção anual superior em relação ao programa RETScreen com os seus próprios dados. No 

entanto a diferença não é muita, uma vez que o RETScreen com os dados do PVWatts 

apresentou 1055kWh de diferença em relação à produção em 2014 e sem substituição dos dados 

a diferença é de 764kWh. 

Para o ano 2014 verificou-se de uma maneira geral que o software PVSyst com os dados de 

irradiação do programa PVWatts consegue obter resultados mais próximos à produção em 

2014. O programa com os dados de irradiação alterados obteve menos 187kWh do que sem 

alteração dos dados, e devido a essa diferença aproxima-se mais ao resultado de produção anual.   
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Para o ano 2015 o programa RETScreen com os seus próprios valores de irradiação 

apresentou um valor de produção anual mais distante do real em comparação com programa 

RETScreen a simular com os dados de irradiação do simulador PVWatts.  

O programa PVSyst com os dados de irradiação do PVWatts também indicou maior 

proximidade ao valor de produção de energia do que o resultado alcançado de uma maneira 

comum pelo programa PVSyst. 

Em conclusão o programa RETScreen indicou para ambos os anos melhores resultados com 

a sua base de dados climática e o programa PVSyst indicou resultados mais atrativos com os 

dados de irradiação do PVWatts.  

 

Figura 6.36 - Simulação dos programas RETScreen e PVSyst com e sem os dados de irradiação solar do 

PVWatts (Caso A) 

6.4.2. Caso de estudo B 

A Figura 6.37 permite verificar a diferença do comportamento de programas que simulam 

produção de energia ao longo de um ano, com a sua própria base de dados e com os mesmos 

dados de irradiação do programa PVGIS. 
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No gráfico superior da Figura 6.37 é possível ver que os programas com os seus dados de 

irradiação solar vão apresentar resultados alternados entre eles, ou seja, não existe um programa 

que obtenha sempre valores inferiores aos outros programas.  

No caso dos programas com os mesmos dados de irradiação (gráfico inferior) é possível 

verificar que o programa PVGIS indicou resultados inferiores em todos os meses em relação 

aos outros simuladores. No entanto segue-se o programa RETScreen com os dados de 

simulação um pouco superiores e por fim o PVSyst. É bem visível que para esta situação existe 

uma concordância no comportamento dos simuladores, no entanto as suas diferenças devem-se 

a fatores agregados na programação dos simuladores.  

 

Figura 6.37- Comportamento dos programas RETScreen e PVSyst sem alteração (gráfico superior) e com 

alteração da irradiação solar do programa PVGIS (gráfico inferior) (Caso B) 

Na Figura 6.38 é possível verificar que através dos dados de irradiação do programa online 

PVGIS os programas PVSyst e RETScreen apresentaram resultados mais elevados. 
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A simulação é executada para o caso de estudo B e para este caso o programa RETScreen 

com os dados de irradiação do PVGIS apenas apresenta valores mais próximos para os meses 

de janeiro e setembro, o que significa que é mais coreto simular sem substituir os dados de 

irradiação do programa.  

O software PVSyst acaba por ter um comportamento muito semelhante ao comportamento 

que o programa RETScreen apresenta, ou seja, o PVSyst com os dados do software PVGIS 

apenas simulou valores de produção próximos ao real, para os meses de janeiro e setembro em 

comparação com a sua simulação de origem. Este fundamento confirma que o programa PVSyst 

com os seus dados climáticos apresenta resultados mais próximos aos alcançados na prática. 

 

Figura 6.38 - Simulação dos programas RETScreen e PVSyst com e sem os dados de irradiação solar do PVGIS 

(Caso B) 

A Figura 6.39 está dividida em dois gráficos, o gráfico superior exemplifica a simulação de 

três programas de modelação de energia sem alteração da sua base de dados, e o gráfico inferior 

representa igualmente a simulação dos mesmos programas, mas neste caso os softwares 

RETScreen e PVSyst simulam com os dados de irradiação do simulador PVWatts.  
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No gráfico superior verifica-se que apesar da simulação ser efetuada por três programas 

diferentes, há meses em que a produção de energia é muito idêntica. No entanto em alguns 

meses há maior proximidade entre os simuladores PVWatts e RETScreen e em outros meses a 

semelhança de resultados é entre os simuladores PVWatts e PVSyst. 

O gráfico que mostra o comportamento dos programas com os dados de irradiação do 

PVWatts, indica maior semelhança de resultados entre os três programas em comparação com 

o gráfico superior. Nota-se que os três programas se comportam de forma ordenada, pois o 

programa PVSyst simulou energia superior aos dois restantes programas e com exceção dos 

meses de janeiro, novembro e dezembro, o programa PVWatts obteve simulação superior ao 

RETScreen. 

 

Figura 6.39- Comportamento dos programas RETScreen e PVSyst sem alteração (gráfico superior) e com 

alteração da irradiação solar do programa PVWatts (gráfico inferior) (Caso B) 

  



       6.Análise Comparativa Global 

148 

 

O programa RETScreen com os seus próprios dados de irradiação solar apresenta valores 

de produção de energia mais próximos à produção energética registada do que, com os valores 

da irradiação solar do PVWatts (Figura 6.40). Apenas em três meses existe uma variação mais 

significativa em relação às diferentes simulações do RETScreen, porque além disso o 

RETScreen indica um comportamento mais próximo à produção com os seus próprios dados. 

O PVSyst com ou sem os dados de irradiação do PVWatts apresenta resultados muito 

idênticos com exceção de janeiro, abril e dezembro, embora em janeiro e dezembro a variação 

seja pequena (Figura.6.40). Contudo o simulador PVSyst com os seus valores de produção 

anual aproxima-se mais da produção registada, mas a variação entre os resultados do PVSyst 

com e sem os dados de irradiação do programa PVWatts é de apenas 21kWh. 

 

Figura 6.40- Simulação dos programas RETScreen e PVSyst com e sem os dados de irradiação solar do PVWatts 

(Caso B)  
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6.4.3. Caso de estudo C 

Na Figura 6.41 é possível ver as diferenças do comportamento da simulação de três 

programas com os seus próprios dados de irradiação e com os dados de irradiação do programa 

online PVGIS, para o caso de estudo C.  

Observa-se na Figura 6.41 que não há um software que se destaque em todos os meses 

quando estes utilizam os seus próprios dados de irradiação, pois os resultados mensais são 

alternados.  

Sempre que cada programa usa os seus dados verifica-se que não existe uma ordem dos 

resultados simulados entre os três simuladores. Este comportamento verifica-se quando são 

utilizados os valores de irradiação do PVGIS para os três programas (Figura 6.41 gráfico 

inferior).  

O programa PVSyst com os dados de irradiação do PVGIS apresenta valores superiores aos 

restantes programas, no entanto a diferença de simulação é reduzida. Já o PVGIS e RETScreen 

praticamente que coincidem os seus valores de produção de energia mensal. 

 

Figura 6.41- Comportamento dos programas RETScreen e PVSyst sem alteração (gráfico superior) e com 

alteração da irradiação solar do programa PVSyst (gráfico inferior) (Caso C)  
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A Figura 6.42 apresenta os resultados de dois programas (RETScreen, PVSyst) de 

simulação de energia com e sem alteração dos seus dados de irradiação para três anos de 

produção. Em cada gráfico da Figura 6.42 é possível observar a diferença de produção de 

energia registada em cada ano em relação à energia simulada. 

Para todos os anos de produção os programas PVSyst e RETScreen com os seus próprios 

dados de irradiação indicam resultados mais próximos à energia real. 

Os resultados que se destacam e que são considerados mais favoráveis pelo programa 

RETScreen com os dados de irradiação do PVGIS, são o mês de janeiro para os três anos, o 

mês de maio em 2014 e 2015 e julho de 2015. No caso do programa PVSyst o comportamento 

também é muito idêntico ao descrito anteriormente.  

 

 

Figura 6.42 - Simulação dos programas RETScreen e PVSyst com e sem os dados de irradiação solar do PVSyst 

(Caso C)  
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A Figura 6.43 permite ilustrar como se comporta os programas RETScreen e PVSyst com 

os dados de irradiação do programa online PVWatts, e também verificar o seu desenvolvimento 

anual sem a alteração dos seus dados. 

O gráfico superior que representa o próprio desempenho dos programas (sem alteração dos 

dados de irradiação), mostra que não há concordância da energia produzida entre os diferentes 

programas, ou seja, é indicado variações significativas da produção de energia mensal entre os 

resultados dos três simuladores (PVWatts, RETScreen, PVSyst). 

Os dados da irradiação do PVWatts nos outros dois simuladores fez com que a diferença 

entre os resultados dos simuladores presente no gráfico superior da Figura 6.43 diminuísse. Os 

três programas com os mesmos dados de irradiação indicaram resultados muito próximos, 

verificando-se uma diferença de produção entre os três programas muito reduzida em alguns 

meses. No entanto não significa que essa concordância de resultados tenha sido favorável 

quanto à aproximação da produção registada pelos sistemas fotovoltaicos do caso de estudo C.  

 

Figura 6.43- Comportamento dos programas RETScreen e PVSyst sem alteração (gráfico superior) e com 

alteração da irradiação solar do programa PVWatts (gráfico inferior) (Caso C) 

A Figura 6.44 demonstra o comportamento dos programas RETScreen e PVSyst com e sem 

os dados de irradiação do programa PVWatts.  
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Comparando o comportamento do programa PVSyst a simular com os dados de irradiação 

do PVWatts e com os seus dados de irradiação, verificou-se que existiu maior proximidade dos 

resultados entre as simulações do PVSyst do que o RETScreen. Abril foi o mês em que se 

verificou maior variação em ambos os programas, comparando a simulação ou e sem alteração 

dos dados de irradiação.  

Através de uma abordagem geral os programas RETScreen e PVSyst com os seus próprios 

dados apresentam um valor anual de simulação mais elevado do que, com os valores de 

irradiação do PVWatts, no entanto a diferença entre as simulações do PVSyst foram menores.  

O programa RETScreen com os seus valores de irradiação apresentou melhores resultados 

para o ano 2015 do que com os dados de irradiação do PVWatts, porém o ano 2015 foi o ano 

de maior produção fotovoltaica. Nos anos anteriores (2013, 2014) o RETScreen com os dados 

de irradiação do PVWatts apresentou resultados mais próximos aos reais. 

O programa PVSyst com os valores de irradiação do PVWatts indicou resultados mais 

próximos à produção real para todos os anos comparativamente se usasse os seus próprios dados 

de irradiação.  

 

Figura 6.44- Simulação dos programas RETScreen e PVSyst com e sem os dados de irradiação solar do PVWatts 

(Caso C)  
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6.5. Método simples e detalhado no mesmo simulador 

6.5.1. SAM 

No Quadro 6.1 é possível verificar os valores mensais simulados pelo programa de 

modelação de energia SAM, através de dois métodos distintos para diferentes casos de estudo. 

Um dos métodos é considerado mais detalhado, uma vez que é necessário preencher mais 

variáveis de entrada e por sua vez o tempo de simulação é superior ao restante método de 

simulação, também disponibilizado pelo mesmo software. 

Para todos os casos de estudo, o método de simulação mais detalhado do programa SAM 

calculou um valor mais elevado de produção anual de energia em relação ao método que 

permite efetuar a simulação mais rapidamente.  

Nos três casos de estudo o erro máximo de variação detetado entre os dois métodos de 

simulação é de 5%. 

Quadro 6.1- Resultados do simulador SAM através de dois métodos diferentes 

 Caso de estudo A Caso de estudo B Caso de estudo C 

Meses Método 

detalhado 

Método 

simples 

Método 

detalhado 

Método 

simples 

Método 

detalhado 

Método 

simples 

janeiro 733,3 736,1 273,6 265,3 1226,4 1232,4 

fevereiro 969,1 918,4 341,0 328,0 1545,8 1556,7 

março 1450,1 1373,3 502,9 482,3 2382,4 2374,1 

abril 1660,7 1578,9 565,2 544,0 2753,7 2735,8 

maio 1747,4 1668,8 583,4 564,4 3130,5 3118,0 

julho 1696,3 1623,5 562,7 546,4 3254,9 3147,8 

julho 1740,0 1662,28 578,9 561,1 3228,8 3145,1 

agosto 1722,9 1641,8 583,5 563,7 3085,5 2990,4 

setembro 1393,0 1330,6 480,4 465,8 2393,9 2321,3 

outubro 1201,3 1138,9 420,7 404,6 1999,5 1967,4 

novembro 688,2 658,7 241,3 235,6 1067,4 1075,2 

dezembro 693,5 661,1 246,9 240,2 1146,7 1145,7 

Total 15735,6 14992,4 5380,5 5201,4 27215,5 26809,9 

 

O Quadro 6.2 permite comparar a energia produzida anualmente pelo sistema fotovoltaico 

em relação à energia simulada pelos dois métodos do programa SAM.  
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O valor de energia produzido através do método detalhado é superior ao simulado pelo 

método simples. Analisando a energia real registada verifica-se que a simulação pelo método 

simples realizada para os sistemas fixos (casos de estudo A e B) é mais vantajosa do que a 

detalhada, uma vez que resultado se aproximou mais ao real e também é mais rápido obter a 

simulação por este método. No entanto para o sistema fotovoltaico com seguidor solar, a 

simulação pelo método detalhado é mais vantajosa, porque apresentou um resultou mais 

próximo do que o método simples para os anos 2014 e 2015. Para o ano 2013 a produção através 

do método simples apresentou um resultado mais próximo ao real do que pelo método 

detalhado. 

Quadro 6.2- Resultados anuais simulados pelo SAM e registados pelo sistema fotovoltaico 

 
Caso de estudo A 

Caso de 

estudo B 
Caso de estudo C 

Ano 2014 Ano 2015 Ano 2014 Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 

Produção anual 

real [kWh] 
13864,0 15087,0 3301,0¹ 24642,0 27084,0 28613,0 

Simulação 

método detalhado 

[kWh] 

15735,6 4471,6¹/5380,5 27215,5 

Simulação 

método simples 

[kWh] 

14992,4 4321,0¹/5201,4 26809,9 

1 produção apenas de 9 meses 

6.5.2. PVSyst 6.0.1 

Por intermédio do Quadro 6.3 é possível ver os valores mensais de simulação executados 

pelo programa PVSyst para os casos de estudo A e B. A simulação foi executada por dois 

métodos diferentes, ambos disponibilizados pelo mesmo programa.  

O programa PVSyst não permite a simulação do caso de estudo C pelo método simples, 

porque o programa apenas simula projetos com seguidor solar através do método detalhado. 

Ao contrário do SAM o programa PVSyst apresentou resultados de produção de energia 

mais elevados pelo método simples. No caso de estudo A, a diferença anual entre os dois tipos 

de simulações foi de 785kWh para o caso de estudo A e no caso B de 213kWh. 

Para os dois casos de estudo foi detetado um erro máximo mensal de 6% em relação aos 

dois métodos de simulação do programa PVSyst. 
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Quadro 6.3- Resultados do simulador PVSyst através de dois métodos diferentes 

 Caso de estudo A Caso de estudo B 

Meses Método 

detalhado 

Método 

simples 

Método 

detalhado 

Método 

simples 

janeiro 928,0 976,0 343,0 358,0 

fevereiro 921,0 942,0 335,0 338,0 

março 1442,0 1503,0 515,0 532,0 

Abril 1433,0 1509,0 499,0 520,0 

Maio 1648,0 1720,0 565,0 582,0 

Julho 1658,0 1754,0 563,0 589,0 

Julho 1683,0 1774,0 573,0 596,0 

agosto 1723,0 1828,0 595,0 625,0 

setembro 1530,0 1616,0 541,0 566,0 

outubro 1269,0 1332,0 459,0 478,0 

novembro 862,0 897,0 317,0 326,0 

dezembro 756,0 787,0 281,0 289,0 

Total 15853,0 16638,0 5586,0 5799,0 
 

No Quadro 6.4 estão registados os valores reais de produção de energia atingidos pelos 

sistemas fotovoltaicos fixos e também a simulação pelo método detalhado e simples para esses 

mesmos sistemas fotovoltaicos.  

Para os dois casos de estudo o programa PVSyst através do método de simulação simples 

apresentou valores mensais sempre superiores aos simulados pelo método de simulação 

detalhado. Por este motivo o programa PVSyst através do método de simulação detalhado 

apresentou maior proximidade da energia simulada relativamente à produção real.  

Quadro 6.4- Resultados anuais simulados pelo PVSyst e registados pelo sistema fotovoltaico 

 Caso de estudo A Caso de estudo B 

Ano 2014 Ano 2015 Ano 2014 

Produção anual real [kWh] 13864 15087 3301¹ 

Simulação método detalhado [kWh] 15853 4529¹/5586 

Simulação método simples [kWh] 16638 4799¹/5799 
1 produção apenas de 9 meses  
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6.6. Energia produzida (método analítico, simulação e real) 

Para calcular a energia produzida nos três casos de estudo por intermédio de cálculos 

analíticos foi necessário recorrer desde a equação 2.2 à 2.10, que se encontram discriminadas 

no capitulo 2.  

É necessário saber a irradiação incidente para a inclinação a que se dispõe os módulos 

fotovoltaicos e a temperatura ambiente da localização dos sistemas fotovoltaicos. A irradiação 

foi adquirida através do software PVGIS e a temperatura através do software RETScreen 4. No 

entanto para resolver as equações é necessário consultar os data sheets para saber quais os 

valores de referência das células fotovoltaicas. 

O Quadro 6.5 mostra a energia produzida para os três casos de estudo. A energia foi 

calculada de modo a contabilizar 14% de perdas diversas, que foi a quantidade de perdas 

predefinas por alguns softwares ou a inserida em caso de variável de entrada. 

Quadro 6.5- Resultados de energia produzida pelo método analítico para os diferentes casos de estudo 

 Energia Produzida [kWh] 

Meses Caso de estudo A Caso de estudo B Caso de estudo C 

janeiro 611,67 213,87 1150,22 

fevereiro 915,23 318,94 1671,52 

março 1297,18 451,67 2478,23 

abril 1278,68 445,45 2517,66 

maio 1522,96 530,44 3200,79 

junho 1633,47 569,00 3681,23 

julho 1810,71 630,90 4195,57 

agosto 1801,34 627,59 3860,52 

setembro 1520,07 529,75 3009,96 

outubro 1111,23 387,74 2110,79 

novembro 718,065 250,93 1303,81 

dezembro 602,50 210,71 1104,99 

Total 14823,10 5166,99 30285,3 
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6.6.1. Caso de estudo A 

A Figura 6.45 foi criada com o intuito de mostrar as diferenças entre a energia produzida 

pelo sistema fotovoltaico relativamente com a energia calculada por métodos analíticos e 

também simulada pelo programa PVGIS. 

Verifica-se que a produção da energia calculada pelo método analítico foi muito idêntica à 

do simulador, embora também tenha algumas semelhanças com a produção registada. Caso seja 

considerado os valores finais de produção anual, conclui-se que o método analítico indicou um 

resultado mais próximo à produção no ano 2014 em comparação com o simulador PVGIS, 

porém para o ano de produção 2015 o simulador indicou um valor anual mais próximo. 

Os resultados mensais do simulador são muito idênticos aos do método analítico, 

praticamente durante todo o ano. A maior diferença é nos dois primeiros meses do ano e nos 

dois últimos, onde a energia calculada por intermédio de cálculos analíticos é inferior à energia 

simulada. Contudo para o mês de janeiro, fevereiro e novembro o cálculo analítico apresentou 

valores de produção mais próximos ao real relativamente ao simulador. 

De modo geral o cálculo de energia através do método analítico indicou maior diferença de 

produção em relação à produção real em três meses para cada ano. No ano 2015 duas das 

diferenças mensais (janeiro, março) são inferiores, ou seja, a energia produzida pelo sistema 

fotovoltaico foi superior à simulada. 

 

Figura 6.45- Produção de energia através do simulador PVGIS e do método analítico, para o ano 2014 (gráfico 

superior) e o ano 2015 (gráfico inferior) (Caso A)  
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6.6.2. Caso de estudo B 

O comportamento anual da produção de energia pelo método analítico é idêntico ao do 

simulador PVGIS, como se pode ver na Figura 6.46.  

Aparentemente o cálculo pelo método analítico apresenta valores superiores no período do 

ano mais quente (junho-agosto) e inferiores nos meses mais frios (janeiro-março, outubro-

dezembro) em comparação com os resultados do simulador PVGIS. 

Ao considerar o total da produção anual, o resultado determinado pelo método analítico é 

inferior ao simulado, no entanto tendo em conta os nove meses de produção o simulador PVGIS 

aproxima-se mais 7,6kWh da produção registada em comparação com o método analítico. Este 

diagnóstico significa que através do método analítico a produção é mais próxima à real durante 

os 12 meses, mas para os 9 meses de produção o simulador apresentou um resultado mais 

próximo ao registado pelo sistema fotovoltaico.  

Como já indicado nos capítulos anteriores, a produção de energia registada pelo sistema 

fotovoltaico no caso de estudo B é de suspeitar. Tal como os simuladores, a produção de energia 

pelo método analítico também apresentou valores mensais muito superiores à produção real, 

principalmente nos primeiros três meses. 

 

Figura 6.46- Produção de energia através do simulador PVGIS e do método analítico, para o ano 2014 (Caso B) 

6.6.3. Caso de estudo C 

O cálculo da energia produzida por intermédio do cálculo analítico está representado na 

Figura 6.47, assim como a energia simulada pelo programa PVGIS e a produção registada por 

um sistema fotovoltaico com seguidor solar a dois eixos.  
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O comportamento da produção de energia través do método analítico é idêntico à simulada 

pelo PVGIS, no entanto é saliente que nos meses de junho, julho e agosto a energia mensal 

calculada pelo método analítico é superior à determinada pelo simulador. 

 Podemos afirmar que o método analítico apresentou resultados aceitáveis para seis meses 

de produção do ano 2013, mas para os restantes meses a diferença é significativa, 

principalmente nos meses de julho e agosto.  

Se considerarmos os valores de produção anual do simulador PVGIS e do método analítico, 

repara-se que o simulador apresenta um resultado mais próximo à produção real para o ano 

2013 do que o método analítico. 

 

Figura 6.47- Produção de energia através do simulador PVGIS e do método analítico, para o ano 2013 (Caso C) 

Por intermédio da figura 6.48 é possível retirar informações relativamente à relação que há 

entre a energia produzida através do simulador PVGIS, do cálculo analítico e do sistema 

fotovoltaico para os anos 2014 e 2015. 

 O método analítico indicou uma produção anual superior aos três anos de produção do 

caso de estudo C. No entanto o método analítico indicou uma produção superior em 545,3kWh 

em relação à produção anual simulada pelo programa PVGIS, e por esse motivo o simulador 

calculou resultados mais próximos à produção real. 

Os gráficos da Figura 6.48 têm representado a mesma “linha” de produção de energia do 

cálculo analítico e do simulador da Figura 6.47, uma vez que estes não calculam energia para 

um ano em particular, mas sim para um ano em geral.  

Tanto para o ano de produção 2014 como 2015 a produção de energia pelo método analítico 

indicou cinco meses com um valor de produção muito próximo. 
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Para todos os anos de produção do caso de estudo C, o método analítico indicou para a 

maioria dos meses uma produção sempre superior à real e quanto mais húmidos (menor 

quantidade de irradiação) os anos são, como o caso do ano 2013 e 2014 maior é o número de 

meses em que a energia produzida pelo método analítico é superior à real. 

 

Figura 6.48- Produção de energia através do simulador PVGIS e do método analítico, para o ano 2014 (gráfico 

superior) e o ano 2015 (gráfico inferior) (Caso C) 

6.7. Conclusões 

Quatro dos softwares (PVSyst, RETScreen, SAM, PVWatts) indicaram resultados 

inferiores à produção real desde maio a agosto para o sistema com seguidor solar.  

Para qualquer que seja o caso de estudo e o ano, os resultados registados pelos sistemas 

fotovoltaicos no mês de abril são próximos aos simulados pelos programas RETScreen e 

PVGIS. Os restantes programas apresentaram resultados com um erro muito superior aos dois 

mencionados anteriormente.   
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Para o ano 2014, verificou-se que no caso de estudo A nenhum programa simulou energia 

igual ou superior à registada no mês de dezembro e no caso de estudo C o resultado foi muito 

semelhante com a exceção do programa RETScreen. Em todos os casos de estudo para os meses 

de janeiro e fevereiro de 2014 a energia simulada superou muito a energia alcançada na prática.   

No caso de estudo A os programas PVWatts, Sunny Design Web, SAM e PVSyst no ano 

2014 apenas indicaram para o mês de dezembro um valor de energia simulada inferior ao real, 

no entanto para o mesmo ano, mas para o sistema com seguidor isso já não se observou.  

Em março de 2015 a produção real de energia foi bastante superior à prevista pelos 

simuladores assim como o mês de maio em 2014 e 2015 no caso de estudo C.  

Tanto no sistema fixo como no de seguidor solar a energia simulada indicada por todos os 

simuladores foi superior de forma significativa para o mês de dezembro de 2015. Esta 

superioridade está relacionada com o facto de o mês de dezembro ter sido considerado o mês 

de maior variação para o ano 2015.  

Verificou-se que os softwares apresentaram um comportamento distinto tanto para os 

sistemas fotovoltaicos fixos como para o seguidor solar. Para os anos de produção dos sistemas 

fixos, o programa de simulação RETScreen foi considerado o mais correto, no entanto o 

programa PVWatts e PVGIS apresentaram pouca diferença de erro em comparação com o 

RETScreen. Para o sistema com seguidor solar, foram selecionados três programas como os 

mais favoráveis, porque para o ano 2013 o mais preciso foi o PVWatts, no ano seguinte o SAM 

e em 2015 o software Sunny Design Web. Porém chegou-se à conclusão que o PVWatts e SAM 

são programas mais precisos para anos com baixos níveis de radiação solar como o caso de 

2013 e 2014, e o programa Sunny como indicou valores de produção mais elevados ajustou-se 

na maioria ao ano 2015. 

Quanto à simulação através do método simples e detalhado de cada programa, conclui-se 

que o método detalhado é o método mais extenso, uma vez que é necessário preencher ou 

selecionar maior número de variáveis. 

No programa SAM a diferença máxima entre os valores de simulação pelos dois métodos 

diferentes é de 5%, tanto mensal como anual.  
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Ao efetuar a simulação pelos dois métodos distintos do programa SAM verifica-se que para 

os casos de estudo com sistemas fixos, o método simples é mais vantajoso e para sistemas com 

seguidor a dois eixos o método detalhado indicou resultados mais próximos aos reais. No 

entanto o método detalhado apenas apresentou resultados mais próximos aos reais para o ano 

2014 e 2015, porque para o ano 2013 (ano com menores níveis de radiação) foi o método 

simples que indicou resultados mais favoráveis.  

O programa PVSyst apenas permite simular através do método simples para sistemas fixos. 

O erro máximo entre o método simples e o detalhado do programa PVSyst foi de 6% e o 

mínimo foi de 1%. 

O programa PVSyst para o caso de estudo A e B apresentou valores de produção mais 

próximos aos reais através da simulação executada pelo método detalhado. 

Em relação ao teste da alteração dos dados de irradiação dos programas RETScreen e 

PVSyst, comprovou-se que os valores de irradiação influenciam os resultados de produção 

simulados. Ao efetuar a simulação pelos programas através dos mesmos dados de irradiação, 

observou-se que os resultados de ambos foram mais semelhantes entre si do que quando foram 

simulados com a própria base de dados. No entanto os programas mostraram um 

comportamento ligeiramente mais próximos uns dos outros com os dados de irradiação do 

PVWatts em relação aos dados do PVGIS. 

Os programas com os dados de irradiação do programa PVGIS, indicaram valores muito 

próximos principalmente nos dois primeiros e dois últimos meses do ano. Este procedimento 

também se verifica quando utilizados os dados de irradiação do programa PVWatts. 

Independentemente do caso de estudo observou-se através de gráficos o comportamento de 

dois grupos de programas (RETScreen, PVSyst, PVWatts e RETScreen, PVSyst, PVGIS) e 

verificou-se que o comportamento dos simuladores é desalinhado. Este comportamento não se 

confirma quando os programas simulam com os mesmos dados de irradiação solar.  
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Com os mesmos dados de irradiação é possível identificar muito bem o desempenho anual 

dos simuladores. Contata-se que no grupo de simulação RETScreen, PVSyst, PVGIS o 

simulador PVSyst é o que apresentou valores de produção mais elevados em todos os meses, 

seguindo-se o PVWatts e por ultimo o RETScreen. O grupo RETScreen, PVSyst, PVWatts não 

revela a mesma ordem que o grupo anterior, existe variação para o caso dos sistemas fixos e 

com seguidor solar. Para os casos de sistema fixo o simulador que apresenta valores de 

produção mais elevados é o PVSyst e o menos é o RETScreen. Para o caso de estudo C (sistema 

com seguidor) os valores de produção mais elevados são representados pelo simulador PVSyst 

e o menos pelo PVWatts. Contudo o programa PVSyst é o simulador que indica resultados mais 

elevados em qualquer que seja o caso. 

Os programas PVSyst e RETScreen com os dados de irradiação do PVGIS apresentam 

sempre resultados de produção anual superior em comparação se utilizassem a sua própria base 

de dados. No entanto o PVSyst com os dados de irradiação do programa PVWatts indicou 

sempre produção anual inferior em comparação se utilizasse a sua base de dados de irradiação.  

O programa RETScreen a simular com os seus dados de irradiação para os sistemas fixos 

apresentou resultados de simulação mais baixos em comparação se simulasse com os dados dos 

programas PVGIS e PVWatts. Para o sistema com seguidor solar a produção anual simulada 

pelo RETScreen com os dados de irradiação do PVGIS foi superior em comparação com a 

simulação com os seus próprios dados, mas com os dados de irradiação do PVWatts a produção 

já seria inferior comparando com a simulação original. 

Conclui-se que para todos os casos de estudo os programas que simularam com a sua própria 

base de dados indicaram resultados mais próximos do que quando simularam com os dados de 

irradiação do PVGIS.  

Para o caso de estudo A e B o programa RETScreen através da sua base de dados indicou 

uma produção anual mais próxima para anos menos secos, como é o caso do ano 2014. Dado 

que o ano 2015 obteve maiores níveis de irradiação solar, o programa RETScreen com os dados 

de irradiação do simulador PVWatts indicou uma produção anual mais idêntica à registada em 

2015. Para o caso de estudo C a situação é o oposto, ou seja, para o ano de maiores níveis de 

irradiação (2015) o programa RETScreen a simular com a sua base de dados, indica resultados 

mais próximos à produção anual e para os anos mais húmidos (2013 e 2014) o programa com 

os valores de irradiação do PVWatts apresentou resultados mais próximos aos registados na 

prática.  
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O programa PVSyst para o caso de estudo A e C independentemente do ano, apresentou um 

resultado mais próximo ao real através da simulação com os dados de irradiação do PVWatts. 

Para o caso B, considerando os nove meses de produção, o simulador PVSyst indicou um 

resultado mais próximo ao alcançado na prática baseando-se nos seus dados de irradiação solar, 

embora a diferença tenha sido de apenas 21kWh em comparação com os dados de irradiação 

do PVWatts. 

A maior diferença entre a energia produzida pelo programa com os seus dados de irradiação 

e os dados do programa PVWatts é sobretudo no mês de abril. Esta variação deve-se, porque a 

irradiação no mês de abril disponibilizada pelo programa PVWatts apresenta uma superioridade 

significativa em comparação com os programas PVSyst e RETScreen. No caso do PVGIS a 

maior diferença é nos meses de julho e agosto, devido à irradiação nesses meses disponibilizada 

pelo programa PVGIS ser superior relativamente à dos programas PVSyst e RETScreen. 

Em relação à energia produzida através do método analítico verificou-se que esta apresentou 

valores mensais superiores ao programa PVGIS para os meses mais quentes e para os meses 

mais frios o método analítico indicou produção inferior ao simulador PVGIS. Contudo o 

comportamento foi bastante semelhante, uma vez que os dados de irradiação utilizados são os 

mesmos. 

Para o caso de estudo B e C o simulador PVGIS indicou resultado de produção mais 

próximo ao real em comparação com a produção calculada pelo método analítico, embora no 

caso de estudo B a diferença do simulador para o método analítico foi de apenas 7,6kWh (em 

relação aos nove meses de produção). 

No caso de estudo A para o ano 2014 o cálculo pelo método analítico indica um resultado 

mais próximo ao real em comparação com o simulador, mas no ano 2015 o simulador indica 

um resultado mais próximo ao real.  

Conclui-se que através do método analítico os resultados são bastante aceitáveis quando 

comparados a anos que não apresentam índices de radiação solar muito elevados, no entanto 

para sistemas de seguidores solares os resultados obtidos através do calculo analítico não é o 

mais favorável e por isso é mais correto confiar num software.  
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7. Conclusões 

A energia produzida depende principalmente da quantidade de irradiação que chega até aos 

módulos fotovoltaicos. Em alguns meses foi possível verificar que a produção de energia 

superou as espectativas da produção dos simuladores, o que significa que houve dias nesses 

meses com elevados níveis de radiação solar.  

Como é do conhecimento de todos, os níveis de radiação solar no verão são superiores aos 

do inverno. Comprovou-se que nos dois primeiros e dois últimos meses do ano a produção é 

reduzida em comparação com a de maio a agosto, que no geral foi quando os sistemas 

produziram mais.  

Nos sistemas do caso de estudo A e B verificou-se que em diferentes anos a produção de 

energia varia muito. Detetou-se que o ano 2013 foi o ano mais húmido e com maior 

nebulosidade do que o ano 2014 e 2015, uma vez que o ano 2015 foi o ano em que a produção 

anual foi superior aos dois anos anteriores principalmente ao ano 2013 e por outro lado em dez 

dos treze casos analisados, o ano 2015 apresentou maior número de meses em que a energia 

simulada foi inferior à registada. 

Foram estudados dois sistemas fotovoltaicos fixos, ambos em Vila Real, mas comparando 

os resultados de produção é visível que os resultados do caso de estudo B não parecem 

devidamente corretos. A desconfiança dos resultados do caso de estudo B deve-se 

principalmente devido ao mês de setembro ter sido o mês de maior produção fotovoltaica, e no 

caso de estudo A a produção de energia desde o mês de março a agosto foi superior a setembro 

para o mesmo ano (2014), mas também devido aos primeiros cinco meses indicarem uma 

produção de energia muito inferior à simulada. Suspeita-se que para ter ocorrido essas 

diferenças enormes de variação de energia produzida, pode estar em causa a deficiência de 

algum equipamento, efeitos de sombreamento ou outros problemas. 

Para o caso de estudo B todos os simuladores com exceção do PV*SOL simularam 

produção de energia inferior para o mês de setembro, o que comprova que o mês de setembro 

foi de elevada produção energética.  

No geral a produção simulada pelos simuladores é superior à produção real. Porém foi 

efetuado uma análise que permitiu saber que a probabilidade de a energia simulada ser superior 

à registada nos meses mais húmidos é mais elevada em relação aos meses mais quentes. Esta 

teoria relaciona-se com o facto de os três primeiros meses do ano e os dois últimos indicarem 

maior variação de produção entre a simulada e a registada. 
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Em relação à contribuição de energia do mês de maior produção e menor conclui-se que o 

mês de maior produção varia entre 12% - 14% e o de menor produção varia entre 1% - 4%. No 

entanto no caso de estudo B o mês de maior produção teve uma contribuição energética de 17%, 

mas como é sabido este caso de estudo gera dúvida quanto á sua real produção.  

Como os simuladores simulam em grande maioria resultados superiores aos registados 

pelos sistemas fotovoltaicos, o ano 2015 foi considerado o ano com resultados mais semelhantes 

ao dos simuladores, visto que foi o ano de maior rendimento fotovoltaico.  

Durante o estudo efetuado aos softwares percebe-se que a maioria indica o mesmo mês 

como o de maior variação, mas para o mês de menor variação não há unanimidade entre os 

softwares.  

Relativamente á variação da produção de energia no ano 2014 e 2015 , percebeu-se que 

houve um mês que todos os programas obtiveram em simultâneo um erro de variação menor 

que 10%. 

Constatou-se que nem sempre o mês de menor produção é o de maior variação, assim como 

os meses de menor variação não serem sempre os de maior produção. 

Para casos iguais os mesmos simuladores apresentam comportamentos diferentes, esta 

situação verifica-se perfeitamente no mês de abril independentemente do caso e do ano. Os 

programas que simularam mais próximo da produção real foram o RETScreen e PVGIS, os 

restantes em comparação indicam uma variação superior.  

Contudo verificou-se que para os sistemas fixos o programa mais correto é o RETScreen, 

mas os programas PVGIS e PVWatts também são uma alternativa válida. Para os sistemas com 

seguidor solar a dois eixos, conclui-se que não existe um software que seja mais preciso que os 

outros no geral, porque os programas PVWatts, SAM e Sunny indicaram ser boas soluções em 

anos distintos de produção. 

Em caso de escolha de um programa tanto para a simulação de sistemas fixos e para 

seguidor a dois eixos, o programa PVWatts seria a opção mais correta.  

Apesar de o programa RETScreen ter sido considerado o melhor programa para os sistemas 

fixos e o SAM o melhor no ano 2014 para o sistema com seguidor, conclui-se que os programas 

online PVWatts e PVGIS apresentam resultados mais precisos do que programas de instalação 

(SAM e PVSyst para sistema fixo e RETScreen e PVSyst para seguidor) de compra obrigatória 

para aquisição de versão completa.  
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No geral os softwares apresentam resultados mais precisos para os meses mais quentes 

(abril-setembro) do que nos meses mais frios (janeiro-março e outubro-dezembro). No entanto 

para o sistema com seguidor o programa PVWatts assim como o SAM indicaram resultados de 

produção mais idênticos aos reais para os meses mais frios dos anos 2014 e 2015. No ano 2013 

para o mesmo sistema, o Sunny também teve o mesmo comportamento dos softwares 

mencionados anteriormente. Para o sistema fixo o programa PV*SOL, Sunny e SAM para o 

ano 2015, indicaram maior precisão nos meses frios do que nos quentes. Contudo o software 

que se aproxima em maior número de situações relativamente à produção mais semelhante aos 

meses de inverno é o programa SAM. 

Dos softwares estudados o PVSyst e SAM permitem simular através do método simples ou 

detalhado. 

No programa PVSyst o erro máximo entre o método simples e o método detalhado é de 6% 

e o mínimo foi de 1%, para os casos de estudo abordados. O simulador PVSyst 6.0.1 não 

permite efetuar simulação através do método simples para sistemas com seguidor solar. 

No programa SAM a máxima diferença entre o método simples e o detalhado é de 5% e a 

mínima diferença é de 0,1%. Relativamente às diferenças, estas foram menores para o sistema 

com seguidor solar e apenas em três meses o método simples indicou produção superior ao 

método detalhado. Para o sistema fotovoltaico fixo, os valores de simulação pelo método 

simples foram sempre inferiores em relação aos dados indicados pelo método detalhado. 

Para os sistemas fixos o programa SAM apresentou simulação mais próxima à real através 

do método de simulação simples, mas para o sistema com seguidor solar o método detalhado 

apresentou menor diferença em relação à energia real. Contudo o programa PVSyst para os dois 

casos de estudo possíveis, indicou uma maior proximidade da energia real através do método 

detalhado. 

Quando foi estudado o comportamento de três programas em simultâneo a utilizarem os 

mesmos dados de irradiação, verificou-se que o comportamento foi idêntico e em alguns casos 

o resultado foi praticamente o mesmo. Os resultados indicaram maior proximidade nos dois 

primeiros e dois últimos meses do ano. 

Observou-se que os softwares ao simularem com as suas bases de dados apresentam 

determinadas desigualdades. Essas diferenças estão relacionadas com a irradiação, porque 

quando um simulador indica um resultado mensal mais elevado que os restantes simuladores, 

é devido ao seu valor de irradiação ser mais elevado e assim mutuamente.  
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Independentemente do caso de estudo ou do ano, o programa PVSyst tanto com os dados 

de irradiação do PVWatts ou do PVGIS, é o simulador que apresentou resultados mais elevados. 

O PVGIS é um software que tem um valor anual de irradiação elevado, em comparação 

com outros simuladores. Por esse motivo o programa RETScreen e PVSyst com os dados de 

irradiação do PVGIS apresentam uma produção anual menos precisa do que se simulassem com 

a sua base de dados. 

A utilização dos dados de irradiação do programa PVWatts em outros simuladores, mostrou 

que existiram melhorias quanto ao rigor dos resultados dos simuladores PVSyst e RETScreen 

na maioria dos casos.  

O cálculo da produção de energia através do método analítico apresenta resultados bastante 

aceitáveis quando comparados a anos que não apresentam índices de radiação solar muito 

elevados. No entanto para sistemas de seguidores solares os resultados obtidos através do 

calculo analítico não é o mais favorável, mas é possível obter resultados mais precisos caso seja 

acrescentado maior número de perdas.  

O método analítico indicou resultados mais corretos para o caso de estudo A e B do que 

determinados softwares, em algumas situações foi mais preciso do que cinco softwares. 

A maioria dos programas de modelação de energia estudados limita muito a seleção de 

localidades portuguesas. No entanto opta-se sempre por localidades mais próximas ou com 

irradiação mais semelhante, como aconteceu durante o desenvolvimento do presente estudo. 

Apenas o software PV*SOL, PVGIS e RETScreen 4 permitiram selecionar a localidade de Vila 

Real para a simulação do caso de estudo A e B.  

Foram detetados fatores determinantes que estão na origem da desigualdade de resultados 

entre softwares como, as perdas, equações, localização geográfica, base de dados meteorológica 

e de equipamentos. 

Por fim, é importante ter consciência que não existem programas de modelação de energia 

perfeitos devido a fatores determinantes, que dificultam a previsão da produção de energia. No 

entanto há que destacar que há programas mais rigorosos do que outros e que determinados 

simuladores online apresentam bons resultados em comparação com os simuladores de 

instalação. Contudo é fundamental apostar nos simuladores de energia e aperfeiçoa-los, porque 

é uma vantagem para o projetista conhecer como se vai comportar um determinando sistema de 

energia num dado local.   
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7.1. Perspectivas de Trabalho Futuro        

Os programas de modelação de energia são de elevada importância na realização de um 

projeto, no entanto existem inúmeros programas que estão constantemente a sofrer alterações, 

surgindo novas versões. Seria ótimo analisar as alterações que são realizadas nas diferentes 

versões e analisar se as versões mais recentes apresentam melhorias relevantes para o 

desenvolvimento de um projeto. 

A presente dissertação centrou-se mais precisamente na comparação de sete softwares 

diferentes, ou seja, foi um trabalho maioritariamente de análise prática. No entanto podia ser 

realizado uma investigação teórica dos softwares, verificando de que forma os softwares estão 

a contribuir de forma mais positiva ou menos para a realização de projetos de engenharia. 

Muitos dos softwares não são fabricados absolutamente para simular energia produzida por 

um determinado sistema fotovoltaico, mas também para simular financeiramente um dado 

sistema. Um trabalho interessante seria comparar entre diversos programas de modelação de 

energia qual ou quais os mais favoráveis à utilização da ferramenta de análise financeira e 

económica. 

Um trabalho bastante interessante para ser realizado, é a elaboração de um programa de 

modelação de energia fotovoltaica. O programa poderia ser executado através do “Excel”, o 

utilizador ao iniciar teria de preencher determinadas variáveis de entrada que por sua vez 

permitem calcular alguns dados interessantes, como por exemplo a energia produzida. O 

principal objetivo seria elaborar um programa com erros de produção anual inferiores aos 

detetados na presente dissertação.  
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Anexo A – Características do módulo fotovoltaico LW230 
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Anexo B – Características do inversor Kaco 12.0 TL3 INT 
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Anexo C – Características do módulo fotovoltaico Trina Solar 205-DC80.08   
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Anexo D – Características do inversor SolarMax 4200S 
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Anexo E – Características do módulo fotovoltaico Exiom- 260M (125) 
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Anexo F – Características do inversor Kaco 18.0 TL3 INT  
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Anexo G–  Relatório do simulador PVWatts (caso de estudo A) 
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Anexo H–  Relatório do simulador PVWatts (caso de estudo B)  
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Anexo I–  Relatório do simulador PVWatts (caso de estudo C)  
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Anexo J–  Relatório do simulador PV*SOL online (caso de estudo A) 
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Anexo L–  Relatório do simulador PV*SOL online (caso de estudo B) 
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Anexo M –  Relatório do simulador Sunny Design Web (caso de estudo A) 
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Anexo N –  Relatório do simulador Sunny Design Web (caso de estudo B) 
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Anexo O –  Relatório do simulador Sunny Design Web (caso de estudo C) 
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Anexo P –  Relatório do simulador PVGIS (caso de estudo A) 
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Anexo Q –  Relatório do simulador PVGIS (caso de estudo B) 
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Anexo R–  Relatório do simulador PVGIS (caso de estudo C) 
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Anexo S–  Relatório do simulador SAM (caso de estudo A) 
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Anexo T–  Relatório do simulador SAM (caso de estudo B) 
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Anexo U–  Relatório do simulador SAM (caso de estudo C) 
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Anexo V–  Relatório do simulador RETScreen 4 (caso de estudo A) 
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Anexo X–  Relatório do simulador RETScreen 4 (caso de estudo B) 
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Anexo Z–  Relatório do simulador RETScreen 4 (caso de estudo C) 
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Anexo AA–  Relatório do simulador PVSyst 6.0.1 (caso de estudo A) 
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Anexo AB–  Relatório do simulador PVSyst 6.0.1 (caso de estudo B) 
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Anexo AC–  Relatório do simulador PVSyst 6.0.1 (caso de estudo C) 
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