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RESUMO  

A presente dissertação tem por objetivo determinar as potencialidades e viabilidade da 

utilização de painéis fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana, é analisado um caso de 

estudo e determinada a melhor solução para o caso de estudo. Para isso foram contabilizado o custo 

de investimento de várias soluções com vários módulos de painéis existentes no mercado. A 

posteriori foram calculados os indicadores económicos que permitem fazer uma análise de 

viabilidade de investimento. Para o estudo de caso foi determinado Período de Recuperação do 

Investimento (PRI), Taxa de Rendibilidade Média (TRM) e o Valor Atualizado Liquido (VAL). 

No presente trabalho é feita uma descrição e análise dos componentes principais que 

constituem os sistemas fotovoltaicos ligados à rede. Foram também sistematizados os passos que, 

no seu conjunto, constituem uma metodologia adequada para efetuar o dimensionamento de 

sistemas fotovoltaicos ligados à rede elétrica, aplicada ao caso de estudo no distrito do Porto 

demonstrou a sua eficácia e adequação ao contexto nacional. 

As exigências atuais visam dotar os edifícios de melhores condições de utilização, como 

luminosidade, mais equipamento, climatização dos espaços, o consumo energético dispara para 

valores nunca antes atingidos. Paralelamente, o custo da energia sofre um aumento sem precedentes 

em virtude do aumento da taxa de IVA de 6% para 23%. 

Uma vez que para aproximar os edifícios  do conceito NZEB (Nearly Zero Energy Building) 

não chega implementar medidas de poupança de energia, este trabalho aponta uma solução 

economicamente viável para a produção sustentável de energia, através da tecnologia fotovoltaica, 

tornando o edifício produtor da sua própria energia, seguindo as diretivas da mais recente legislação 

nacional e europeia. 

Este estudo vem na sequência da análise das potencialidades e viabilidade da utilização de 

painéis fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana, cujas conclusões se podem aplicar a 

qualquer edifício a nível nacional, tendo em mente que será necessário efetuar um ajuste nos 

cálculos em função do tipo de edifício/condições de instalação e localização geográfica. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to determine the potential and feasibility of using photovoltaic panels in 

buildings and its urban neighborhood; we analyzed a case study and determined the best solution to 

this case study. For that were recorded investment cost solutions of various modules with various 

panels on the market. Subsequently we calculated the economic indicators that allow you to make a 

feasibility analysis of investment. For this case study it was determined Recovery Period 

Investment (PRI), Average Rate of Return (TRM) and Absolute Net Value (VAL). 

In this work, the main components of photovoltaic systems grid connected, are described 

and analyzed. It also presents the sequence of the main tasks, which constitutes of a methodology 

suitable to carry out the sizing procedure of grid connected photovoltaic systems power applied to 

the case study in the district of Porto has demonstrated its effectiveness and appropriateness to the 

national context. 

As the buildings are provided with better conditions, such as more luminosity, more 

equipment, air-conditioning, the power consumption rises to record levels. Meanwhile the cost of 

energy reaches an unprecedented level due to the increase in standard rate of VAT – from 6% to 

23%. 

As the implementation of energy efficiency measures are not enough to allow the building to 

come close to the concept of NZEB (Nearly Zero Energy Building), this work points out an 

economically viable solution which aims to the production of sustainable energy through the 

photovoltaic system, so that it can be possible for the building to supply its own energy, following 

the most recent Portuguese and European legislation. 

This study is about “Potential and feasibility of using photovoltaic panels in buildings and 

its urban neighborhood”, the study conclusions may be implemented in any building, considering 

that necessary adjustments will have to be made according to both the characteristics of the building 

and its geographical location. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 INTRODUÇÃO 

As políticas energéticas e ambientais são indissociáveis, toda a produção e consumo de 

energia tem impactos ambientais. Embora seja muitas vezes tentador ignorar o ambiente durante 

tempos económicos difíceis, os desafios de produzir e usar de forma sustentável os recursos 

energéticos e proteger o ambiente natural, representa uma oportunidade de criar um crescimento 

económico sustentável. 

No que respeita à energia e aos vários objetivos ambientais estes andam de mãos dadas, tais 

como: eficiência energética e redução do consumo de energia. 

O consumo de energia nos edifícios residenciais e comerciais representa cerca de 40% do 

consumo final de energia e 36% do total de emissões de CO2 provenientes da União Europeia. Os 

edifícios são portanto um setor a estudar pois o potencial de poupança é grande [1]. 

Em 25 de outubro de 2012, a UE adotou a Diretiva 2012/27/EU sobre eficiência energética, 

esta diretiva estabelece um quadro comum de medidas para a promoção da eficiência energética no 

âmbito da União, a fim de garantir a realização do objetivo da União para 2020 de 20% na 

eficiência energética e facilitar as melhorias de eficiência de energia para além dessa data. O 

regulamento estabelece regras destinadas a eliminar os obstáculos no mercado de energia e superar 

falhas de mercado que impedem a eficiência no fornecimento e uso de energia, e prevê o 

estabelecimento de metas indicativas nacionais de eficiência energética para 2020 [2]. 

Portugal apresenta uma grande dependência dos combustíveis fósseis, com a constante 

subida de preços destes, e devido ao efeito estufa que provocam, torna-se necessário diminuir a 

dependência dos combustíveis fósseis aproveitando as energias renováveis que a natureza fornece. 

Com as atuais metas impostas a cada estado membro da UE a Diretiva 2009/28/CE define 

uma meta de 31% até 2020 de incorporação de energia de Fontes de Energia Renováveis (FER) no 

consumo de energia final em Portugal [3].  

No panorama atual das energias renováveis, a eletricidade proveniente da energia solar 

fotovoltaica assume particular relevo. Embora a produção mundial de eletricidade recorrendo a 

sistemas fotovoltaicos seja ainda marginal quando comparada com a produção total, o mercado tem 

crescido a uma taxa anual de 35%, e o potencial desta tecnologia é teoricamente infindável – a cada 
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hora, a Terra recebe do Sol uma quantidade de energia superior à produzida anualmente no planeta 

inteiro [4]. 

O sol neste contexto é uma fonte a explorar. A energia fotovoltaica é a transformação da 

energia recebida pelo Sol em energia elétrica, graças efeito fotovoltaico a energia contida nos fotões da luz 

solar pode ser convertida diretamente em energia elétrica [5]. Devido à sua localização geográfica, 

Portugal é um dos países da Europa com maior radiação solar. 

A legislação em vigor possibilita o investimento em sistemas fotovoltaicos domésticos para 

ligação à rede de distribuição de eletricidade, numa oportunidade de negócio para os particulares 

que disponham das condições necessárias para este tipo instalações. 

Não se pode esquecer os atuais problemas climáticos  que rodeiam frequentemente e afetam 

vários pontos do globo. É fundamental combater o aumento do aquecimento global e lutar pela 

redução de emissões de dióxido de carbono contribuindo assim para a meta da redução até 2020.  
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1.2 OBJETIVO 

A União Europeia recentemente estabeleceu como sendo um dos seus objetivos prioritários 

a redução do consumo de energia. Mais concretamente, os objetivos a atingir até 2020, conhecidos 

como os «objetivos 20-20-20» [55]: 

 Aumentar para 20 % a parte da energia proveniente de fontes renováveis no consumo 

da UE; 

 Reduzir em, pelo menos, 20 % as emissões de gases com efeito de estufa da UE, em 

relação aos níveis de 1990;  

 Reduzir em 20 % o consumo de energia primária, em relação aos níveis previstos, 

através do investimento na eficiência energética.  

Para além disso, a partir de 2020, todos os edifícios novos devem ser edifícios de consumo 

de energia quase zero o que só será atingível com o aproveitamento local de energia de fontes 

renováveis.  

Em Portugal há um enorme potencial para a utilização de energia solar, nomeadamente, 

através da utilização de painéis fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana. No entanto, a 

utilização painéis fotovoltaicos ainda não está generalizada devido a diversas razões, 

nomeadamente, o seu elevado custo.  

O objetivo principal deste trabalho de investigação é avaliar as potencialidades e a 

viabilidade da utilização de painéis fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana, fazendo-

se uma análise custo-benefício da sua utilização e a determinação do tempo de retorno do 

investimento.  

Desenvolvida a metodologia para a avaliação das potencialidades e viabilidade da utilização 

de painéis fotovoltaicos, é necessário proceder à sua aplicação a um caso de estudo de forma a 

verificar a sua fiabilidade e aplicabilidade. 

Aplicar na prática a metodologia a um caso de estudo, que permitirá testar a sua eficácia, 

capacidade de apoio e adequação ao contexto nacional. 
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1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O presente trabalho para além da introdução é constituído por mais 6 capítulos. No segundo 

capítulo são abordadas questões relevantes para um melhor entendimento dos sistemas fotovoltaicos 

como a radiação solar e as tecnologias dos elementos constituintes. Foi elaborada também uma 

descrição das normas legais em vigor. 

No terceiro capítulo são tratadas as questões relacionadas com o dimensionamento de 

sistemas solares fotovoltaicos. É apresentado todo o procedimento de cálculo para o 

dimensionamento dos vários componentes dos sistemas fotovoltaicos, e ainda, uma apresentação do 

programa utilizado no dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. 

No quarto capítulo é apresentada a metodologia  de avaliação das potencialidades e a 

viabilidade de utilização de painéis fotovoltaicos num edifício e sua vizinhança. 

No quinto capítulo é apresentado um caso de estudo no distrito do porto ao qual é aplicada a 

metodologia para a avaliação das potencialidades e viabilidade da utilização de painéis 

fotovoltaicos, de forma a verificar a sua fiabilidade e aplicabilidade. 

No sexto capítulo é feita uma discussão dos resultados obtidos no caso de estudo. 

No sétimo capítulo são apresentadas as conclusões e as perspetivas de desenvolvimentos 

futuros. 
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2 SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICO 

2.1 REGULAMENTAÇÃO 

A Comissão Europeia definiu para os 27 Estados Membros, no âmbito do pacote energético 

ambiental de combate às alterações climáticas, novas metas para o peso das energias renováveis no 

consumo global energético em 2020. 

Portugal viu a sua quota passar de 20,4% em 2005, para 31% em 2020, a quinta mais 

elevada no âmbito da União Europeia. Para isso Portugal deve aumentar a contribuição das energias 

renováveis no consumo final bruto de energia [2]. 

Entende-se por «miniprodução» a atividade de pequena escala de produção descentralizada 

de eletricidade, recorrendo, para tal, a recursos renováveis e entregando, contra remuneração, 

eletricidade à rede pública, na condição que exista consumo efetivo de eletricidade no local da 

instalação [6]. 

O regime da miniprodução, para além de permitir ao produtor consumir a eletricidade 

produzida pela sua instalação, permite-lhe vender a totalidade dessa eletricidade à rede elétrica de 

serviço público (RESP) com tarifa bonificada, num dos regimes previstos no Decreto-Lei n.º 

34/2011. De entre os aspetos mais salientes do novo regime jurídico para a miniprodução, realça-se, 

em primeiro lugar, a definição de unidade de mini produção de eletricidade, entendida como a 

instalação baseada numa só tecnologia de produção (por exemplo, painéis fotovoltaicos) e cuja 

potência máxima atribuível para ligação à rede é de 250 kW. 

A microgeração encontra-se contemplada na retificação do Decreto-Lei n.º 363/2007 de 2 de 

Novembro  com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 118-A/2010, este permite que cada 

particular possa produzir energia elétrica através de fontes renováveis (solar fotovoltaico e eólica), 

vendendo toda a energia produzida [7]. 

A instalação para particulares vai até um máximo de 3,68 kW. Para condomínios com mais 

de 6 habitações poderá ir até 11,04 kW [6]. 

Para potencias contratadas maiores do que 3,68 kW a microgeração encontra-se 

contemplada na retificação do Decreto-Lei n.º 34/2011 de 8 de Março, este permite que cada 

particular possa produzir energia elétrica através de fontes renováveis (solar fotovoltaico e eólica), 

vendendo toda a energia produzida a uma tarifa bonificada de 0,151 €/kWh durante 15 anos. Após 

http://www.renovaveisnahora.pt/c/document_library/get_file?folderId=15654&name=DLFE-1201.pdf
http://www.renovaveisnahora.pt/c/document_library/get_file?folderId=15654&name=DLFE-1201.pdf
http://www.renovaveisnahora.pt/c/document_library/get_file?folderId=15654&name=DLFE-1201.pdf


2012/2013 
Potencialidades e viabilidade da utilização de painéis 

fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana 
 

 

6  

os 15 anos, tarifa segundo o regime ordinário de comercialização da produção de eletricidade em 

vigor.  

Estes sistemas podem ser fixos, colocados no telhado da habitação, ou placa, ou colocados 

no chão com orientação a Sul. 

Poderá ser um sistema móvel, o que permite um aumento considerável de produção. Este 

poderá ser de um eixo ou de dois eixos. 

Tabela 1 Microgeração regimes bonificados potencias contratadas [9] 

 Microgeração 

< 3,68 kW 

Minigeração 

> 3,68 kW 

Enquadramento 

legislativo 

 DL 363/2007 com as 
alterações introduzidas pelo DL 118-
A/2010 (Microprodução). 

 DL 34/2011 (Miniprodução) 

Tarifa de venda à 

rede 

 Tarifa bonificada de 
0,196 €/kWh nos primeiros 8 anos e 
0,165 €/kWh nos seguintes 7 anos. 

 Após os 15 anos, tarifa de 
venda igual à tarifa de compra. 

 Tarifa bonificada de 
0,151 €/kWh durante 15 anos. 

 Após os 15 anos, tarifa segundo 
o regime ordinário de comercialização 
da produção de eletricidade. 

Condições de 

acesso 

 Instalação de 2 m2 de painéis 
solares térmicos ou 1 caldeira a 
biomassa com produção equivalente 

 Potência de ligação até 50% 
da potência contratada. 

 Apresentação de certificado 
energético com classe mínima B para 
edifícios novos e C para edifícios 
existentes, ou realização de auditoria 
energética e implementação de 
medidas com retorno até 2 anos, 
conforme aplicável. 

 Potência de ligação até 50% da 
potência contratada. 

 Energia consumida anualmente 
igual ou superior a 50% da energia 
produzida pelo sistema no mesmo 
período. 

 

Na Alemanha entre os 25 e 26 de maio de 2012 a produção de energia solar atingiu os 22 

mil megawatts hora, esta quantidade de energia é equivalente ao que produziriam 20 centrais 

nucleares em plena produção. Estes valores representam um record mundial 

Durante as 24 horas (entre o meio-dia de sexta  25 maio e o meio-dia de sábado 26 de maio 

de 2012), os painéis fotovoltaicos espalhados por toda a Alemanha produziram 50% das 
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necessidades do país em eletricidade. Em média, por ano aquele país consegue suprir 20% das 

necessidades de eletricidade na produção fotovoltaica [10]. 

 A Alemanha com as condições ambientais a que esta sujeita consegue produzir esta 

quantidade de energia fotovoltaica então  Portugal com as condições ambientais muito mais 

favoráveis também conseguirá  produzir também uma percentagem tão elevada de energia 

fotovoltaica desde que se façam investimentos nesta área.   

 

2.1.1 Minigeração 

Os pequenos parques fotovoltaicos, conhecidos por minigeração, são voltados para 

instalações associadas a empresas (indústria, serviços). Este tipo de instalação dirige-se 

essencialmente para empresas pressupondo que possuem consumos de energia e que possuem áreas 

disponíveis para a sua implementação. 

A regulamentação aplicável a esta classe de produtores tem como base o novo Decreto-Lei 

nº 34/2011 de 8 de Março, e cuja potência máxima atribuível para ligação à rede é igual a 250 kW. 

De acordo com o artigo 3º, pode exercer a atividade de produção de eletricidade por 

intermédio de unidade de miniprodução a entidade que, à data do pedido de registo, preencha os 

seguintes requisitos cumulativos [6]: 

a) Disponha de uma instalação de utilização de energia elétrica e seja titular de contrato 

de compra e venda de eletricidade, em execução, celebrado com um comercializador; 

b) A unidade de miniprodução seja instalada no local servido pela instalação elétrica de 

utilização; 

c) A potência de ligação da unidade de miniprodução não seja superior a 50 % da 

potência contratada no contrato referido na alínea a); 

d) A energia consumida na instalação de utilização seja igual ou superior a 50 % da 

energia produzida pela unidade de miniprodução, sendo tomada por referência a relação entre a 

energia produzida e consumida no ano anterior, no caso de instalações em funcionamento há mais 

de um ano, e a relação entre a previsão anual de produção e de consumo de energia, para as 

instalações que tenham entrado em funcionamento há menos de um ano. 

O incumprimento destas regras incorre no pagamento de coimas que poderão variar entre os 

100 e os 3740 euros (caso seja em nome individual) e dos 250 aos 44.800 euros (para empresas). As 
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entidades interessadas deveram efetuar o registo na plataforma eletrónica “Sistema de Registo da 

Miniprodução” (SRMini), gerida pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) [6]. 

O valor pago pela eletricidade depende do regime escolhido pelo produtor: geral ou 

bonificado. 

Este tipo de investimento está cativo à potência contratada do edifício (até 50% da potência 

instalada) podendo ir até 250 kW. 

 Escalão I → potências instaladas até 20 kW; 

 Escalão II → potências de 20 kW a 100 kW; 

 Escalão III → potências de 100 kW até 250 kW. 

O regime bonificado tem três escalões: 

Até 20 kW é por ordem de chegada e tem uma tarifa fixa de 151 euros por cada MW/hora 

gerado durante 15 anos. Tarifa válida para quem se inscreveu até setembro 2013. 

Entre os 20 kW e os 100 kW e dos 100 kW aos 250 kW é por leilão, quem oferecer preços 

mais baixos ganha a licença. 

A tarifa é fixa durante 15 anos, depois deste prazo vende a energia ao mesmo preço que 

compra enquanto durar o sistema. (vida útil do equipamento estimada de 30 a 35 anos). 

No regime geral, o preço depende apenas das condições do mercado, não havendo 

interferência das autoridades reguladoras. Como critério para acesso ao regime bonificado é 

necessário a implementação das medidas de eficiência energética identificadas em auditoria 

energética a realizar previamente, com período de retorno de 2, 3, e 4 anos respetivamente para as 

instalações dos Escalões I, II e III. 

Tabela 2 Principais pressupostos de legislação Decreto Lei nº 34/2011 
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2.2 EXPLORAÇÃO 

Um sistema fotovoltaico é todo um conjunto de equipamentos necessários para extrair e 

acomodar a energia elétrica extraída dos painéis fotovoltaicos. A constituição típica de um sistema 

fotovoltaico é a seguinte [11]: 

 Painéis solares 

 Conversor de tensão (DC/DC) 

 Baterias 

 Inversor de tensão (DC/AC) 

 Transformador monofásico 

O aproveitamento da energia solar pode-se fazer de duas formas possíveis, através do 

aproveitamento passivo e através do aproveitamento ativo [12]. 

Aproveitamento passivo: este tipo de aproveitamento não requer nenhum dispositivo para 

captar energia solar, utiliza antes a arquitetura dos edifícios. Estes são projetados com grandes 

janelas orientadas para o sol, aproveitando as radiações solares durante o dia. Outra aplicação pode 

ser, por exemplo, o sítio onde se coloca a roupa a secar. Este tipo de aproveitamento apresenta 

inúmeras vantagens, onde se destaca a poupança energética obtida nos edifícios onde se aplica este 

tipo de aproveitamento. 

Aproveitamento ativo: este tipo de aproveitamento do sol possibilita a produção calor ou 

energia elétrica. A produção de calor através da energia solar, é possível através do aproveitamento 

solar térmico, neste caso, o sol é aproveitado para aquecer água potável, piscinas, para auxiliar o 

aquecimento central, entre outros. A produção de energia elétrica através da energia solar é 

denominada por efeito solar fotovoltaico. 

Em aplicações de média potência, “miniprodução”, a exploração  de sistemas de produção, 

por parte de fonte renovável, poderão ser operados maioritariamente de três formas. 

 

2.2.1 Ligados à rede elétrica de serviço público (RESP), 

Os sistemas de exploração ligados à rede elétrica de serviço público (RESP), à qual 

entregam toda a energia produzida; para este efeito é necessário o uso de um inversor e de um 

transformador que atuarão como interface entre o sistema de produção e a rede, de forma a adequar 

as características elétricas do sistema produtor às exigidas pela RESP. 
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Figura 1 Ligação painéis fotovoltaicos à rede publica [13] 

 

 

Figura 2 Inversores 

O inversor tem como função converter a corrente continua 

(12V, 24V, 48V) produzida pelo painel fotovoltaico em corrente 

alternada (230v ou 400v) para ser usado em casa. 

 

Figura 3 Reguladores 

O regulador de carga tem como função efetuar 

corretamente a carga e a descarga das baterias, de modo a 

prolongar o seu “tempo de vida”. 

 

Figura 4 Baterias 

As baterias têm como função armazenar a energia elétrica 

produzida pelos painéis fotovoltaicos. 

 

2.2.2 Sistema fotovoltaico isolado 

Para zonas em que não existe rede elétrica uma das soluções para produção de eletricidade 

será a utilização de  sistemas fotovoltaicos. Este tipo de sistemas são ideais para localizações onde 

não existe rede elétrica, ou onde para esta chegar são necessários investimentos elevados. Neste 
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modo de funcionamento, o critério de dimensionamento é a radiação disponível no mês com menor 

radiação solar, uma vez que é necessário assegurar o abastecimento energético durante todo o ano. 

Os sistemas isolados diferem dos sistemas interligados à rede, uma vez que necessitam de 

baterias para armazenamento da energia para as horas em que o sistema não se encontra a produzir 

ou para horas em que não existem consumos. 

O painel fotovoltaico é o principal constituinte deste sistema, sendo o responsável pela 

transformação da energia solar em energia elétrica. Como durante a noite não existe radiação solar, 

há a necessidade de ter-se instalado no sistema um banco de baterias para armazenar energia 

durante o dia, para a fornecer durante a noite, ou em dias com pouca luminosidade. É necessário 

ainda ter instalado um regulador de carga, para monitorizar a carga e descarga correta das baterias, 

não permitindo que exista um descarregamento profundo ou sobretensões sobre as baterias. Para 

além disso deverá impedir que as baterias durante a noite enviem energia para os painéis, 

danificando-os. Caso existam cargas AC(corrente alternada) é necessário ter instalado um inversor 

DC/AC, onde DC (corrente direta), que transforma a tensão DC proveniente das baterias em tensão 

AC.  

 

Legenda  

              1: Painel Fotovoltaico 

          2: Regulador de Carga 

         3: Inversor  

             4: Baterias 

          5:Monitorização do 

Sistema 

            6:Equipamento de 

Consumo Elétrico 

 

 

2.2.3 Sistema hibrido 

Este tipo de sistema fotovoltaico é normalmente constituído por várias fontes de energia 

renovável, como sistemas fotovoltaicos e eólicos. Associados a estes estão ligadas fontes de 

produção elétrica convencional, como sistemas a diesel. Estes sistemas de geração diesel têm a 

função de auxiliar a produção elétrica, para as alturas em que o consumo energético é elevado, ou 

Figura 5 Sistema fotovoltaico isolado [14] 
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quando a geração elétrica a partir de fontes de energia é insuficiente para satisfazer o consumo 

elétrico. 

 

Legenda : 

1: Gerador eólico 

2: Painel Fotovoltaico 

3: Regulador de Carga 

4: Inversor  

5: Baterias 

6:Gerador a diesel 

7: Equipamento de Consumo Elétrico 

 

2.3 RADIAÇÃO SOLAR 

Portugal é um dos países da Europa com maior disponibilidade de radiação solar. Como se 

constata pelo número médio anual de horas de Sol, que varia entre 2.200 e 3.000 para Portugal e, 

por exemplo, para Alemanha varia entre 1.200 e 1.700 h [15]. 

Pode-se verificar  isto por análise, da Figura 7 Radiação solar em Portugal e na Europa. 

 

Figura 7 Radiação solar em Portugal e na Europa [16] 

Na União Europeia, Portugal é dos países com maior potencial de aproveitamento de energia 

solar. Com mais de 2300 horas/ano de insolação na Região Norte, e 3000 horas/ano no Algarve, o 

nosso país dispõe de uma situação privilegiada para o aproveitamento deste tipo de energia [17]. 

Figura 6 Sistema fotovoltaico hibrido[14] 
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2.3.1 Produção de energia fotovoltaica 

A energia fotovoltaica é um recurso que tem sido mal aproveitado para usos tipicamente 

energéticos. Basta verificar alguns dos números relativos à  potencia total de Painéis fotovoltaicos  

instalados no mundo, em países como a Alemanha é a Áustria, para compreender que algo deveria 

ser feito em Portugal para a promoção da energia solar. 

 

Figura 8 Maiores produtores de energia elétrica por painéis fotovoltaicos [18].   

Portugal não acompanha os países da Europa mais avançados nesta área, embora possuindo 

condições climatéricas muito superiores à grande maioria deles, por isso algo deve ser feito em 

Portugal para a promoção da energia solar.  

Tabela 3 Evolução histórica da energia elétrica produzida através de renováveis (GWh) em Portugal Continental [19] 
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A Tabela 3 mostra-nos como em Portugal a parcela de energia elétrica produzida por painéis 

fotovoltaicos tem um valor muito residual, no valor global de energia produzida por outras fontes 

renováveis. 

A nível mundial a produção de energia elétrica por painéis fotovoltaicos tem tido um grande 

crescimento, em Portugal o seu crescimento tem sido mais lento.  

As energias renováveis são formas de energia inesgotáveis e ou com elevada capacidade de 

renovação não poluentes. Caracterizam-se, também, pelo seu carácter endógeno e descentralizado, 

contribuindo desta forma para a redução das importações de combustíveis, para o aumento da 

segurança do abastecimento energético e para a criação de riqueza em zonas economicamente 

deprimidas [20]. 

 

2.3.2 Energia fotovoltaica redução de emissões de co2 

As energias renováveis permitem reduzir significativamente as emissões de CO2, elas 

reduzem a dependência energética das sociedade face aos combustíveis fósseis e conduzem à 

investigação em novas tecnologias, que permitem obter uma melhor eficiência energética. 

As mesmas  podem no seu conjunto solucionar ou minimizar o  problema mencionado, e 

ajudar os países a cumprirem as metas impostas pela conjuntura internacional, como é o caso do 

Protocolo de Quioto. As energias renováveis são fundamentais para o desenvolvimento sustentado.  

O protocolo de Quioto é um tratado internacional, com compromissos mais rígidos para a 

redução da emissão dos gases que provocam o efeito estufa, considerados, de acordo com a maioria 

das investigações científicas, como causa principal do aquecimento global. Por ele propõe-se um 

calendário pelo qual os países desenvolvidos têm a obrigação de reduzir a emissão de gases do 

efeito estufa em, pelo menos, 5,2% em relação aos níveis de 1990 durante o período entre 2008 e 

2012. Em virtude da adesão ao Protocolo de Quioto, Portugal para o período de 2008-2012, tem de 

restringir o aumento das emissões de CO2 até 27% relativamente a 1990. Uma vez que esse limite já 

foi ultrapassado, o nosso país tem de comprar licenças de emissão de CO2 o que acarreta custos para 

as empresas e, consequentemente, para os consumidores [21]. 
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Figura 9 Produção gases  de efeito estufa  g de co2 por 1 kWh diferentes fontes de energia [22]. 

A energia fotovoltaica quase não produz ruído, nem emissões nocivas ou gases poluentes 

excetuando o fabrico e desmontagem dos painéis. Não cria subproduto prejudicial e contribui 

ativamente para reduzir o aquecimento global. A energia solar utiliza apenas a energia do sol como 

combustível. O dióxido de carbono CO2, principal gás de efeito estufa, é produzido mas em  

pequena quantidade [22]. 

O presidente da Associação Europeia da Indústria Fotovoltaica (EPIA) afirmou que o 

mercado português da energia solar fotovoltaica pode valer 1.000 milhões de euros por ano, se 

forem instalados 200 MW de potência anualmente. O mesmo prevê que será Portugal um dos países 

europeus a impulsionar o mercado solar, não obstante ter uma meta fixada de 150 MW até 2010 e 

ter já atribuído 126 MW. Esse impulso será dado, fundamentalmente, pela microgeração, pequenas 

centrais de produção de eletricidade descentralizadas, em casas privadas e ao nível dos 

municípios[23].  

 

2.4  APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR 

A variação da posição da Terra em relação ao Sol ao longo do ano determina ângulos de 

inclinação dos painéis solares, em relação a sul (azimute) e em relação ao plano horizontal, mais 

adequados para a otimização do aproveitamento solar quando são utilizados painéis fixos, que não 

acompanham a trajetória diária do Sol. 

No hemisfério Norte, os painéis solares devem estar voltados para o Sul e a inclinação com 

o plano horizontal pode ser ajustada para maximizar a produção em cada uma das estações do ano 
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ou para maximizar a produção média ao longo do ano. Neste ultimo caso, em geral a inclinação 

corresponde a ângulos próximos da latitude do local da instalação. 

Medições realizadas em Portugal sugerem que a maximização do aproveitamento da energia 

solar absorvida é atingida em planos muito inclinados no Inverno (entre 50º a 60º) e com 

inclinações menores no Verão (entre 5º e 10º), no caso de utilização de inclinação média a ângulos 

da instalação deve-se ser próximo dos  41º (latitude do local). 

Para tal é necessário conhecer os fatores geográficos do local, como a latitude, o ângulo 

horário, declinação solar, ângulo da superfície em relação ao plano horizontal e a direção para a 

qual se vão colocar os elementos conversores de energia (módulos fotovoltaicos). As relações 

geométricas que definem a geometria Sol/Terra são: a inclinação da superfície, a declinação solar, a 

latitude do local, o ângulo azimutal e o ângulo horário, conforme a Figura 10. 

 

Figura 10 Angulo zênite, inclinação do plano, superfície azimutal e ângulo solar azimutal para superfícies inclinadas. 

O ângulo de incidência de radiação solar (Ө), num plano pode ser obtido através da equação 

(2.1). 

                                                             

                                                                                                            (2.1) 

Onde: 

  é a inclinação da superfície; 

   é a declinação solar; 

  é a latitude do local; 

   é o ângulo azimutal da superfície solar; 

   é o ângulo horário. 
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A Terra na sua translação desenha uma trajetória elíptica. A linha do equador tem uma 

inclinação em relação ao plano descrito por esta translação de aproximadamente 23,5º. O plano que 

contém esta trajetória é denominado elíptica e a excentricidade desta órbita é tal que a distância da 

Terra ao Sol varia em +/- 1.7%. Na Figura 11, está representada a distância entre a Terra e o Sol. 

 

Figura 11 Relação entre as dimensões do Sol e da Terra [48].  

Duffie e Beckman propõem a seguinte expressão para corrigir a radiação solar por efeito da 

excentricidade da elíptica (  ): 

                
    

   
                                                                                                           (2.2) 

Onde, 

 dn é o número do dia do ano, que varia de 1 até 365. 

O movimento da translação da Terra à volta do sol encontra-se esquematizado na Figura 12. 

Pode observar-se o solstício de Verão, em que a duração do dia é máxima, o solstício de Inverno em 

que a duração do dia é mínima e os equinócios de Primavera e Outono, com igual duração entre o 

dia e a noite. 

 

Figura 12 Órbita da Terra em torno do Sol, com o seu eixo N-S inclinado num ângulo de 23,5º [49] 
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A posição solar  , é definida como sendo a posição angular dos raios solares em relação ao 

plano do equador variando com o dia do ano de acordo com a equação (2.3). 

                 
     

   
                                                                                                         (2.3) 

Onde n é o dia do ano (de 1 a 365). 

 

2.4.1  Condicionantes meteorológicas 

A radiação solar é reduzida ao longo da atmosfera por fenómenos de reflexão, absorção e 

dispersão. Apenas uma parte da quantidade total da radiação solar atinge a superfície terrestre pois a 

atmosfera reduz a radiação solar através da reflexão, absorção (ozono, vapor de água, oxigénio, 

dióxido de carbono) e dispersão (partículas de pó, poluição). O nível de radiação na superfície da 

Terra atinge um total aproximado 1000 W/m
2
 ao meio-dia, em boas condições climatéricas no plano 

horizontal, independentemente da localização. 

A luz solar que atinge a superfície terrestre, é composta por uma fração direta e por uma 

fração difusa tal como apresentado na Figura 13 a radiação direta vem segundo a direção do Sol, 

produzindo sombras bem definidas em qualquer objeto. Por outro lado, a radiação difusa carece de 

direção específica. 

 

Figura 13 Luz solar no seu percurso através da atmosfera [50] 

A estimativa da irradiação solar que incide sobre um módulo fotovoltaico num determinado 

local deve ser efetuada tendo em consideração de três variáveis distintas: (i) irradiação solar 

incidente sobre uma superfície horizontal; (ii) irradiação solar incidente sobre uma superfície 

inclinada que maximize a captação da radiação; (iii) número de horas de Sol equivalentes e da 

temperatura do módulo. 
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Os parâmetros orientação e inclinação de um painel fotovoltaico, são muito importantes 

porque visam maximizar os níveis de produção elétrica. No caso de Portugal a orientação que 

maximiza a quantidade de radiação aproveitável coincide com o Sul geográfico, conforme se pode 

observar na Figura 14. 

 

Figura 14 Posição do painel solar [51] 

De modo a captar a máxima radiação solar a inclinação do painel deve variar ao longo do 

ano (solstício de Verão e de Inverno), tal como ilustrado na Figura 15. 

 

Figura 15 Variação da inclinação dos painéis solares ao longo do ano [51] 

 

2.4.2 Sombras produzidas pela própria instalação  

Em várias situações as instalações fotovoltaicas são montadas sobre superfícies planas. Em 

princípio podia-se montar os módulos na horizontal, já que desta forma não se produziam sombras. 

Contudo, visto que na maioria das situações interessa dispor os módulos com uma certa inclinação 

sobre a superfície horizontal, então há que procurar que as filas de módulos não façam sombras 

umas às outras. 

Geralmente em Portugal utiliza-se para instalações de ligação à rede elétrica um ângulo de 

inclinação de 35°, já que é o ângulo que maximiza a radiação incidente anual. 

Para instalar o painel fotovoltaico é necessário estimar a distância entre as estruturas, pelo 

que na Figura 16, demonstra as variáveis que são usualmente utilizadas. 
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Figura 16 Distância entre filas para evitar sombras[30] 

 

Legenda: 

a – altura do módulo; d – distancia entre filas; d1 – distancia entre estruturas 

h – altura da estrutura;    – ângulo altura solar ;   – inclinação dos módulos 

 

A distância entre as filas de módulos depende da altura destes assim como da sua inclinação, 

e do ângulo da altura solar, no local da instalação dada pela expressão (2.4). 

  
              

      
                                                                                               (2.4) 

 

Em 21 de Dezembro, o ângulo de altura solar, corresponde ao seu menor valor. 

Em Portugal, a distancia mínima entre estruturas, d1, deve ser da ordem de 2,5 vezes a altura 

h, já que o ângulo solar ás 12 h do dia 21 de Dezembro é da ordem de 25°: 

                                                                                                                                   (2.5) 

 

Como se pode verificar, a orientação ótima de um painel fixo não é obvia. Na prática 

recomenda-se que sejam orientados de modo a que a sua parte frontal fique virada para o Sul 

geográfico (ou Norte, quando instalados no hemisfério Sul). Quando o Sol alcançar o ponto mais 

alto da sua trajetória (meio-dia), a sua posição coincide com o Sul geográfico. 
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2.5 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

Os painéis solares fotovoltaicos são formados por um número variável de células 

fotovoltaicas [24]. A célula fotovoltaica é constituída por um material semicondutor, o silício, ao 

qual são adicionadas substâncias, ditas dopantes, de modo a criar um meio adequado ao 

estabelecimento do efeito fotovoltaico, isto é, à conversão direta da radiação solar em potência 

elétrica produzida em CC. Estes painéis permitem ao seu utilizador produzir energia elétrica de uma 

forma gratuita através do sol. 

Uma célula fotovoltaica constituída por cristais de silício puro não produziria energia 

elétrica. Para haver corrente elétrica é necessário que exista um campo elétrico, isto é, uma 

diferença de potencial entre duas zonas da célula. Através do processo conhecido como dopagem do 

silício, que consiste na introdução de elementos estranhos com o objetivo de alterar as suas 

propriedades elétricas, é possível criar duas camadas na célula: a camada tipo p e a camada tipo n, 

que possuem, respetivamente, um excesso de cargas positivas e um excesso de cargas negativas, 

relativamente ao silício puro. 

O boro é o dopante normalmente usado para criar a região tipo p. Um átomo de boro forma 

quatro ligações covalentes com quatro átomos vizinhos de silício, mas como só possui 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 uma lacuna, a qual se comporta como 

uma carga positiva que viaja através do material, pois de cada vez que um eletrão vizinho a 

preenche, outra lacuna é criada. A razão entre átomos de boro e átomos de silício é normalmente da 

ordem de 1 para 10 milhões. 

O fósforo é o material usado para criar a região n. 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 [11]. 

Ao juntar as camadas n e p dos semicondutores impuros forma-se uma região de transição 

denominada junção p-n, onde é criado um campo elétrico que separa os portadores de carga que a 

atingem. Quando uma célula solar é exposta à luz os fotões são absorvidos pelos eletrões. Assim, 

quando o fotão contém energia suficiente a ligação entre os eletrões é quebrada e estes movem-se 

para a banda de condução e são conduzidos através do campo elétrico para a camada n. As lacunas 

criadas seguem para a camada p. Quando se ligam os terminais da célula a um circuito exterior que 

se fecha através de uma carga irá circular corrente elétrica. Se a célula não estiver ligado a nenhuma 

carga, é obtida a tensão em circuito aberto da célula solar [11]. 
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Figura 17 Conversão direta de radiação solar em eletricidade [25] 

A geração fotovoltaica faz uso de elementos semicondutores fotossensíveis que convertem a 

radiação solar em uma diferença de potencial nos terminais da juncão P-N2. A ligação elétrica 

desses terminais resulta na circulação de corrente continua. Uma única célula solar produz, em 

condições nominais de teste, diferença de potencial entre 0,5 e 0,6V e potência entre 1,0 e 1,5W, de 

modo que, para uso pratico, as células devem ser arranjadas em ligações série-paralelo constituindo 

módulos (painéis) de baixa potência, atualmente de ate 250W, com tensão de 12 ou 24V. O arranjo 

série-paralelo de módulos permite o atendimento a cargas maiores [26]. 

 

2.5.1 Modelo matemático da célula fotovoltaica 

Para se poder analisar pormenorizadamente o comportamento de um sistema elétrico de 

energia é necessário que sejam desenvolvidos modelos matemáticos para os componentes 

constituintes do sistema. 

Uma célula fotovoltaica pode ser descrita através do circuito elétrico equivalente 

simplificado que representado Figura 18. 

 

Figura 18 Circuito elétrico equivalente de uma célula fotovoltaica alimentando uma carga Z 

A fonte de corrente Is representa a corrente elétrica gerada pelo feixe de radiação luminosa, 

constituído por fotões, ao atingir a superfície ativa da célula (efeito fotovoltaico). A junção p-n 
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funciona como um díodo que é atravessado por uma corrente interna unidirecional ID, que depende 

da tensão V aos terminais da célula [11]. 

A corrente ID que se fecha através do díodo é calculada através da equação (2.6), 

          
 

                                                                                                               (2.6) 

em que: 

Io  é a corrente inversa máxima de saturação do díodo; 

V   é a tensão aos terminais da célula; 

m  é o fator de idealidade do díodo (díodo ideal: m = 1; díodo real: m > 1); 

VT é designado por potencial térmico           
  

 
; 

T   é a temperatura absoluta da célula em K (0ºC = 273,16 K); 

Q  é a carga elétrica do eletrão                . 

A corrente I que se fecha pela carga é, obtida através da equação (2.7). 

               
 

                                                                                           (2.7) 

 

2.5.1.1 Corrente de curto-circuito e tensão em circuito aberto 

Dois pontos de operação da célula merecem atenção particular: curto-circuito e circuito 

aberto. No caso de curto-circuito, 

          

                                                                                                                                (2.8) 

 

A corrente de curto-circuito Icc é o valor máximo da corrente de carga, igual à corrente 

gerada por efeito fotovoltaico. O seu valor é uma característica da célula, sendo um dado fornecido 

pelo fabricante para determinadas condições de radiação incidente e temperatura. 

No caso de circuito aberto, 

     

                   
  

  
                                                                                                (2.9) 
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A tensão em vazio é o valor máximo da tensão aos terminais da célula, que ocorre quando 

esta está em vazio. 

As condições nominais de teste STC, normalizadas para a realização das medidas dos 

parâmetros característicos da célula, designadas condições de referência são: 

Radiação incidente: H r =1000 W/m
2
, 

Temperatura: Ө
                       

 

As grandezas referenciadas pelo índice superior r são consideradas medidas nas condições 

de referência – STC. 

De forma a explicar o significado das grandezas descritas anteriormente, é apresentado a 

seguir um exemplo em que é determinada a característica I-V para uma célula fotovoltaica de silício 

cristalino de 10 x 10 cm
2
 com as seguintes condições experimentais [11]: 

Tabela 4 Condições experimentais. 

 H (W/m2) A (m2) Ө (°C) Icc (A) Vca (V) 

Teste 430 0,01 25 1,28 0,56 

 

A corrente inversa máxima de saturação do díodo foi calculada a partir das condições de 

curto-circuito e de circuito aberto. Assim a partir da equação (2.7) e tendo em conta a equação (2.8) 

obtém-se: 

Io = 4.4x10
-10

 A 

m=1 (considerando o díodo ideal); 

Tendo em conta a expressão (2.7), a corrente que se fecha pela carga é dada por: 

               
 

                                                                                           (2.7) 

                      
 

         

A Figura 17 representa a característica I-V da célula fotovoltaica para as condições de 

referência. 
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Figura 19 Curva I-V de uma célula solar fotovoltaica. 

A análise da curva I-V é fundamental para a caracterização de um módulo fotovoltaico, pois 

a partir dela é possível obter os principais parâmetros que determinam a sua qualidade e 

desempenho. Algumas definições importantes para caracterizar as células estão descritas nas 

subsecções seguintes. 

 

2.5.1.2 Fator de forma e rendimento 

O FF expressa a aproximação da representação da curva I-V a um retângulo. Quanto maior 

for a qualidade das células, mais próxima da forma retangular será a curva I-V, ou seja, a curva 

pode ser utilizada para qualificar as células.  

 

Figura 20 Fator de forma da células fotovoltaicos 

O fator de forma é calculado através da seguinte equação (2.8). 

   
           

         
                                                                                                                              (2.10) 

O FF tem um valor menor que uma unidade, comum entre 0,7 e 0,8 para células de Silício. 

O rendimento ( ) define-se como a relação entre o ponto de potência máxima de uma célula 

e a potência da radiação solar incidente sobre a célula, como mostra a equação (2.11). 

   
    

     
                                                                                                                           (2.11) 



2012/2013 
Potencialidades e viabilidade da utilização de painéis 

fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana 
 

 

26  

em que: 

A é a área da célula; 

G é a radiação solar incidente por unidade de superfície. 

 

2.5.1.3 Potência elétrica 

A potência elétrica de saída (P) de um módulo fotovoltaico é o produto entre a tensão e a 

corrente de saída dado pela equação (2.12). 

               
 

                                                                                         (2.12) 

O ponto de potência máxima é calculado através da equação (2.13). 

                                                                                                                          (2.13) 

 

2.5.1.4 Efeito da radiação 

Tal como se pode observar na Figura 21, a potência de saída aumenta com o aumento da 

radiação incidente. A corrente de curto-circuito aumenta de forma aproximadamente linear com o 

aumento da radiação incidente ao passo que o valor de tensão de circuito aberto pouco varia com a 

variação da radiação. 

 

Figura 21 Efeito causado pela variação de intensidade luminosa [52] 
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2.5.1.5 Efeito de temperatura 

A temperatura é um parâmetro importante uma vez que, estando as células expostas aos 

raios solares, o seu aquecimento é considerável. Além disso, uma parte da incidência solar 

absorvida não é convertida em energia elétrica, mas sim dissipada sob a forma de calor. Esta é a 

razão porque a temperatura de uma célula é sempre superior à temperatura ambiente [11]. 

Para estimar a temperatura da célula, a partir da temperatura ambiente, pode utilizar-se a 

equação (2.14). 

      
       

   
                                                                                      (2.14) 

Onde, 

Tc é a temperatura da célula em ºC; 

Ta é a temperatura ambiente medida em ºC 

Kt é o índice de claridade; 

NOCT é a temperatura nominal de funcionamento da célula. 

A variação da temperatura faz com que os pontos de operação correspondentes à extração de 

potência máxima variem. Analisando a Figura 22 verifica-se, que o valor da tensão em circuito 

aberto baixa com o aumento da temperatura, enquanto que o valor da corrente de curto-circuito 

pouco varia. 

 

Figura 22 Efeito causado pela temperatura na célula [52] 
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2.5.2  Tecnologias das células fotovoltaicas 

As tecnologias fotovoltaicas podem ser classificadas como de primeira geração (silício 

mono e policristalino), segunda geração (silício amorfo e filme fino) ou terceira geração 

(concentrador fotovoltaico) [26]. 

 

2.5.2.1 Silício cristalino 

Historicamente, esse tipo de silício é a forma mais usada e comercializada representando 

80% do mercado. A utilização do silício cristalino na fabricação de células fotovoltaicas se divide 

em dois grupos, os mono e os policristalinos [ 28]. 

Os monocristalinos são assim chamados por possuir uma estrutura homogénea em toda sua 

extensão. Para fabricação de uma célula fotovoltaica desse grupo é necessário que o silício tenha 

99,9999% de grau de pureza. A obtenção desse tipo de silício e mais cara do que a do silício 

policristalino, porem tem-se maior eficiência na conversão[26]. 

As técnicas de fabricação de células policristalinas são basicamente as mesmas de 

fabricação das células monocristalinas. E requerido, porem, menor gasto de energia e também 

menor rigor no controle do processo de fabricação. 

 

Figura 23 Células de silício monocristalino e policristalino [29] 

2.5.2.2 Filmes finos  

As células de filmes finos são produzidas por meio de um processo de deposição de camadas 

extremamente finas de material semicondutor. Para proteção mecânica são revestidas por materiais , 

como vidro ou plástico. Os materiais semicondutores comercialmente utilizados na fabricação dos 

filmes são silício amorfo (a-Si), telureto de cadmio (CdTe) ou disseleneto de cobre indio galio 

(CIGS) [30].  
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Figura 24 Células de filme fino [31] 

Por serem depositados sobre diversos tipos de substratos de baixo custo (plásticos, vidros e 

metais), os filmes finos constituem tecnologia de baixo custo. Quando comparado com as formas 

cristalinas do silício, o gasto de energia na fabricação de células de filme fino e menor, mas a 

eficiência na conversão da energia também e menor. Alem disso, a eficiência da conversão nessa 

tecnologia diminui mais acentuadamente logo nos primeiros meses após a instalação, embora seja 

menos afetada por temperaturas mais elevadas. 

 

2.5.2.3 Concentrador fotovoltaico 

Essa tecnologia consiste em usar espelhos parabólicos para concentrar os raios solares numa  

menor área e, dessa forma, aumentar a eficiência da absorção de irradiação, utilizando menor 

quantidade de células fotovoltaicas. 

 

Figura 25 Concentrador fotovoltaico [32] 

 

Os concertadores fotovoltaicos estão numa fase pré-comercial , mas no  futuro não muito 

longínquo, representarão  um setor industrial capaz de fornecer grande parte da percentagem de 

energia consumida nas habitações dos países produtores [26]. 
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2.6 EFICIENCIA DOS MÓDULOS COMERCIAIS FOTOVOLTAICOS 

A área de ocupação do modulo fotovoltaico para uma mesma potencia instalada está 

relacionada à sua eficiência. Módulos de filme finos ocupam uma área maior que os de Silício 

cristalino. Entre os filmes finos, o Silício amorfo apresenta uma menor densidade de potência 

(kW/m
2
).  

As informações da área ocupada em função da tecnologia e eficiência do módulo é 

verificado no, Tabela 5, mostra a eficiência na conversão direta da energia do Sol em energia 

elétrica para módulos disponíveis no mercado e a comparação das áreas necessárias para a produção 

de 1 kWp. 

Tabela 5 Eficiência típica dos módulos comerciais [4] 

 

  

O profundo conhecimento adquirido nos últimos anos na tecnologia fotovoltaica  a 

qualidade do material utilizado , o design utilizado na captura da radiação solar a eficiências das 

células, tudo combinado com a otimização dos processos de fabrico levam a que seja possível uma 

melhoria continua desta tecnologia. 

 Os estudos nesta área não param  conseguindo-se produzir painéis com eficiências cada vez 

maiores como é o caso do Instituto Federal Suíço de Tecnologia atinge recorde de eficiência de 

conversão de película fina de silício célula em fevereiro de 2013. 

O Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Lausanne (EPFL) anunciou que conseguiu uma 

eficiência de conversão de 10,7% para um microcristalina película fina de silício junção única 

célula solar. O novo recorde para este tipo de célula, confirmado pelo instituto independente 

Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energia Solar (ISE) [33]. 

 De acordo com a EPFL, a eficiência da célula registada foi obtido utilizando 1,8 

micrómetros de material de silício ativo, que é 100 vezes menos material do que é utilizado para a 
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convencional PV tecnologias, a EPFL acrescenta, os processos empregados pode ser transportados 

para o nível de módulo. Segundo a EPFL este tipo de tecnologia de filme fino de silício poderá 

fazer baixar o preço dos módulos até 35 € por metro quadrado [33]. 

 Os investigadores também acreditam que a película fina de silício de junção multi-

dispositivos poderiam, eventualmente, atingir a eficiência de conversão superiores a 13,5 [33]. 

 

2.7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MÓDULOS  

A norma europeia Standard EN 50380 especifica quais as características técnicas que os 

fabricantes devem apresentar nas folhas descritivas das características dos módulos fotovoltaico 

[54]. Nem todos os fabricantes respeitam esta norma, não fornecendo todas as características 

técnicas que a norma impõe, que são: 

 Potência nominal de pico; 

 Tensão no ponto de potência máxima; 

 Corrente no ponto de potência máxima; 

 Tensão em circuito aberto; 

 Corrente em curto-circuito; 

 Coeficiente de variação da tensão em função da temperatura; 

 Coeficiente de variação da corrente em função da temperatura. 

Estes valores são vitais para se poderem realizar estimativas da quantidade de energia 

gerada, bem como verificar a compatibilidade de ligação com outros componentes do sistema 

fotovoltaico. Todos estes valores são obtidos em condições de teste (STC). 

O coeficiente de temperatura é muito importante porque em dias em que o valor de radiação 

é elevado, a temperatura nas células aumenta, podendo chegar aos 70ºC, causando uma redução do 

rendimento. Por outro lado, a baixas temperaturas, o valor de tensão em circuito aberto aumenta, 

colocando em risco o estado da célula fotovoltaica. 

As características construtivas dos módulos também devem ser evidenciadas, 

nomeadamente: 

 Dimensões (Comprimento e largura); 

 Espessura; 

 Peso. 
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As características construtivas mencionadas anteriormente são de crucial importância para a 

realização do projeto, porque estes dados permitem-nos escolher as estruturas de suporte e o espaço 

que os módulos vão ocupar. 

Na Figura 26 está exemplificada uma folha de características de um módulo fotovoltaico. 

 

Figura 26 Características técnicas de um módulo fotovoltaico. 

No Anexo I Módulos fotovoltaicos, estão as especificações técnicas dos vários módulos 

fotovoltaicos que serão utilizadas no caso de estudo, módulos da Martifer. 

 

2.7.1 Aspetos a ter em conta na escolha do módulo 

Existe uma enorme variedade de opções de módulos fotovoltaicos no mercado, mas tal 

como foi dito anteriormente nem todos respeitam as normas e por consequência nem todos estão 

certificados. Quando se faz a escolha de um módulo fotovoltaico é necessário ter em conta alguns 

fatores, como por exemplo: 

 Qualidade - com uma inspeção visual pode-se verificar se as características construtivas do 

módulo são fiáveis. O carimbo de certificação do módulo por si, já deve garantir que o 

módulo foi construído segundo as normas. Por outro lado, o próprio fabricante dos módulos 

por norma já é um fator que influencia a escolha do módulo. 

 Tipo de célula solar - o tipo de célula solar pode ser monocristalina, policristalina ou de 

película fina. 

 Questão da eficiência - ao analisar a eficiência das células fotovoltaicas verifica-se que 

quanto maior é o valor da eficiência menor vai ser a área ocupada por kW produzido. Esta 

característica é evidenciada no Tabela5. 
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2.8 VARIAÇÃO DOS PREÇOS DOS PANÉIS FOTOVOLTAICOS SISTEMA 

COMPLETO 

Devido  ao declínio do preço dos painéis fotovoltaicos, o preço do conjunto de geração 

fotovoltaica tem se reduzido acentuadamente. Os  painéis solares representam cerca de 60% do 

custo total dos sistemas fotovoltaicos, o inversor cerca de 10% e o restante e atribuído ao BoS. 

Estima-se que em uma década os painéis representarão apenas 35-40% do total, enquanto que o 

BoS responderá por metade da inversão total.  

 

Figura 27 Estimativa de preços painéis fotovoltaicos (€ / kWp) [34] 

 

Os  custos dos sistemas fotovoltaicos deverão sofrer uma forte redução, o futuro sistema 

elétrico europeu vai ter que ser mais interligado, mais flexível e mais descentralizada. As melhorias 

das redes, tanto em nível de distribuição como a nível de transmissão, vai acompanhar a 

transformação completa do setor elétrico.  

O sistema elétrico deve, aumentar a integração da geração distribuída, incluindo a energia 

solar eletricidade fotovoltaica (PV), que irá desempenhar um papel fundamental no mix de 

eletricidade da Europa. Já em 2030, PV pode cobrir até 25% da procura de eletricidade na Europa, 

contribuindo assim para a descarbonização da matriz energética. Isto irá ser conduzido 

principalmente uma trajetória de competitividade e da evolução dos preços no futuro sistema. Como 

mostrado na Figura 27, Os preços do sistema PV devem cair de 2,31 € / W em 2012, no segmento 

residencial para 1,30 € / W em 2022 [34]. 
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3 DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Tal como foi referido anteriormente na capítulo 2, os sistemas solares fotovoltaicos podem 

ser divididos em sistemas solares autónomos e ligados à rede. A conceção destes dois tipos de 

sistemas é feita de modo a garantir objetivos distintos e por isso são constituídos por diferentes 

tipos de componentes. Consequentemente o seu dimensionamento é feito de forma diferenciada, no 

presente estudo só nos vamos analisar sistemas fotovoltaicos ligados à rede. 

 

3.1 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LIGADOS À REDE  

O projeto e dimensionamento de sistemas fotovoltaicos ligados à rede dependem 

essencialmente das condições apresentadas a seguir: 

 Do espaço disponível nas coberturas, sua orientação e ângulo de inclinação; 

 Das especificações técnicas dos módulos e inversor; 

 Localização geográfica, longitude e latitude; 

 Temperatura do local; 

 Requisitos estéticos do edifício; 

 Disponibilidade financeira. 

As principais condições que limitam a potência instalada são, a área disponível e o valor 

monetário que se pretende investir.  

O projeto de sistemas fotovoltaicos pode ser dividido nas seguintes tarefas: 

 Estimativa inicial da potência instalada baseada na área disponível e no 

financiamento; 

 Seleção do módulo solar; 

 Seleção do inversor compatível ou de uma configuração de inversores compatível 

com o módulo; 

 Estabelecer a configuração ótima módulo-inversor; 

 Efetuar a listagem dos componentes; 

 Estimativa da energia produzida baseada nos dados da radiação solar do local; 

 Considerar aspetos adicionais tais como proteções contra sobrecarga. 
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Após a definição do valor do investimento e da área disponível para implementação dos 

painéis fotovoltaicos pode proceder-se á seleção dos componentes do sistema. 

3.1.1 Seleção do módulo 

Para satisfazer as necessidades de produção os módulos têm que ser ligados em série (para 

aumentar o valor de tensão) ou em paralelo (para aumentar o valor de corrente). 

Para calcular o número de módulos torna-se necessário possuir os seguintes dados: 

 Potência de pico do painel (determinada em função do custo e área disponível); 

 Dimensões da superfície; 

 Dimensões do módulo; 

 Número de módulos a ligar por fileira tendo em vista o inversor. 

Inicialmente o número de módulos é calculado através do quociente entre a potência de pico 

do painel e a potência de pico do módulo escolhido, como mostra a equação (3.1). 

                  
               

               
                                                                               (3.1) 

Uma vez determinado o número de módulos torna-se necessário verificar se é possível 

colocá-los no espaço disponível para o efeito. Muitas vezes as restrições em termos de espaço 

disponível podem condicionar o número de módulos que constituem o painel e o modo como estes 

vão ser ligados. 

 

3.1.2  Verificar a tensão dos módulos para diferentes condições de funcionamento 

Nesta fase, o valor da tensão dos módulos deve ser determinado, tendo em conta que no 

Inverno, quando se verificam temperaturas mais baixas, a tensão atinge o valor mais elevado, 

enquanto que no Verão, quando os módulos experimentam temperaturas mais elevadas, a sua tensão 

regista valores mais baixos. 

A informação necessária para a verificação das tensões para as temperaturas mínima e 

máxima é a seguinte: 

Tensão e corrente correspondentes ao ponto de potência máxima do módulo, 2UUV e -

UUV; 

Tensão de circuito aberto para baixas temperaturas (-10ºC). 
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Os valores para a tensão máxima, 2UUV , para a corrente máxima, -UUV , e tensão em 

circuito aberto    , são dados fornecidos pelos fabricantes em condições STC no plano do painel. 

A tensão de circuito aberto para a temperatura mínima e máxima verificadas no local deve 

ser calculada utilizando o coeficiente de variação com a temperatura, também fornecido pelo 

fabricante. 

 

3.1.3 Cálculo da tensão para as temperaturas extremas do módulo (-10ºC e 70ºC) 

Considerando uma variação média anual da temperatura no plano do painel entre -10°C e a 

70°C, os desvios absolutos relativamente à temperatura de 25°C (STC) é de -35º e 45° 

respetivamente. 

Assim: 

                                                                                                    (3.2) 

                                                                                                (3.3) 

                                                                                                   (3.4) 

Em que: 

            é a tensão em circuito aberto a -10ºC; 

            é a tensão em circuito aberto a 25ºC; 

        é o valor de variação da tensão em função da temperatura; 

              é a tensão máxima a -10ºC; 

             é a tensão máxima a 70ºC. 

O valor mais elevado da tensão em circuito aberto verifica-se para a temperatura mais baixa 

(-10°C). O mesmo acontece para o valor máximo da tensão. 

 

3.1.4 Seleção do inversor 

Em sistemas fotovoltaicos com potências instaladas baixas e onde a superfície possui uma 

orientação e inclinação uniforme e não existem sombreamentos deve utilizar-se um único inversor 
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para potências até 5kW. Em sistemas com potências instaladas mais elevadas, a utilização de mais 

que um inversor pode ser vantajosa na medida em que aumenta a fiabilidade do sistema. 

A potência nominal do inversor é determinada pela potência de pico do módulo, a qual é 

fornecida pelo fabricante para as condições de STC (1000 W/m
2
, 25°C e AM=1,5), as quais muito 

raramente se verificam na prática. Por esta razão, a potência nominal do inversor pode tomar 

valores na ordem dos 5% a 10% mais baixos do que a potência de pico dos módulos, mas o valor 

máximo da corrente de entrada e da tensão no inversor nunca devem ser excedidos. 

No Anexo II Inversores encontram-se as especificações técnicas dos inversores utilizados no 

caso de estudo da marca SMA do modelo Sunny Tripower. 

 

3.1.5 Verificação dos limites de tensão e da configuração do módulo 

A tensão dos terminais das fileiras deve tomar valores compreendidos entre o limite mínimo 

e o limite máximo da tensão correspondente ao ponto de potência máxima do inversor (dados 

fornecidos pelos fabricantes), isto é, dentro da gama de variação da tensão para a qual o inversor se 

adapta ao ponto correspondente à máxima extração de potência da fileira. 

O valor da tensão em circuito aberto da fileira deve também ser verificado de modo a 

assegurar que é inferior ao valor máximo da tensão de entrada do inversor. 

Geralmente o valor máximo da tensão aos terminais de cada fileira ocorre para o valor 

mínimo de temperatura enquanto o valor mínimo da tensão correspondente ao ponto de potência 

máxima da fileira, que se verifica para o valor mais elevado de temperatura. Tendo em conta estas 

considerações é necessário determinar o números de módulos a ligar em série e/ou em paralelo. 

A gama de variação da tensão de entrada no inversor          e          determina o 

número de módulos a ligar em série ou seja o número de módulos por fileira. 

                          
        

           
                                                                 (3.5) 

                          
        

          
                                                                   (3.6) 

Deve assegurar-se que a tensão nos terminais de cada fileira se encontra dentro da gama de 

variação da tensão de entrada do inversor, para a qual este tem capacidade de extrair a potência 

máxima da fileira, o mínimo de módulos de cada fileira não deve ser inferior ao número mínimo de 

módulos calculados em (3.5) nem superior ao número máximo de módulos calculado em (3.6). 
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O valor máximo da tensão em circuito aberto ocorrerá a uma temperatura de -10°C no plano 

do painel quando a fileira se encontrar em circuito aberto. De modo a assegurar que o valor máximo 

da tensão     de entrada do inversor não é excedido em nenhuma circunstância o número máximo 

de módulos por fileira deve ser o seguinte: 

                          
       

          
                                                                    (3.7) 

 

3.1.6 Configuração do painel compatível com o inversor 

Nesta fase do projeto é necessário verificar se o número total de módulos inicialmente 

calculado pode ser dividido em fileiras com o mesmo número de módulos. Esta é uma condição 

essencial no caso de ser escolhido um inversor central. No entanto uma solução mais cara baseada 

na configuração inversor de fileira suporta fileiras com diferentes números de módulos. 

                    
                 

                             
                                                        (3.8) 

A “nova” potência do sistema é calculada através da equação (3.9). 

                                                                                 (3.9) 

Dependendo da configuração a adotar, o processo de projeto e dimensionamento de sistemas 

fotovoltaicos envolve a avaliação das possíveis soluções. O mínimo total de módulos, a potência de 

pico do painel, o tipo de módulos ou de inversor pode ter que ser modificado. 

Este procedimento pode ter que ser repetido várias vezes, exigindo assim a repetição dos 

passos anteriores. 

 

3.2 PROGRAMAS DE SIMULAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS  

Os simuladores de sistemas fotovoltaicos utilizam modelos de fluxo energético que 

demonstram a interação dos componentes constituintes do sistema. Os primeiros programas foram 

desenvolvidos nos Estados Unidos. 

No mercado encontra-se uma grande variedade de programas de dimensionamento e 

simulação de sistemas fotovoltaicos que utilizam diferentes metodologias. Estes programas são de 

grande importância quando se pretende projetar um sistema fotovoltaico. 
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Exemplos de programas existentes no mercado: PV F. chart, Fdim,  SolSim, PVSIST, Solar 

Pro, Solterm, etc.  

A maior parte dos programas têm uma BD de radiação solar e, em alguns casos, dados de 

temperatura ambiente. Em alguns existe a possibilidade de importar dados meteorológicos, tal 

acontece no Meteonorm. 

No estudo descrito foi utilizado o Solterm. 

 

3.2.1 Solterm 

O Solterm é um programa de análise do desempenho de sistemas solares elaborado pelo 

Laboratório do Estado Português na área da Energia, e especialmente concebido para as condições 

climáticas e técnicas de Portugal. 

Este programa contém uma climatologia para os 308 Concelhos de Portugal, a nível horário, 

e bancos de dados modulares de componentes, permitindo simular a operação da grande maioria das 

configurações de sistemas solares, explorar as vertentes económica e de benefícios ambientais, e 

assim fazer o pré dimensionamento e conduzir ao adequado dimensionamento de sistemas solares.  
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4 METODOLOGIA DE DIMENSIONAMENTO 

O organograma da metodologia de avaliação das potencialidades e a viabilidade de 

utilização de painéis fotovoltaicos num edifício e sua vizinhança para um sistema ligado à rede 

elétrica é apresentado de seguida. 

 

Figura 28 Organograma do algoritmo para o sistema ligado à rede 
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Com  o presente trabalho definiu-se uma metodologia de avaliação das potencialidades e a 

viabilidade de utilização de painéis fotovoltaicos num edifício e sua vizinhança pressupõem um 

conjunto de etapas. Estas etapas estão definidas de seguida:  

 Localização geográfica, longitude e latitude do edifício a estudar; 

 Estudar as condições ambientais existentes no local nomeadamente a radiação solar e 

temperatura ambiente. Serão tomados como ponto de partida os dados fornecidos pelo 

INETI relativamente à região em estudo. Recorrendo ao software Solterm; 

 Fazer uma estimativa da radiação solar incidente sobre uma superfície horizontal, I(0) 

(kWh/m
2
/dia). Recorrendo ao software Solterm; 

 Estimar a radiação solar incidente sobre uma superfície inclinada de tal modo que maximize 

a captação da radiação solar, determinando o ângulo de inclinação ótimo, recorrendo ao 

software Solterm.. Estimar o número de horas de Sol equivalentes, H e da temperatura do 

módulo, Tm; 

 Escolha de vários tecnologias de módulos fotovoltaicos existentes no mercado: Silício 

cristalino (monocristalino e policristalino); Filmes finos (silício amorfo, telureto cadmio, 

cobre-índio-gálico). Pesquisa em fornecedores como: Martifer, Efacec etc; 

 Determinar a temperatura normal de funcionamento do módulo (NOCT), a parametrização 

técnica (elétrica, térmica e mecânica) dos módulos fotovoltaicos é determinada pelos 

fabricantes nas condições de referência STC. Determinar o fator de correção de temperatura 

KT; 

 Identificar o espaço disponível coberturas e fachadas, sua orientação e ângulo de inclinação 

dos possíveis locais para a colocação dos painéis solares e zonas de sombra; 

 Identificar se existem requisitos estéticos no edifício; 

 Determinação da área total disponível no edifício; 

 Comparação de vários módulos fotovoltaicos existentes no mercado com características 

diferentes para definir a potência a instalar (   ) , a potência irá determinar o volume de 

energia produzida (   ) pela instalação; 

 Calcular  a energia produzida diariamente pelo parque fotovoltaico. Obtenção de valores 

estimados da produção energética anual, do parque solar, para os diferentes módulos. 

Recorrendo ao software Solterm; 

 Seleção do inversor compatível ou de uma configuração de inversores compatível com os 

módulos a instalar; 

 Estabelecer a configuração ótima módulo-inversor; 
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 Efetuar a listagem dos componentes; 

 Comparação dos resultados das varias soluções fotovoltaicas recorrendo à legislação em 

vigor  (Decreto de Lei 34/2011) regimes bonificados; 

 Efetuar a listagem dos componentes; calcular o custo da instalação. Os cálculos realizados 

em MS Office Excel; 

 Análise da viabilidade económica caso de estudo, determinando Período de Recuperação do 

Investimento (   ), Taxa de Rendibilidade Média (   ) e o Valor Atualizado Liquido 

(   ). Os cálculos realizados em MS Office Excel; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012/2013 
Potencialidades e viabilidade da utilização de painéis 

fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana 
 

 

44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Potencialidades e viabilidade da utilização de painéis 

fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana 
2012/2013 

 

                       45 

5 CASO DE ESTUDO 

O presente caso de estudo será realizado recorrendo ao regime geral com o contrato de 

compra e venda de eletricidade e ligação à rede elétrica de serviço público. 

 

5.1 CARATERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO EM ESTUDO  

Caraterização do caso de estudo, edifício de habitação multifamiliar constituída por dois 

blocos contíguos, com 52 apartamentos de tipologia T2 e T3, 15 lojas, com 1460 m
2
 de área 

coberta, situada em Vila das Aves, Concelho de Santo Tirso, distrito do Porto com fachadas 

orientadas a  SE e SO conforme Figura  29 e 30. 

 

Figura 29 Edifício Avenida em estudo (A) 

 

Figura 30 Edifício Avenida orientação SO e SE 
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5.2 CONSUMO DA HABITAÇÃO  

Recolhidos os consumos ocorridos em várias frações do Edifício Avenida durante um ano  

calculou-se a média de consumo por habitação (considerado consumo mínimo). 

A Tabela 6  apresenta o consumo médio de eletricidade ocorrido  por fração  no edifício 

avenida.  

Tabela 6 Consumo médio verificado numa fração do Edifício Avenida 

  09 Dez 2011 
(kWh) 

11 Dez 2012    
(kWh) 

Consumo 

(kWh) 

Vazio 14709 17337 2628 

Fora do vazio 5311 6162 851 

Total   3479 

Recorrendo a dados estatísticos, o consumo elétrico médio numa habitação portuguesa é de 

4 000 kWh por ano (considerado consumo máximo), divido pela seguinte forma [56]:  

 

Figura 31 Repartição dos consumos de eletricidade pelos diferentes usos finais [56] 

Com pequenas intervenções nos edifícios é possível poupar 30-35% de energia, mantendo as 

mesmas condições de conforto. 

A Tabela 7 apresenta o consumo do Edifício Avenida durante um ano. 

Tabela 7 Consumo elétrico no Edifício Avenida em 2012 

 Unidades Consumo estimado  

(Consumo máximo)   
(kWh/ano) 

Consumo verificado 

(Consumo mínimo)    
(kWh/ano) 

Apartamentos 52 208 000 182 000 

Lojas 15 15 000 15 000 

Condomínio  19 500 19 500 

Total  242 500 216 500 

O Edifício Avenida tem um consumo estimado entre 216 500 e 242 500 kWh/ano 
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5.3 CONDIÇÕES AMBIENTAIS IN SITU  

Tendo em vista a exploração energética de uma habitação multifamiliar  em Vila das Aves 

conselho de Santo Tirso distrito de Porto, é de extrema importância estudar as condições ambientais 

existentes nesse mesmo local. Idealmente seria recomendável um estudo, in situ, das condições de 

irradiação solar e temperatura ambiente. No entanto, não havendo a possibilidade de recorrer a 

dados mensurados do local em questão, tomar-se-ão como ponto de partida os dados fornecidos 

pelo INETI relativamente à região de Santo Tirso. Na tabela da figura seguinte apresentam-se 

destacados os dados relativos à irradiação solar e temperaturas médias para cada mês do ano 

(relativos a 2006). 

 

Figura 32 Dados relativos à irradiação solar e temperaturas médias para cada mês do ano em Santo Tirso 
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Figura 33 Dados relativos à irradiação solar horizontal e temperaturas para cada mês do ano em Santo Tirso 

 

5.4 ESTIMATIVA DA IRRADIAÇÃO SOLAR INCIDENTE SOBRE UMA SUPERFÍCIE 

HORIZONTAL, I(0)  

Obtidos a partir de dados experimentais, provenientes de estações de medição 

meteorológica, os valores estimados da irradiação solar incidente I(0) apresentam-se hoje 

disponíveis em várias Bases de Dados desenvolvidas para o efeito. 

Em que I(0) representa a intensidade (kWh/m
2
/dia) da radiação solar incidente, num plano 

horizontal, em cada dia típico de um mês. Quanto à densidade da radiação solar incidente G(0) esta 

poderá ser calculada dividindo I(0) pelas 24H de um dia utilizando a equação seguinte: 

G(0) = I (0)/24                                                                                              (5.1) 

 

No caso do presente estudo recorreu-se aos dados disponibilizados pelo INETI, através do 

software Solterm versão 5.0 desenvolvido pelo mesmo. À data da consulta (14 de Abril  de 2013)  

os dados obtidos para I(0), relativamente à região de Santo tirso onde se pretende implantar o 

parque solar em causa. 
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Figura 34 Variação da irradiação I(0) 

 

5.5 ESTIMATIVA DA IRRADIAÇÃO SOLAR INCIDENTE SOBRE UMA SUPERFÍCIE 

INCLINADA DE TAL MODO QUE MAXIMIZE A CAPTAÇÃO DA RADIAÇÃO 

SOLAR, I(    ). 

Uma vez obtidos os valores da intensidade da radiação solar incidente, sobre uma superfície 

horizontal, é possível efetuar o cálculo da intensidade da radiação solar em superfícies inclinadas 

cuja variável se denota como I( ). Uma vez que se pretende otimizar a absorção da radiação solar 

incidente sobre os painéis FV, importa determinar o ângulo de inclinação ótimo,  opt, para o qual a 

captação de energia será máxima. Por outro lado, o cálculo desta inclinação ótima, para painéis 

orientados para sul, relaciona-se com a latitude do lugar, φ de acordo com a equação (5.2): 

                                                                                                                          (5.2) 

 

A radiação solar incidente sobre a superfície com inclinação ótima será por seu turno 

calculada de acordo com a expressão (5.3): 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
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Variação da Irradiação para I(0) 
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                                                                             (5.3) 

 

Assim sendo, utilizando a equação (5.3) e os dados apresentados na Tabela 8, calcularam-se 

os valores estimados da intensidade (kWh/m
2
/dia) da radiação solar incidente sobre uma superfície 

com inclinação ótima, I(    ). Os resultados do cálculo encontram-se na Tabela 8. 

Tabela 8 Resultados obtidos para a irradiação solar incidente e densidade de radiação, para um angulo de inclinação       

Mês 

        

 

(Wh/m2/dia) 

        
       

  
 

(W/m2/dia) 

Janeiro 1856 77,31 

Fevereiro 2783 115,97 

Março 3943 164,29 

Abril 5567 231,94 

Maio 6494 270,60 

Junho 7306 304,43 

Julho 7770 323,75 

Agosto 6958 289,93 

Setembro 4987 207,78 

Outubro 3479 144,96 

Novembro 2319 96,64 

Dezembro 1740 72,48 

 

5.5.1 Radiação solar em superfícies inclinadas fixas 

A radiação solar numa superfície perpendicular à direção da sua propagação é sempre maior 

que para a mesma superfície colocada em qualquer outra posição. Como o azimute e a altura solar 

varia ao longo do dia e do ano, o ângulo de incidência da radiação solar ótimo também varia. Para 

demonstrar este aspeto pode-se verificar na Figura 35 a irradiação solar média que incide numa 

área de um metro quadrado, em função do azimute e da altura solar. 



 

Potencialidades e viabilidade da utilização de painéis 

fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana 
2012/2013 

 

                       51 

 

Figura 35 Energia incidente diária média em Santo Tirso (kwh/m
2
)  

  

A orientação da instalação solar tem por resultado diferentes níveis de irradiação. Em 

Portugal, a orientação ótima de uma instalação é a direção Sul, com um ângulo de 35° de 

inclinação. Neste caso, o nível de irradiação é quinze por cento maior do que para uma área 

horizontal. 

A instalação de instalações solares fotovoltaicas em telhados inclinados, com orientações 

diferentes à da posição ótima, traduz-se numa menor produção de energia elétrica devido à redução 

da radiação. Uma orientação dos telhados para Sudoeste ou Sudeste, ou uma inclinação entre 20 e 

50 do painel fotovoltaico, implicam uma redução de energia elétrica produzida de aproximadamente 

10%. Para inclinações e orientações com uma variação superior aos valores referidos, a construção 

da instalação solar fotovoltaica deverá ser repensada, já que muito dificilmente esta amortizará o 

seu investimento. 
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5.6 ESTIMATIVA DO NÚMERO DE HORAS DE SOL EQUIVALENTES, H E DA 

TEMPERATURA DO MÓDULO,    

Uma vez efetuado este exercício, é importante introduzir um conceito designado por número 

de horas de sol equivalentes (H), ou seja, equivalentes à radiação solar em condições de referência, 

com densidade de radiação,    = 1000 W/m
2
 à temperatura,    de 25º. 

  
       

                                                                                                                       (5.4) 

Se aplicarmos a expressão (5.4), substituindo I(    ) pelos valores estimados da intensidade 

(kWh/m
2
/dia) da radiação solar incidente em cada mês do ano, obteremos então o nº de horas 

equivalentes (H) para cada dia típico de um mês. 

Tabela 9 Dados obtidos referentes ao número de horas equivalentes para cada mês do ano. 

Mês Nº de horas equivalente dia nº de dias Nº de horas equivalente mês 

Janeiro 1,856 31 57,52 

Fevereiro 2,783 28 77,93 

Março 3,943 31 122,23 

Abril 5,567 30 167,00 

Maio 6,494 31 201,33 

Junho 7,306 30 219,19 

Julho 7,770 31 240,87 

Agosto 6,958 31 215,71 

Setembro 4,987 30 149,60 

Outubro 3,479 31 107,85 

Novembro 2,319 30 69,58 

Dezembro 1,740 31 53,93 

    
 Nº de horas úteis num ano (h) 1682,75 

 Nº de horas do ano (h) 8760 

 % de horas uteis por ano  19,21% 

A parametrização técnica (elétrica, térmica e mecânica) dos módulos fotovoltaicos é 

determinada pelos fabricantes nas condições de referência STC (radiação solar incidentes 

correspondente a 1000 W/m
2
 e temperatura igual a 25ºC). Contudo, quando os painéis se 

encontram em serviço, as condições de referência ocorrem muito raramente. Na realidade, mesmo 

no caso de o sol poder brilhar com a intensidade especificada, a temperatura do módulo deverá ser 

sempre superior a 25ºC. Por este motivo, é muitas vezes especificada a temperatura normal de 

funcionamento do módulo (NOCT). Por outro lado, a temperatura do módulo,    é determinada 

para um nível de radiação incidente de 800 W/m
2
 e uma temperatura ambiente de 20ºC, de acordo 

com a seguinte equação: 
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                                                                                                         (5.5) 

   – Temperatura do módulo (ºC) 

   – Temperatura ambiente (ºC) 

  – Radiação solar incidente (W/m
2
) 

     – Temperatura normal de funcionamento do módulo. Valor, fornecido pelo 

fabricante, que representa a temperatura atingida pela módulo em condições “normalizadas” de 

funcionamento, definidas como    = 20ºC (temperatura ambiente) e   = 800 W/m
2
 

 

Tipicamente os módulos fotovoltaicos existentes no mercado apresentam um NOCT igual a 

46±2ºC no caso de módulos com potência máxima inferior a 190 Wp. Para módulos com potências 

superiores o valor de NOCT poderá ser cerca de 51±3ºC. 

Contudo, uma vez calculada a temperatura do módulo para cada dia típico do ano, é 

importante ter em consideração o fator de correção de temperatura   . Este valor, dado pela 

expressão (5.6), toma em consideração a circunstância de o rendimento das células solares ser na 

realidade inferior ao que indica o valor da sua potência nominal, especialmente devido ao facto de a 

temperatura média de operação ser normalmente superior a 25ºC. 

                                                                                                                      (5.6) 

onde   (%/ºC) representa o coeficiente de temperatura, de um dado módulo, responsável 

pelo ajuste da potência gerada pelo mesmo. Os valores referentes à temperatura do módulo    e do 

fator de correção de temperatura   , correspondentes a um dia típico para cada mês do ano, 

encontram-se listados na tabela seguinte. 

Tabela 10 Dados referentes à temperatura do módulo (  ) e fator de correção de temperatura (  ) para os vários meses do ano. 

Mês       

Janeiro 10,8 1,065 

Fevereiro 12,6 1,057 

Março 15,7 1,043 

Abril 19,5 1,025 

Maio 23,4 1,007 

Junho 27,5 0,988 

Julho 30,2 0,976 

Agosto 29,0 0,982 

Setembro 25,0 1,000 

Outubro 19,8 1,024 

Novembro 13,8 1,052 

Dezembro 10,8 1,065 
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De modo a que se possa ter uma perceção mais clara da potencial variação da temperatura 

do módulo ao longo do ano, o Figura 36 descreve a variação estimada da temperatura à qual os 

módulos fotovoltaicos se encontraram, perante as condições de funcionamento estipuladas para o 

local. 

 

Figura 36 Temperatura  à qual os módulos fotovoltaicos se encontraram, perante as condições de funcionamento estipuladas para o 
local. 

 

5.7 AVALIAÇÃO ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO AVENIDA  

5.7.1 Opção 1 - Módulos colocados no telhado com inclinação 15º 

Analisando as áreas disponíveis para a colocação de módulos na cobertura e fachada, 

calcula-se o número de módulos que se pode colocar nestes espaços, nesta opção serão colocados 

880 módulos. 

Os 880 módulos fotovoltaicos serão colocados segundo a Tabela 11 e o esquema de 

colocação segundo as Figuras 37,38,39,40,41,42,43. 

Na cobertura os módulos (428 módulos) serão colocado sobre uma estrutura plana de 

alumínio e esta presa ao telhado com uma inclinação de 15%, na superfície planas os módulos (60 

módulos) serão colocados sobre uma estrutura de alumínio em triangulo com inclinação de 26% 

(inclinação ótima para a orientação SE e SO) e nas fachadas os módulos (392 módulos) também 

serão colocado sobre estruturas de alumínio e fixadas á fachada do edifício. 
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No Anexo III Estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos, estão apresentadas as 

estruturas de suporte utilizadas como suporte dos módulos fotovoltaicos nas várias soluções. 

  

Figura 37 Esquema de colocação dos módulos fotovoltaicos no telhado do Edifício Avenida 

 

 

Figura 38 Esquema de colocação dos módulos fotovoltaicos no telhado do Edifício Avenida bloco A inclinação 15% 
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Figura 39 Esquema de colocação dos módulos fotovoltaicos no telhado do Edifício Avenida bloco B inclinação 15% 

 

Nas Figuras 40,41,42,43 estão representados os esquemas de colocação módulos 

fotovoltaicos nas fachadas (inclinação vertical) nas  várias orientações do edifício: Bloco A 

orientação SO  (119 módulos) e orientação SE (85 módulos), no bloco B orientação SO (69 

módulos) e orientação SE (119 módulos). 

 

 

Figura 40 Bloco A orientação SO 

 

Figura 41 Bloco A orientação SE 

 

Figura 42 Bloco B orientação SO 

 

Figura 43 Bloco B orientação SE 

Na Tabela 11 é feita um resumo dos módulos utilizados na Opção 1 e da área ocupada. 
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Tabela 11 Colocação de módulos fotovoltaicos 

 Inclinação Orientação Módulo                    
(mm) 

Nº painéis Área                     
(m2) 

B
lo

co
 A

 

15% SO 1639x982 32 51,5 

15% SE 1639x982 195 313,9 

26% SE 1639x982 30 48,3 

Vertical SO 1639x982 119 191,5 

Vertical SE 1639x982 85 136,8 

B
lo

co
 B

 

15% SE 1639x982 169 272,0 

15% SO 1639x982 32 51,5 

26% SO 1639x982 30 48,3 

Vertical SO 1639x982 69 111,1 

Vertical SE 1639x982 119 191,5 

 Total   880 1416,4 

 

Uma vez conhecida a área importa definir a potência instalada (   ). Esta será a potência 

que irá determinar o volume de energia produzida (kWh) pela instalação. Contudo a potência 

instalada dependerá também das características dos módulos fotovoltaicos a instalar. A tabela  

seguinte, Tabela 12, contempla alguns módulos fotovoltaicos (Martifer Solar) para os quais se 

identificam a potência total instalada para uma mesma área de ocupação.  

No Anexo I Módulos Fotovoltaicos encontram-se  a potência máxima e a eficiência dos 

vários módulos fotovoltaicos usados neste estudo. 

Tabela 12 Tabela das possíveis potencias instalada    , com recurso a vários módulos FV (Martifer Solar) 

Módulo FV      (  ) Tipo 

     por 
m2  

(  /m2) 

Área de 
instalação 

(m2) 

Potência 
instalada 

(   ) 

MTS 230P Poly 230 Si-Poli 142,902 1416,4 202,4 

MTS 235P Poly 235 Si-Poli 146,008 1416,4 206,8 

MTS 240P Poly 240 Si-Poli 149,115 1416,4 211,2 

MTS 245P Poly 245 Si-Poli 152,000 1416,4 215,3 

MTS 250P Poly 250 Si-Poli 156,000 1416,4 221,0 

MTS 255P Poly 255 Si-Poli 158,000 1416,4 224,8 

 

Deste conjunto de dados é possível  inferir que a potência de pico máxima da instalação 

poderá variar entre os 202 kW e os 225 kW conforme o tipo de módulo usado no estudo. Estes 

serão os valores tomados como referência na avaliação da produção energética. 

Para a produção de energia recorreu-se ao programa Solterm 5.0 para cada grupo de painéis 

com a mesma orientação e inclinação. 
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Figura 44 características técnicas do módulo MTS 230 P Poly (Solterm 5.0) 

 

Características a introduzir no Solterm para o módulo MTS 230P Poly, por exemplo para  32 

Painéis com inclinação 15%  e orientação SO. 

 

Figura 45 Esquema do Solterm 5.0 para 32 módulos com inclinação 15%  e orientação SO 
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Figura 46 Desempenho do sistema fotovoltaico para 32 módulos com inclinação 15%  e orientação SO 

 

 

Figura 47 Impactos evitados Solterm 5.0 para 32 módulos com inclinação 15%  e orientação SO 

 

Tabela 13 Produção de energia estimada do sistema para  módulo MTS 230P Poly 

Modelo Inclinação 
Azimute                    
(graus) 

Nº 
Módulos 

Área   
(m2) 

Energia  
(kWh) 

Eficiência 

(%) 

Produtividade 
(Wh/Wp) 

Ton de CO2 
equivalente/ano 

M
TS

 2
3

0P
 P

o
ly

 

15% -45 32 51,5 8933 11,7 1211,6 6,6 

15% 45 195 313,9 53980 11,6 1201,5 39,9 

26% 45 30 48,3 8401 11,6 1215,4 6,2 

15% -45 169 272,0 47175 11,7 1211,6 39,4 

15% 45 30 48,3 8858 11,6 1201,5 6,5 

26% -45 32 51,5 8518 11,7 1232,3 6,3 

Vertical -45 119 191,5 21014 12,1 760,1 15,5 

Vertical -45 85 136,8 14885 12,1 760,1 11,0 

Vertical 45 69 111,1 11742 11,8 738,6 8,7 

Vertical 45 119 191,5 20442 11,8 738,6 15,1 

Total 
 

880 1416,4 203948 
  

155,2 
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Na Tabela 13 é apresentada uma tabela resumo para o módulo MTS 230P Poly da energia 

produzida ,da produtividade e dos impactos evitados. 

Na Tabela V.1 e Tabela V.4  do Anexo V Energia produzida são apresentados as produções 

de energia os impactos evitados a produtividade as potencias de pico e potencias nominais 

calculadas para os vários modelos de módulos estudados para a Opção 1. 

A Tabela 14  apresenta o resumo da energia produzida  e os impactos evitados para a Opção 

1 para os diferentes modelos de módulos fotovoltaicos estudados. 

Tabela 14 Produção estimada do sistema para vários modelos de módulos fotovoltaicos 

Modelo Nº módulos 
Área                    
(m

2
) 

Energia        
(kWh) 

Ton de CO2 
equivalente/ano 

MTS 230P Poly 880 1416,4 203948,0 155,2 

MTS 235P Poly 880 1416,4 211882,0 156,6 

MTS 240P Poly 880 1416,4 220837,0 163,1 

MTS 245P Poly 880 1416,4 230130,0 170,0 

MTS 250P Poly 880 1416,4 240713,0 177,0 

MTS 255P Poly 880 1416,4 248604,0 183,6 

 

5.7.2 Opção 2 – Módulo colocado no telhado com inclinação ótima 26º 

Analisando as áreas disponíveis para a colocação de módulos na cobertura e fachada, 

calcula-se o número de módulos que se pode colocar nestes espaços, nesta opção serão colocados 

820 módulos. 

Os 820 módulos fotovoltaicos serão colocados segundo a Tabela 15 e o esquema de 

colocação na cobertura segundo as Figuras 48,49,50 a colocação nas fachadas do edifício igual à 

solução apresentada na Opção 1 Figuras 40,41,42,43. 

No telhado os módulos (428 módulos) serão colocado sobre uma estrutura de alumínio em 

forma triangular e esta presa ao telhado com uma inclinação de 26%, na superfície planas os 

módulos (60 módulos) serão colocados sobre uma estrutura de alumínio em triangulo com 

inclinação de 26% (inclinação ótima para a orientação SE e SO) e nas fachadas os módulos (392 

módulos) também serão colocado sobre estruturas de alumínio e fixadas á fachada do edifício. 

No Anexo III Estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos, estão apresentadas as 

estruturas de suporte utilizadas como suporte dos módulos fotovoltaicos nas várias soluções. 
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Figura 48 Esquema de colocação dos módulos fotovoltaicos no telhado do Edifício Avenida inclinação ótima 

 

Tabela 15 Colocação de painéis fotovoltaicos com inclinação ótima. 

 
Inclinação Orientação 

módulos                     
(mm) 

Nº módulos 
Área                     
(m2) 

B
lo

co
 A

 

26% SO 1639x982 29 46,7 

26% SE 1639x982 165 265,6 

26% SE 1639x982 30 48,3 

Vertical SO 1639x982 119 191,5 

Vertical SE 1639x982 85 136,8 

B
lo

co
 B

 

26% SO 1639x982 145 233,4 

26% SE 1639x982 29 46,7 

26% SO 1639x982 30 48,3 

Vertical SO 1639x982 69 111,1 

Vertical SE 1639x982 119 191,5 

 
Total 

  
820 1319,8 
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Figura 49 Esquema de colocação dos módulos fotovoltaicos no telhado do Edifício Avenida bloco A inclinação ótima 26% 

 

 

Figura 50 Esquema de colocação dos módulos fotovoltaicos no telhado do Edifício Avenida bloco B inclinação ótima 26% 

De modo semelhante à opção anterior conhecida a área importa definir a potência instalada 

(   ). Esta será a potência que irá determinar o volume de energia produzida (kWh) pela 

instalação. Contudo a potência instalada dependerá também das características dos módulos 

fotovoltaicos a instalar. A tabela  seguinte, Tabela 16, contempla alguns módulos fotovoltaicos 

(Martifer Solar) para os quais se identificam a potência total instalada para uma mesma área de 

ocupação. 

Tabela 16 Tabela das possíveis potencias instalada    , com recurso a vários módulos FV (Martifer Solar) 

Módulo FV     (  ) Tipo 
     por m

2
 

(  /m2) 

Área de 
instalação 

(m2) 

Potência 
instalada 

(   ) 

MTS 230P Poly  230 Si-Poli 142,902 1319,8 188,6 

MTS 235P Poly 235 Si-Poli 146,008 1319,8 192,7 

MTS 240P Poly 240 Si-Poli 149,115 1319,8 196,8 

MTS 245P Poly 245 Si-Poli 152,000 1319,8 200,7 

MTS 250P Poly 250 Si-Poli 156,000 1319,8 206,9 

MTS 255P Poly 255 Si-Poli 158,000 1319,8 208,5 
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Deste conjunto de dados é possível  inferir que a potência de pico máxima da instalação 

poderá variar entre os 189 kW e os 208 kW conforme o modelo de módulo utilizado na Opção 2. 

Estes serão os valores tomados como referência na avaliação da produção energética. 

Recorrendo ao programa Solterm 5.0 calculou-se para cada grupo de módulos com a mesma 

orientação e inclinação a produção energética. 

Tabela 17 Produção de energia estimada do sistema para o módulos MTS 230P Poly inclinação ótima. 

Modelo Inclinação 
Azimute                    
(graus) 

Nº 
módulos 

Área   
(m2) 

Energia  
(kWh) 

Eficiência 

(%) 

Produtividade 
(Wh/Wp) 

Ton de CO2 
equivalente

/ano 

M
TS

 2
30

P
 P

o
ly

 

26% -45 29 46,7 8233 11,7 1232,3 6,1 

26% 45 165 265,6 46205 11,6 1215,4 34,1 

26% 45 30 48,3 8401 11,6 1215,4 6,2 

26% -45 145 233,4 41168 11,7 1232,3 30,4 

26% -45 30 48,3 8121 11,6 1215,4 6,0 

26% 45 29 46,7 8518 11,7 1232,3 6,3 

Vertical -45 119 191,5 21014 12,1 760,1 15,5 

Vertical -45 85 136,8 14885 12,1 760,1 11,0 

Vertical 45 69 111,1 11742 11,8 738,6 8,7 

Vertical 45 119 191,5 20442 11,8 738,6 15,1 

Total 
 

820 1319,8 188729 
  

139,4 

 

Tabela 18 Produção estimada do sistema para vários modelos de módulos fotovoltaicos inclinação ótima. 

Modelo Nº módulos Área (m2) 
Energia        
(kWh) 

Ton de CO2 
equivalente/ano 

MTS 230P Poly 820 1319,8 188729,0 139,4 

MTS 235P Poly 820 1319,8 196057,0 144,8 

MTS 240P Poly 820 1319,8 204327,0 151,0 

MTS 245P Poly 820 1319,8 212912,0 157,4 

MTS 250P Poly 820 1319,8 221498,0 163,8 

MTS 255P Poly 820 1319,8 229993,0 169,8 

 

Na Tabela 17 é apresentada uma tabela resumo para o módulo MTS 230P Poly da energia 

produzida ,da produtividade e dos impactos evitados para a Opção2. 

Na Tabela V.2 e Tabela V.4  do Anexo V Energia produzida são apresentados as produções 

de energia os impactos evitados a produtividade as potencias de pico e potencias nominais 

calculadas para os vários modelos de módulos estudados para a Opção 2. 

A Tabela 18  apresenta o resumo da energia produzida  e os impactos evitados para a Opção 

2 para os diferentes modelos de módulos fotovoltaicos estudados. 
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5.7.3 Opção 3 -Módulos colocados no telhado plano com orientação e inclinação óptima 

Analisando as áreas disponíveis para a colocação de módulos na cobertura e fachada, 

calcula-se o número de módulos que se pode colocar nestes espaços, nesta opção serão colocados 

902 módulos. 

Os 902 módulos fotovoltaicos serão colocados segundo a Tabela 19 e o esquema de 

colocação na cobertura segundo a Figura 51, a colocação nas fachadas do edifício igual à solução 

apresentada na Opção 1 Figuras 40,41,42,43. 

Na cobertura os módulos (510 módulos) serão colocados sobre uma estrutura de alumínio 

em triangulo com inclinação de 33% (inclinação ótima para a orientação Sul) e nas fachadas os 

módulos (392 módulos) serão colocado sobre estruturas de alumínio e fixadas á fachada do edifício. 

No Anexo III Estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos, estão apresentadas as 

estruturas de suporte utilizadas como suporte dos módulos fotovoltaicos nas várias soluções. 

 

Figura 51 Esquema de colocação dos painéis fotovoltaicos no telhado do Edifício Avenida orientação Sul 
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Tabela 19 Colocação de módulos fotovoltaicos 

 
Inclinação Orientação 

módulo                    
(mm) 

Nº módulos 
Área                     
(m2) 

Cobertura 33% Sul 1639x982 510 820,8 

Bloco A 
Vertical SO 1639x982 119 191,5 

Vertical SE 1639x982 85 136,8 

Bloco B 
Vertical SO 1639x982 69 111,1 

Vertical SE 1639x982 119 191,5 

Total 
   

902 1451,8 

 

Calculo da distancia entre painéis (   : 

  
               

       
  

Onde, 

    é a largura do módulo (0,982 m) 

    é a inclinação do módulo (33 ) 

    é a altura solar (25 ) 

A distancia entre fila de painéis deve ser 2 m  

 

Figura 52 Distancia entre suportes dos painéis fotovoltaicos 

De modo semelhante à opção anterior conhecida a área importa definir a potência instalada 

(   ). Esta será a potência que irá determinar o volume de energia produzida (kWh) pela 

instalação. Contudo a potência instalada dependerá também das características dos módulos 

fotovoltaicos a instalar. A tabela  seguinte, Tabela 20, contempla alguns módulos fotovoltaicos 

(Martifer Solar) para os quais se identificam a potência total instalada para uma mesma área de 

ocupação. 
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Tabela 20 Tabela das possíveis potências instalada    , com recurso a vários módulos FV (Martifer Solar) 

Módulo FV     (  ) Tipo 
     por m2 

(  /m
2
) 

Área de 
instalação 

(m2) 

Potência 
instalada 

(   ) 

MTS 230P Poly 230 Si-Poli 142,902 1451,8 207,5 

MTS 235P Poly 235 Si-Poli 146,008 1451,8 212,0 

MTS 240P Poly 240 Si-Poli 149,115 1451,8 216,5 

MTS 245P Poly 245 Si-Poli 152,000 1451,8 220,7 

MTS 250P Poly 250 Si-Poli 156,000 1451,8 226,5 

MTS 255P Poly 255 Si-Poli 158,000 1451,8 229,4 

Deste conjunto de dados é possível  inferir que a potência de pico máxima da instalação 

poderá variar entre os 207,5 kW e os 229,4 kW conforme o modelo de módulo utilizado na Opção3. 

Estes serão os valores tomados como referência na avaliação da produção energética. 

Recorrendo ao programa Solterm 5.0 calculou-se para cada grupo de módulos com a mesma 

orientação e inclinação a produção energética. 

Tabela 21 Produção de energia estimada do sistema para o painel MTS 230P poly inclinação ótima orientação Sul. 

Módulo Inclinação 
Azimute                    
(graus) 

Nº 
módulos 

Área                 
(m2) 

Energia                            
(Kwh) 

Eficiência               
(%) 

Produtividade 
(Wh/Wp) 

Ton de CO2 
equivalente

/ano 

M
TS

 2
30

P
 P

o
ly

 

33% Sul 510 820,8 154435,0 11,7 1314,3 114,1 

Vertical -45 119 191,5 21014,0 12,1 760,1 15,5 

Vertical -45 85 136,8 14885,0 12,1 760,1 11,0 

Vertical 45 69 111,1 11742,0 11,8 738,6 8,7 

Vertical 45 119 191,5 20442,0 11,8 738,6 15,1 

Total 
 

902 1451,8 222518,0 
  

164,4 

 

Tabela 22 Produção estimada do sistema para vários modelos de painéis fotovoltaicos inclinação ótima 

Modelo Nº módulos Área (m
2
) 

Energia        
(kWh) 

Ton de CO2 

equivalente/ano 

MTS 230P Poly 902 1451,8 222518 225,7 

MTS 235P Poly 902 1451,8 231137 234,4 

MTS 240P Poly 902 1451,8 240867 244,3 

MTS 245P Poly 902 1451,8 250961 254,6 

MTS 250P Poly 902 1451,8 261075 264,8 

MTS 255P Poly 902 1451,8 271089 274,9 

Na Tabela V.3 e Tabela V.4  do Anexo V Energia produzida são apresentados as produções 

de energia os impactos evitados a produtividade as potencias de pico e potencias nominais 

calculadas para os vários modelos de módulos estudados para a Opção 3. 

A Tabela 22  apresenta o resumo da energia produzida  e os impactos evitados para a Opção 

3 para os diferentes modelos de módulos fotovoltaicos estudados. 
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5.8 CUSTOS DAS OPÇÕES 

Nas várias opções foram escolhidos vários modelos  de módulos fotovoltaicos da Martifer, 

cujas especificações técnicas e custos unitários se encontram na Anexo I Módulos fotovoltaicos. 

Os inversores em todas estas situações foram escolhidos de modo a que agrupassem painéis 

solares que tivessem a mesma inclinação e orientação, assim garante-se em cada inversor a 

produção de energia de cada modulo é semelhante. A utilização de mais que um inversor pode ser 

vantajosa na medida em que aumenta a fiabilidade do sistema. As especificações técnicas e custos 

unitários dos inversores encontram na Anexo II Inversores. 

Os inversores foram escolhidos com potencias nominais 5% a 10% mais baixos do que a 

potencia de pico dos módulos, mas o valor máximo da corrente de entrada e da tensão no inversor 

nunca devem ser excedidos. 

 

5.8.1 Opção  1 

Custos da instalação da Opção 1 com 880 módulos da Martifer MTS 255P Poly e inversores 

da marca SMA Sunny Tripower. Potência nominal do projeto 217kWp e potência de pico 224kWp. 

Os custos foram calculados tendo como fonte a Martifer solar. 

Tabela 23 Custo da instalação Opção 1 com 880 módulos MTS 255P Poly 

Elementos Qt. €/Un Descrição 
Preço 

(€) 

Módulos fotovoltaicos 880 193,80 € Martifer MTS 255P policristalino 170.544,00 € 

Inversor 4 3300,00 € SMA Sunny Tripower 17000 13.200,00 € 

Inversor 4 3240,00 € SMA Sunny Tripower 15000 12.960,00 € 

Inversor 4 2811,00 € SMA Sunny Tripower 12000 11.244,00 € 

Inversor 1 2062,00 € SMA Sunny Tripower 9000 2.062,00 € 

Inversor 4 1949,00 € SMA Sunny Tripower 8000 7.796,00 € 

Contagem 1 
 

Contador, modem e antena 700,00 € 

Caixas de proteção 1 
 

Caixa de proteção AC, DC, portinhola 400,00 € 

Cabos e acessórios - 
 

Cabo AC, Cabo DC, fio terra, ligadores… 6.678,00 € 

Estrutura 1 
 

Estrutura em triângulo ou plana em alumínio 19.666,00 € 

Diversos - 
 

Parafusos, buchas, etc.. 5.070,00 € 

Mão de Obra 
   

20.120,00 € 

Posto transformador 1 
 

Posto transformador elevador de 160kVA 19.800,00 € 

 
Total S/Iva 

   
290.240,00 € 

Total C/Iva 
  

iva 23% 356.995,20 € 
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Os custos totais associados à Opção 1 utilizando vários tipos de módulos fotovoltaicos da 

Martifer estão apresentado na Tabela 24. 

Tabela 24 Custo da instalação opção 1 para vários módulos 

Modelo 
Nº 

módulos 
Potência 

nominal (kWp) 
Potência de 
pico (kWp) 

Custo (€) (€/kWp) 

MTS 230P Poly 880 196  202  326.883,57 € 1,62 € 

MTS 235P Poly 880 198  207 327.658,47 € 1,58 € 

MTS 240P Poly 880 203  211  338.184,81 € 1,60 € 

MTS 245P Poly 880 207  216  343.016,25 € 1,59 € 

MTS 250P Poly 880 212  220  349.660,71 € 1,59 € 

MTS 255P Poly 880 217  224  356.995,20 € 1,59 € 

No Anexo VI Custos das instalações na Tabela VI.1 estão quadros comparativos dos custos 

totais das instalações das opções para os vários módulos e na Tabela VI.2 estão quadros 

comparativos das potencias instaladas das opções para os vários módulos. 

Analisando a colocação de módulos solares somente na cobertura os custos associados são 

apresentados nas Tabelas 25 e 26. Potência nominal do projeto 121 kWp e potência de pico 

124kWp. 

Tabela 25 Custo da instalação opção1 colocar módulos só na cobertura  

Elementos Qt. €/Un Descrição 
Preço 

(€) 

Módulos fotovoltaicos 488 193,80 € Martifer MTS 255P policristalino 94.574,40 € 

Inversor 1 3300,00 € SMA Sunny Tripower 17000 3.300,00 € 

Inversor 4 3240,00 € SMA Sunny Tripower 15000 12.960,00 € 

Inversor 1 2062,00 € SMA Sunny Tripower 12000 2.811,00 € 

Inversor 4 1949,00 € SMA Sunny Tripower 8000 7.796,00 € 

Contagem 1 
 

Contador, modem e antena 700,00 € 

Caixas de proteção 1 
 

Caixa de proteção AC, DC, portinhola 400,00 € 

Cabos e acessórios - 
 

Cabo AC, Cabo DC, fio terra, ligadores… 3.703,00 € 

Estrutura 1 
 

Estrutura em triângulo ou plana em alumínio 10.906,00 € 

Diversos - 
 

Parafusos, buchas, etc.. 2.810,00 € 

Mão de Obra 
   

11.160,00 € 

Posto transformador 1 
 

Posto transformador elevador de 160kVA 19.800,00 € 

 
Total S/Iva 

   
170.920,40 € 

Total C/Iva 
  

iva 23% 210.232,09 € 

 

A Tabela 26 apresenta o custo a instalação para a Opção 1 colocando somente módulos na 

cobertura, não utilizando as fachadas para a colocação de módulos. 



 

Potencialidades e viabilidade da utilização de painéis 

fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana 
2012/2013 

 

                       69 

Tabela 26 Custo da instalação opção 1 com vários módulos colocados na cobertura 

Modelo 
Nº 

módulos 
Potência 

nominal (kWp) 
Potência de 
pico (kWp) 

Custo (€) (€/kWp) 

MTS 230P Poly 488 107  112  192.608,41 € 1,72 € 

MTS 235P Poly 488 109  115  191.623,42 € 1,67 € 

MTS 240P Poly 488 114  117  199.232,69 € 1,70 € 

MTS 245P Poly 488 116  120  202.280,14 € 1,69 € 

MTS 250P Poly 488 117  122  205.935,21 € 1,69 € 

MTS 255P Poly 488 121  124  210.232,09 € 1,69 € 

 

5.8.2 Opção  2 

Custos da instalação da Opção 2 com 820 módulos da Martifer MTS 255P poly e inversores 

da marca SMA Sunny Tripower. Potência nominal do projeto 200kWp e potência de pico 209kWp. 

Os custos foram calculados tendo como fonte a Martifer solar. 

Tabela 27 Custo da instalação Opção 2 com 820 módulos MTS 255P Poly 

Elementos Qt. €/Un Descrição 
Preço 

(€) 

Módulos fotovoltaicos 820 193,80 € Martifer MTS 255P policristalino 158.916,00 € 

Inversor 5 3300,00 € SMA Sunny Tripower 17000 16.500,00 € 

Inversor 2 3240,00 € SMA Sunny Tripower 15000 6.480,00 € 

Inversor 3 2811,00 € SMA Sunny Tripower 12000 8.433,00 € 

Inversor 1 2620,00 € SMA Sunny Tripower 10000 2.620,00 € 

Inversor 1 2062,00 € SMA Sunny Tripower 9000 2.062,00 € 

Inversor 4 1949,00 € SMA Sunny Tripower 8000 7.796,00 € 

Inversor 2 1835,00 € SMA Sunny Tripower 7000 3.670,00 € 

Contagem 1 
 

Contador, modem e antena 700,00 € 

Caixas de proteção 1 
 

Caixa de proteção AC, DC, portinhola 400,00 € 

Cabos e acessórios - 
 

Cabo AC, Cabo DC, fio terra, ligadores… 6.242,00 € 

Estrutura 1 
 

Estrutura em triângulo ou plana em alumínio 20.466,00 € 

Diversos - 
 

Parafusos, buchas, etc.. 4.914,00 € 

Mão de Obra 
   

19.120,00 € 

Posto transformador 1 
 

Posto transformador elevador de 160kVA 19.800,00 € 

 
Total S/Iva 

   
278.119,00 € 

Total C/Iva 
  

iva 23% 342.086,37 € 

 

No Anexo VI Custos das instalações e Potências instaladas estão quadros comparativos das 

opções para os vários módulos. 
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Tabela 28 Custo da instalação opção 2 com vários módulos 

Modelo 
Nº 

módulos 
Potência 

nominal (kWp) 
Potência de 
pico (kWp) 

Custo (€) (€/kWp) 

MTS 230P Poly 820 185  189  309.994,44 € 1,64 € 

MTS 235P Poly 820 185  193  313.675,83 € 1,63 € 

MTS 240P Poly 820 186  197  320.070,60 € 1,63 € 

MTS 245P Poly 820 189  201  323.504,76 € 1,61 € 

MTS 250P Poly 820 195  205 327.715,05 € 1,60 € 

MTS 255P Poly 820 200  209 342.086,37 € 1,64 € 

 

Analisando de igual modo a colocação de módulos solares somente na cobertura os custos 

associados são apresentados nas Tabelas 29 e 30. Potência nominal do projeto 104 kWp e potência 

de pico 109 kWp. 

Tabela 29 Custo da instalação Opção 2 colocar módulos só na cobertura  

Elementos Qt. €/Un Descrição 
Preço 

(€) 

Módulos fotovoltaicos 428 193,80 € Martifer MTS 255P policristalino 82.946,40 € 

Inversor 2 3300,00 € SMA Sunny Tripower 17000 6.600,00 € 

Inversor 2 3240,00 € SMA Sunny Tripower 15000 6.480,00 € 

Inversor 1 2620,00 € SMA Sunny Tripower 10000 2.620,00 € 

Inversor 4 1949,00 € SMA Sunny Tripower 8000 7.796,00 € 

Inversor 2 1835,00 € SMA Sunny Tripower 7000 3.670,00 € 

Contagem 1 
 

Contador, modem e antena 700,00 € 

Caixas de proteção 1 
 

Caixa de proteção AC, DC, portinhola 400,00 € 

Cabos e acessórios - 
 

Cabo AC, Cabo DC, fio terra, ligadores… 3.267,00 € 

Estrutura 1 
 

Estrutura em triângulo ou plana em alumínio 11.706,00 € 

Diversos - 
 

Parafusos, buchas, etc.. 2.654,00 € 

Mão de Obra 
   

10.160,00 € 

Posto transformador 1 
 

Posto transformador elevador de 160kVA 19.800,00 € 

 
Total S/Iva 

   
158.799,40 € 

Total C/Iva 
  

iva 23% 195.323,26 € 

 
Tabela 30 Custo da instalação opção 2 com vários módulos colocados na cobertura 

Modelo 
Nº 

módulos 
Potência 

nominal (kWp) 
Potência de 
pico (kWp) 

Custo (€) (€/kWp) 

MTS 230P Poly 488 96  98  175.719,28 € 1,79 € 

MTS 235P Poly 488 96  101 177.640,78 € 1,77 € 

MTS 240P Poly 488 97  103 181.118,48 € 1,76 € 

MTS 245P Poly 488 98  105 182.768,65 € 1,74 € 

MTS 250P Poly 488 100  107 183.989,55 € 1,72 € 

MTS 255P Poly 488 104  109 195.323,26 € 1,79 € 
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5.8.3 Opção  3 

Custos da instalação da Opção 3 com 902 módulos da Martifer MTS 255P Poly e inversores 

da marca SMA Sunny Tripower. Potência nominal do projeto 215kWp e potência de pico 230kWp. 

Os custos foram calculados tendo como fonte a Martifer solar. 

Na Opção 3 não foram contabilizados os custos de retirar a cobertura e transformar a 

cobertura em, em cobertura impermeável. 

Tabela 31 Custo da instalação Opção 3 com 902 módulos MTS 255P Poly 

Elementos Qt. €/Un Descrição 
Preço 

(€) 

Módulos fotovoltaicos 902 193,80 € Martifer MTS 255P policristalino 174.807,60 € 

Inversor 10 3300,00 € SMA Sunny Tripower 17000 33.000,00 € 

Inversor 3 2811,00 € SMA Sunny Tripower 12000 8.433,00 € 

Inversor 1 2062,00 € SMA Sunny Tripower 9000 2.062,00 € 

Contagem 1 
 

Contador, modem e antena 700,00 € 

Caixas de proteção 1 
 

Caixa de proteção AC, DC, portinhola 400,00 € 

Cabos e acessórios - 
 

Cabo AC, Cabo DC, fio terra, ligadores… 6.966,00 € 

Estrutura 1 
 

Estrutura em triângulo ou plana em alumínio 20.525,00 € 

Diversos - 
 

Parafusos, buchas, etc.. 5.288,00 € 

Mão de Obra 
   

20.989,00 € 

Posto transformador 1 
 

Posto transformador elevador de 160kVA 19.800,00 € 

 Total S/Iva 
   

292.970,60 € 

Total C/Iva 
  

iva 23% 360.353,84 € 

 

Analisando de igual modo a colocação de módulos solares somente na cobertura os custos 

associados são apresentados nas Tabelas 32 e 33. 

Tabela 32 Custo da instalação Opção 3 com vários módulos 

Modelo 
Nº 

módulos 
Potência 

nominal (kWp) 
Potência de 
pico (kWp) 

Custo (€) (€/kWp) 

MTS 230P Poly 902 200  207  331.323,62 € 1,60 € 

MTS 235P Poly 902 200  212 335.373,15 € 1,58 € 

MTS 240P Poly 902 202  216 342.159,19 € 1,58 € 

MTS 245P Poly 902 206  221  346.337,99 € 1,57 € 

MTS 250P Poly 902 212  226  353.290,44 € 1,57 € 

MTS 255P Poly 902 215  230  360.353,84 € 1,57 € 

 

Analisando de igual modo a colocação de módulos solares somente na cobertura os custos 

associados são apresentados nas Tabelas 33 e 34. Potência nominal do projeto 119kWp e potência 

de pico 130kWp. 
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Tabela 33 Custo da instalação Opção 3 colocar módulos só na cobertura  

Elementos Qt. €/Un Descrição 
Preço 

(€) 

Módulos fotovoltaicos 510 193,80 € Martifer MTS 255P policristalino 98.838,80 € 

Inversor 7 3300,00 € SMA Sunny Tripower 17000 23.100,00 € 

Contagem 1   Contador, modem e antena 700,00 € 

Caixas de proteção 1   Caixa de proteção AC, DC, portinhola 400,00 € 

Cabos e acessórios -   Cabo AC, Cabo DC, fio terra, ligadores… 3.991,00 € 

Estrutura 1   Estrutura em triângulo ou plana em alumínio 11.765,00 € 

Diversos -   Parafusos, buchas, etc.. 3.028,00 € 

Mão de Obra 
 

  
 

12.029,00 € 

Posto transformador 1   Posto transformador elevador de 160kVA 19.800,00 € 

 
Total S/Iva       173.651,00 € 

Total C/Iva     iva 23% 213.590,73€ 

 

 
Tabela 34 Custo da instalação opção 3 com vários módulos colocados na cobertura 

Modelo 
Nº 

módulos 
Potência 

nominal (kWp) 
Potência de 
pico (kWp) 

Custo (€) (€/kWp) 

MTS 230P Poly 510 111  117  197.048,46 € 1,68 € 

MTS 235P Poly 510 111  120  199.338,11 € 1,66 € 

MTS 240P Poly 510 113  122 203.207,07 € 1,66 € 

MTS 245P Poly 510 115  125  205.601,88 € 1,65 € 

MTS 250P Poly 510 117  128  209.564,94 € 1,64 € 

MTS 255P Poly 510 119  130  213.590,73 € 1,64 € 

 

 

 

5.9 ANÁLISE ECONÓMICA  

A análise de um projeto de investimento em energias renováveis, não se afigura fácil por 

não se enquadrar na maioria das abordagens clássicas. A aplicação de conceitos como Meios-

Libertos (“Cash-flow”), Índice de Rendibilidade (IR), Retorno do Investimento (ROI), Período de 

Recuperação do Investimento (PRI), Taxa de Rendibilidade Média (TRM) ou até mesmo o Critério 

do Valor Atualizado Liquido (VAL), obriga a uma atenção redobrada, devido às especificidades de 

um projeto desta natureza [44]. 

Neste tipo de projetos é necessário ter em conta um conjunto de características atípicas: 

 O investimento é feito maioritariamente na fase de implementação (licenciamento, 

aquisição, instalação), sendo de salientar que ao longo do projeto, os custos 
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adicionais serão residuais (manutenção, prolongamento de garantias e eventuais 

seguros associados); 

 Período de vida longo, apresentando-se o ciclo produtivo superior a 25 anos [46]; 

 Ausência de matérias primas associadas ao processo, bem como da necessidade de 

ocupação de espaço útil/armazenagem ou mesmo de mão de obra produtiva; 

 Ao contrário de um normal processo de produção em que as receitas vão aumentando 

com o ganho de know-how, aperfeiçoamento do processo, otimização de stocks e 

matérias primas, num projeto fotovoltaico as receitas sofrerão uma diminuição linear 

devido às características técnicas dos equipamentos [46]; 

 Devido à natureza do contrato de longa duração estabelecido no momento da 

instalação, as tarifas de remuneração são constantes para os primeiros 15 anos de 

vida do projeto tendo, apenas, variação pela degradação linear do sistema  

condicionantes meteorológicas; 

 Em termos macroeconómicos, ocorrem, em simultâneo, dois tipos de situação, 

constatando-se que um dos níveis de outputs não se apresenta quantificável (fator 

ambiental, exemplo pedagógico, auto sustentabilidade energética, produção 

distribuída, fuga à dependência energética dos combustíveis fósseis), verificando-se, 

por outro lado, que existe um output quantificável (energia produzida com a 

respetiva remuneração financeira) [45]; 

 Os riscos são controlados, com exceção das condicionantes meteorológicas.  

Na realidade do mercado nacional, um projeto de miniprodução engloba um conjunto de 

custos associados ao licenciamento, implementação e manutenção do sistema fotovoltaico. 

Paralelamente, as receitas provenientes da venda da energia gerada, são definidas na fase de 

licenciamento e mantêm-se por quinze anos, mediante contrato celebrado com o comercializador de 

energia. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 34/2011 de 8 de março, o projeto em estudo enquadra-se 

no terceiro escalão de licenciamento (entre 100 kW e 250 kW), por possuir 220kW de potência 

nominal. Assim, o custo de licenciamento é de 2460 € (2000 € +IVA à taxa legal em vigor – 23%) e 

o valor de remuneração da energia vendida será atribuída por leilão, sendo o preço de referência 

para o ano 2013 - 3.º escalão de 0,151€/kWh. 

Para efeito de cálculo das receitas, irá ser utilizada a média das estimativas de produção para 

as condições reais de instalação, tendo em linha de conta a degradação linear esperada para a perda 
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de potência nominal dos módulos solares fotovoltaicos que é de 0,68%/ano, para um período de 

vida estimado de 25 anos. Este valor é indicado por praticamente todos os fabricantes de painéis 

solares fotovoltaicos, sendo certo que todos eles asseguram mínimos de 90% da potência nominal a 

10 anos e 80% a 25 anos. 

Para garantir a proteção dos equipamentos instalados no exterior que estão expostos a 

fenómenos atmosféricos, intempéries ou atos de vandalismo (módulos solares fotovoltaicos), é 

contabilizado o custo de seguro proporcional ao valor destes elementos, adicionado de 10% para 

custos de mão-de-obra associados à montagem/substituição dos equipamentos danificados. 

Os custos de capital para financiamento do projeto, são calculados com base no acesso a 

uma linha de crédito.  

 

5.9.1 Opção 1 

5.9.1.1  Implementação com recurso a financiamento (100%) 

A análise de viabilidade deste projeto vai adotar uma perspetiva empresarial, recorrendo a 

preços de mercado em detrimento da utilização de preços de referência ou de eficiência económica 

à fronteira, típica da perspetiva de análise macroeconómica. 

De forma a facilitar o entendimento dos custos e benefícios do projeto, vai ser utilizado o 

conceito de cash-flow que corresponde ao “saldo dos fluxos de entrada e de saída, decorrentes da 

realização de um projeto” [45]. 

Podem ocorrer três tipos diferentes de cash-flow, segundo a origem dos fluxos, o cash-flow 

do investimento (saldo entre a despesa e receita imputáveis ao investimento), o cash-flow de 

exploração (saldo entre despesas e receitas de exploração) e o Cash-flow residual (saldo entre 

despesa e a receita da alienação do investimento no final do ciclo de vida) [45]. 

Neste projeto em concreto, o cash-flow residual, não será considerado. Quer as receitas que 

venham eventualmente a ser obtidas depois do tempo de vida inicialmente esperado para o projeto, 

quer o eventual valor residual não são considerados, não só porque não existem casos práticos que 

tenham ultrapassado o referido tempo de vida esperado, como também porque importa cobrir os 

riscos de avaria dos componentes que compõem o sistema. 

Atendendo a que, o projeto em causa apresenta um ciclo de vida longo (mínimo de 25 anos) 

e as receitas permanecerão constantes (o contrato de venda de energia estabelece a tarifa a praticar 
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por 15 anos), opta-se por fazer a análise do cash-flow a preços constantes (a taxa de atualização, 

corresponderá ao prémio de risco), em detrimento de uma análise a preços correntes (a taxa de 

atualização, corresponde a uma taxa de juro nominal que incorpore uma componente de inflação). 

A determinação da taxa de atualização poderá ser obtida da seguinte forma: 

   
    

    
                                                                                                                         (5.7) 

, com    = taxa de juro nominal,    = taxa de inflação e    = prémio de risco. 

Salienta-se que se trata de um método simplificado, pois utilizando o método sofisticado 

obrigaria a considerar o conceito de custo de oportunidade. Ao efetuar um investimento deve ser 

levado em linha de conta um custo de utilização do capital (Cc) que, quando deflacionado, fica 

associado ao conceito de custo de oportunidade do capital [47]. 

Recorrendo ao método simplificado para determinar a taxa de atualização, obtém-se: 

   
    
    

   

   
      

       
   

         

   e    extraídos do banco de dados estatísticos do Banco de Portugal. 

Para a análise de viabilidade financeira de investimento no projeto em causa, e tendo em 

conta que o investimento é feito com recurso ao crédito, são utilizadas as seguinte variáveis: 

Tabela 35 Variáveis do estudo de viabilidade Opção1 

Rúbrica Valor Anotação 

Registo SRMini 2.460 € Única 

Contratação 356.995 € Única 

Custo Capital  6,40% Anual 

Seguro 2.000 € Anual 

Manutenção 360 € Anual 

Tarifa (kWh) 0,150 € 1º Ano 

Estimativa Produção (kWh) 248.604 1º Ano 

Taxa de atualização 0,39% Preços Constantes 

Taxa de juro nominal 3,00% 
 

Taxa de inflação 2,60% 
 

Degradação Linear 0,68% Anual 
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A taxa de custo de capital é obtida de uma simulação de financiamento junto da banca 

tradicional, correspondendo à TAE aí apresentada.  

No Anexo VII simulação de créditos encontra-se uma simulação da taxas de custo de capital 

fornecido pela banca TAE de 6,4%. 

O valor do seguro é obtido por extrapolação do prémio aplicado às pequenas unidades de 

microprodução fotovoltaica. Embora tenham sido contatadas três companhia de seguros diferentes, 

a saber Liberty, Tranquilidade, e Fidelidade, nenhuma concordou em fornecer uma simulação para 

o valor em causa, alegando que não fazem este tipo de seguros, por não haver registo histórico dos 

riscos inerentes. 

A variável degradação linear, vai condicionar a estimativa anual de produção, na medida em 

que, os módulos solares vão perdendo capacidade produtiva com a idade. 

Embora a perda de capacidade no primeiro ano de produção seja previsivelmente superior a 

esse valor, as associações de fabricantes asseguram o valor de degradação linear com base nos 

testes laboratoriais, sendo que os principais fabricantes apresentam um certificado de seguro como 

forma de garantia do tempo de vida útil do módulo solar. Assim, por cada ano decorrido, a 

estimativa de produção vai sendo diminuída à razão do fator de degradação linear dos módulos 

fotovoltaicos. 

Para determinar o critério de avaliação do Valor Atualizado Líquido (VAL), e partindo do 

pressuposto de que o investimento é feito na totalidade na fase inicial do projeto (concretamente 

este caso), faz-se uso da seguinte expressão: 

                
   

     
 

   

      
   

    

                                                                (5.8) 

Com, 

     = cash-flow do ano i  

    = taxa de atualização 

Como o contrato analisado é no regime geral o valor das receitas será afetado pela taxa de 

atualização, obtendo-se o seguinte mapa para o modelo módulos MTS 255P Poly a titulo 

exemplificativo representado na Tabela 36. 

Na Tabela VIII.1 do Anexo VIII Análise económica estão representados todos os valores do 

VAL para os diferentes modelos de módulos da Opção 1 recorrendo  a financiamento a 100%. 
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Tabela 36 Opção 1 módulos MTS 255P Poly VAL financiamento externo 

Ano 

Receitas Despesas 

VAL Estimativa 
(kWh) 

Faturação Custo capital Seguro Manutenção 

Ano 0 
   

-   2.000,00 €  
 

-     361.455,20 €  

Ano 1 248604,0           37.435,98 €  -    23.133,13 €  -   2.007,80 €  
 

-     349.160,15 €  

Ano 2 246913,5           37.326,37 €  -    22.346,25 €  -   2.015,62 €  
 

-     336.195,65 €  

Ano 3 245234,5           37.217,09 €  -    21.516,52 €  -   2.023,48 €  
 

-     322.518,56 €  

Ano 4 243566,9           37.108,12 €  -    20.641,19 €  -   2.031,37 €  -    360,00 €  -     308.443,00 €  

Ano 5 241910,6           36.999,47 €  -    19.740,35 €  -   2.039,29 €  -    361,40 €  -     293.584,58 €  

Ano 6 240265,6           36.891,14 €  -    18.789,41 €  -   2.047,24 €  -    362,81 €  -     277.892,90 €  

Ano 7 238631,8           36.783,13 €  -    17.785,15 €  -   2.055,22 €  -    364,23 €  -     261.314,37 €  

Ano 8 237009,1           36.675,43 €  -    16.724,12 €  -   2.063,24 €  -    365,65 €  -     243.791,94 €  

Ano 9 235397,5           36.568,05 €  -    15.602,68 €  -   2.071,28 €  -    367,07 €  -     225.264,92 €  

Ano 10 233796,8           36.460,99 €  -    14.416,95 €  -   2.079,35 €  -    368,50 €  -     205.668,75 €  

Ano 11 232207,0           36.354,23 €  -    13.162,80 €  -   2.087,46 €  -    369,94 €  -     184.934,72 €  

Ano 12 230627,9           36.247,79 €  -    11.835,82 €  -   2.095,60 €  -    371,38 €  -     162.989,73 €  

Ano 13 229059,7           36.141,66 €  -    10.431,34 €  -   2.103,77 €  -    372,83 €  -     139.756,01 €  

Ano 14 227502,1           36.035,84 €  -      8.944,38 €  -   2.111,97 €  -    374,28 €  -     115.150,81 €  

Ano 15 225955,1           35.930,34 €  -      7.369,65 €  -   2.120,21 €  -    375,74 €  -       89.086,07 €  

Ano 16 224418,6           35.825,14 €  -      5.701,51 €  -   2.128,47 €  -    377,21 €  -       61.468,12 €  

Ano 17 222892,5           35.720,25 €  -      3.933,96 €  -   2.136,77 €  -    378,68 €  -       32.197,28 €  

Ano 18 221376,8           35.615,66 €  -      2.060,63 €  -   2.145,10 €  -    380,15 €  -          1.167,50 €  

Ano 19 219871,5           35.511,38 €  -            74,72 €  -   2.153,46 €  -    381,64 €           31.734,06 €  

Ano 20 218376,4           35.407,41 €  
 

-   2.161,86 €  -    383,12 €           64.596,49 €  

Ano 21 216891,4           35.303,74 €  
 

-   2.170,29 €  -    384,62 €           97.345,32 €  

Ano 22 215416,5           35.200,38 €  
 

-   2.178,75 €  -    386,12 €         129.980,83 €  

Ano 23 213951,7           35.097,31 €  
 

-   2.187,24 €  -    387,62 €         162.503,28 €  

Ano 24 212496,8 34.994,55 € 
 

 - 2.195,77 € -  389,13 € 194.912,93 € 

Ano 25 211051,9 34.892,09 € 
  

- 390,65 € 229.414,37 € 

 

Durante o período de garantia (trinta e seis meses), os custos de manutenção são nulos, por 

se encontrarem incluídos no preço de aquisição, sendo da responsabilidade do instalador. 

Assim, o VAL para o ano n é obtido pela expressão:     

                                                                             (5.9) 

em que, 

       = Produção Estimada, 

         = Custo de capitais, 

       = Custos com seguros  
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      = Custos de manutenção, para o ano n. 

    = Degradação linear da produção estimada, 

      = Taxa de custos de capitais, 

    = Tarifa base, 

    = Taxa de atualização. 

 Pela análise dos dados, constata-se que o período de recuperação do investimento (PRI) se 

situa no primeiro mês do 19.º ano de vida do projeto.  

Embora o PRI não possa ser considerado um critério de rendibilidade do projeto, é um 

complemento importante no processo de avaliação de um investimento. Em termos teóricos, o PRI, 

nunca pode ser superior ao tempo de vida. No caso concreto, o investimento efetuado é recuperado 

ao 152.º mês, aproximadamente 72,3% do período de vida estimado para o projeto. É um período de 

tempo longo quando comparado com o período de vida útil do projeto. 

 

Figura 53 VAL (25 anos) MTS 255P Poly 100% financiamento 

No final dos vinte cinco anos, o projeto apresenta um       positivo de 229.414,37€, 

correspondendo a uma       de 2,54%/ano. 

       
      

  
                                                                                                             (5.10) 

    = Investimento Inicial 
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Na Tabela VIII.10 do Anexo VIII Análise económica estão representados todos os valores do 

TRM para os diferentes modelos de módulos das várias opções. 

Na Tabela VIII.9 do Anexo VIII Análise económica estão representados todos os valores do 

PRI para os diferentes modelos de módulos das várias opções. 

Eventuais receitas após esse período, servirão para cobrir os riscos de avaria dos 

componentes que compõem o sistema. 

 

Figura 54 VAL (25 anos) Opção 1 vários módulos 100% financiamento 
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modulo MTS 255P é o que tem maior investimento inicial mas é o que menor período de retorno 

para os módulos analisados. 

Calculando as rentabilidades que são possíveis alcançar com os diferentes módulos em duas 
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Figura 55       Opção 1 100% financiamento 

 

Figura 56       Opção 1 100% financiamento painéis somente 

na cobertura 

 

Com esta colocação de painéis obtém-se a percentagem de cobertura da energia elétrica 

produzida e energia elétrica consumida. 

 

Figura 57 Cobertura das necessidades de energia da Opção 1 

 

Figura 58 Cobertura das necessidades de energia painéis só na  
cobertura 
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5.9.1.2 Implementação com recurso a capitais próprios 

Trata-se de um cenário semelhante à implementação com financiamento externo do projeto, 

mas em que o custo de financiamento anual é substituído pelo custo de oportunidade em que se 

incorre na mobilização de fundos (3 %/ano). 

Tabela 37 Opção 1 módulos MTS 255P Poly VAL financiamento capitais próprios 

Ano 

Receitas Despesas 

VAL Estimativa 
(kWh) 

Faturação Custo capital Seguro Manutenção 

Ano 0 
   

-   2.000,00 €   -     361.455,20 € 

Ano 1 248604,0 37.435,98 € -    10.843,66 € -   2.007,80 €   -     336.870,67 € 

Ano 2 246913,5 37.326,37 € -    10.106,12 € -   2.015,62 €   -     311.666,04 € 

Ano 3 245234,5 37.217,09 € -      9.349,98 € -   2.023,48 €   -     285.822,42 € 

Ano 4 243566,9 37.108,12 € -      8.574,67 € -   2.031,37 €  -    360,00 €  -     259.680,34 € 

Ano 5 241910,6 36.999,47 € -      7.790,41 € -   2.039,29 €  -    361,40 €  -     232.871,97 € 

Ano 6 240265,6 36.891,14 € -      6.986,16 € -   2.047,24 €  -    362,81 €  -     205.377,05 € 

Ano 7 238631,8 36.783,13 € -      6.161,31 € -   2.055,22 €  -    364,23 €  -     177.174,68 € 

Ano 8 237009,1 36.675,43 € -      5.315,24 € -   2.063,24 €  -    365,65 €  -     148.243,37 € 

Ano 9 235397,5 36.568,05 € -      4.447,30 € -   2.071,28 €  -    367,07 €  -     118.560,97 € 

Ano 10 233796,8 36.460,99 € -      3.556,83 € -   2.079,35 €  -    368,50 €  -       88.104,67 € 

Ano 11 232207,0 36.354,23 € -      2.643,14 € -   2.087,46 €  -    369,94 €  -       56.850,98 € 

Ano 12 230627,9 36.247,79 € -      1.705,53 € -   2.095,60 €  -    371,38 €  -       24.775,70 € 

Ano 13 229059,7 36.141,66 € -          743,27 € -   2.103,77 €  -    372,83 €  8.146,09 € 

Ano 14 227502,1 36.035,84 € 
 

-   2.111,97 €  -    374,28 €  41.695,68 € 

Ano 15 225955,1 35.930,34 € 
 

-   2.120,21 €  -    375,74 €  75.130,07 € 

Ano 16 224418,6 35.825,14 € 
 

-   2.128,47 €  -    377,21 €  108.449,53 € 

Ano 17 222892,5 35.720,25 € 
 

-   2.136,77 €  -    378,68 €  141.654,33 € 

Ano 18 221376,8 35.615,66 € 
 

-   2.145,10 €  -    380,15 €  174.744,73 € 

Ano 19 219871,5 35.511,38 € 
 

-   2.153,46 €  -    381,64 €  207.721,01 € 

Ano 20 218376,4 35.407,41 € 
 

-   2.161,86 €  -    383,12 €  240.583,44 € 

Ano 21 216891,4 35.303,74 € 
 

-   2.170,29 €  -    384,62 €  273.332,28 € 

Ano 22 215416,5 35.200,38 € 
 

-   2.178,75 €  -    386,12 €  305.967,79 € 

Ano 23 213951,7 35.097,31 € 
 

-   2.187,24 €  -    387,62 €  338.490,24 € 

Ano 24 212496,8 34.994,55 € 
 

 - 2.195,77 € -  389,13 € 370.899,88 € 

Ano 25 211051,9 34.892,09 € 
  

- 390,65 € 405.401,33 € 

Pela análise dos dados, constata-se que o período de recuperação do investimento (PRI) se 

situa no nono mês do 13.º ano de vida do projeto. 

 O investimento efetuado é recuperado ao 153.º mês, aproximadamente 51,0% do período de 

vida estimado para o projeto. 
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Na Tabela VIII.2 do Anexo VIII Análise económica estão representados todos os valores do 

VAL para os diferentes modelos de módulos da Opção 1 capitais próprios. 

No final dos vinte cinco anos, o projeto apresenta um       positivo de 405.401,33€, 

correspondendo a uma       de 4,49%/ano. 

 

Figura 59 VAL Capitais próprios (25 anos) Opção 1 módulo MTS 255P Poly capitais próprios 

 

 

Figura 60 VAL (25 anos) Opção 1 Vários módulos capitais próprios 
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Calculando as rentabilidades que são possíveis alcançar com os diferentes módulos 

utilizados na Opção 1 recorrendo a capitais próprios obtém-se a figura seguinte: 

 

Figura 61       Opção 1 capitais próprios 

 

Figura 62       Opção 1 100% financiamento painéis somente 

na cobertura 

Na Tabela VIII.10 do Anexo VIII Análise económica estão representados todos os valores do 

TRM para os diferentes modelos de módulos das várias opções. 

Na Tabela VIII.9 do Anexo VIII Análise económica estão representados todos os valores do 

PRI para os diferentes modelos de módulos das várias opções. 

Tabela 38 Resultados da Opção 1 módulo MTS 255P Poly 

Regime 
Energia   

produzida      
(kWh) 

Cobertura consumo 
eletricidade 

Financiamento 

Custo 
inicial 

(€) 

VAL  

(25 anos)     
(€) 

PRI          
(anos/mês) 

TRM 

(25 anos) consumo 
máximo 

consumo 
mínimo 

Geral 248 604 103% 115% 
100% Financiamento 

356.995 
    229.414  18/1 2,54% 

Capitais Próprios     405.401  12/9 4,49% 

A Tabela 38representa um resumo dos resultados da Opção1 utilizando módulos do modelo 

MTS 255P Poly da Martifer. 

 

5.9.2 Opção  2 

5.9.2.1 Implementação com recurso a financiamento (100%) 

Para a análise de viabilidade financeira de investimento no projeto em causa, e tendo em 
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Tabela 39 Variáveis do estudo de viabilidade Opção2 

Rúbrica Valor Anotação 

Registo SRMini 2.460 € Única 

Contratação 342.086 € Única 

Custo capital  6,40 % Anual 

Seguro 2.000 € Anual 

Manutenção 360 € Anual 

Tarifa (kWh) 0,150 € 1º Ano 

Estimativa Produção( kWh) 229.993 1º Ano 

Taxa de atualização 0,39% Preços Constantes 

Taxa de juro nominal 3,00% 
 

Taxa de inflação 2,60% 
 

Degradação Linear 0,68% Anual 

Trata-se de um cenário semelhante à Opção 1 mas com valores de contratação do projeto e 

estimativas de produção de energias diferentes. 

Tabela 40 Opção 2 módulos MTS 255P Poly VAL 100% financiamento  

Ano 

Receitas Despesas 

VAL Estimativa 
(kWh) 

Faturação Custo capital Seguro Manutenção 

Ano 0 
   

- 2.000,00 € 
 

-     346.546,37 € 

Ano 1 229993,0 34.633,45 € -    22.178,97 € - 2.007,80 € 
 

-     336.099,69 € 

Ano 2 228429,0 34.532,05 € -    21.510,38 € - 2.015,62 € 
 

-     325.093,64 € 

Ano 3 226875,7 34.430,94 € -    20.805,99 € - 2.023,48 € 
 

-     313.492,18 € 

Ano 4 225333,0 34.330,13 € -    20.063,50 € - 2.031,37 € -      360,00 € -     301.616,92 € 

Ano 5 223800,7 34.229,62 € -    19.303,48 € - 2.039,29 € -      361,40 € -     289.091,48 € 

Ano 6 222278,9 34.129,40 € -    18.501,85 € - 2.047,24 € -      362,81 € -     275.873,99 € 

Ano 7 220767,4 34.029,47 € -    17.655,94 € - 2.055,22 € -      364,23 € -     261.919,91 € 

Ano 8 219266,2 33.929,84 € -    16.762,87 € - 2.063,24 € -      365,65 € -     247.181,83 € 

Ano 9 217775,1 33.830,49 € -    15.819,64 € - 2.071,28 € -      367,07 € -     231.609,33 € 

Ano 10 216294,3 33.731,44 € -    14.823,00 € - 2.079,35 € -      368,50 € -     215.148,74 € 

Ano 11 214823,5 33.632,68 € -    13.769,52 € - 2.087,46 € -      369,94 € -     197.742,98 € 

Ano 12 213362,7 33.534,21 € -    12.655,55 € - 2.095,60 € -      371,38 € -     179.331,30 € 

Ano 13 211911,8 33.436,02 € -    11.477,20 € - 2.103,77 € -      372,83 € -     159.849,08 € 

Ano 14 210470,8 33.338,13 € -    10.230,34 € - 2.111,97 € -      374,28 € -     139.227,55 € 

Ano 15 209039,6 33.240,52 € -      8.910,56 € - 2.120,21 € -      375,74 € -     117.393,54 € 

Ano 16 207618,1 33.143,19 € -      7.513,19 € - 2.128,47 € -      377,21 € -       94.269,21 € 

Ano 17 206206,3 33.046,16 € -      6.033,23 € - 2.136,77 € -      378,68 € -       69.771,74 € 

Ano 18 204804,1 32.949,40 € -      4.465,39 € - 2.145,10 € -      380,15 € -       43.812,98 € 

Ano 19 203411,5 32.852,93 € -      2.804,03 € - 2.153,46 € -      381,64 € -       16.299,18 € 

Ano 20 202028,3 32.756,74 € -      1.043,15 € - 2.161,86 € -      383,12 € 12.869,42 € 

Ano 21 200654,5 32.660,83 € 
 

- 2.170,29 € -      384,62 € 42.975,35 € 

Ano 22 199290,0 32.565,20 € 
 

- 2.178,75 € -      386,12 € 72.975,69 € 

Ano 23 197934,8 32.469,86 € 
 

- 2.187,24 € -      387,62 € 102.870,68 € 

Ano 24 196588,9 32.374,79 € 
 

- 2.195,77 € -      389,13 € 132.660,57 € 

Ano 25 195252,1 32.280,00 € 
  

-      390,65 € 164.549,92 € 
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Pela análise dos dados, constata-se que o período de recuperação do investimento (PRI) se 

situa no quinto mês do 20.º ano de vida do projeto. 

 O investimento efetuado é recuperado ao 233.º mês, aproximadamente 77,7% do período de 

vida estimado para o projeto. 

No final dos vinte cinco anos, o projeto apresenta um       positivo de 164.549,92€, 

correspondendo a uma       de 1,90%/ano. 

 

Figura 63 VAL Capitais próprios (25 anos) Opção 2 módulo MTS 255P Poly 100% financiamento 

 

 

Figura 64 VAL (25 anos) opção 2 100% financiamento 
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Pela análise dos dados, da figura 64 é possível analisar o período de recuperação do 

investimento (PRI), para a Opção 2, para os diferentes módulos fotovoltaicos. Verificando-se que o 

modulo MTS 255P Poly e MTS 250P Poly são os que têm menor período de retorno para os 

módulos analisados, mas mesmo assim muito elevado. 

No Anexo VIII análise económica nas  Tabela VIII.3 , Tabela VIII.9, Tabela VIII.10 estão 

representados todos os valores do VAL, TRM e PRI para os diferentes modelos de módulos da 

Opção 2 100% financiamento. 

Calculando as rentabilidades que são possíveis alcançar com os diferentes módulos em duas 

situações colocando painéis somente na cobertura ou os painéis utilizados na Opção 2 obtém-se as 

figuras seguintes: 

 

Figura 65        opção 2 100%financiamento 

 

Figura 66       Opção 1 100% financiamento painéis somente 

na cobertura 

 

 

Figura 67 Cobertura das necessidades de energia da opção 2 

 

Figura 68 Cobertura das necessidades de energia painéis só na  

cobertura 
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Na Opção 2 são utilizados menos módulos fotovoltaicos, não se conseguindo garantir que a 

uma produção de energia através dos módulos cubra as necessidades elétricas do edifício se este 

apresentar um consumo aproximado do máximo. Se o consumo real do edifício for próximo do 

mínimo com os módulos MTS 250P poly e MTS 255P poly já se conseguirão satisfazer essas 

necessidades. 

 

5.9.2.2 Implementação com recurso a capitais próprios 

Trata-se de um cenário semelhante à Opção 1, em que o custo de oportunidade em que se 

incorre na mobilização de fundos é  (3 %/ano). 

Tabela 41 Opção 2 módulos MTS 255P Poly VAL capitais próprios 

Ano 

Receitas Despesas 

VAL Estimativa 
(kWh) 

Faturação Custo capital Seguro Manutenção 

Ano 0 
   

- 2.000,00 € 
 

-   346.546,37 €  

Ano 1 229993,0        34.633,45 €  -  10.396,39 €  - 2.007,80 € 
 

-   324.317,11 €  

Ano 2 228429,0        34.532,05 €  -    9.729,51 €  - 2.015,62 € 
 

-   301.530,20 €  

Ano 3 226875,7        34.430,94 €  -    9.045,91 €  - 2.023,48 € 
 

-   278.168,65 €  

Ano 4 225333,0        34.330,13 €  -    8.345,06 €  - 2.031,37 € -      360,00 € -   254.574,95 €  

Ano 5 223800,7        34.229,62 €  -    7.637,25 €  - 2.039,29 € -      361,40 € -   230.383,28 €  

Ano 6 222278,9        34.129,40 €  -    6.911,50 €  - 2.047,24 € -      362,81 € -   205.575,43 €  

Ano 7 220767,4        34.029,47 €  -    6.167,26 €  - 2.055,22 € -      364,23 € -   180.132,67 €  

Ano 8 219266,2        33.929,84 €  -    5.403,98 €  - 2.063,24 € -      365,65 € -   154.035,70 €  

Ano 9 217775,1        33.830,49 €  -    4.621,07 €  - 2.071,28 € -      367,07 € -   127.264,63 €  

Ano 10 216294,3        33.731,44 €  -    3.817,94 €  - 2.079,35 € -      368,50 € -     99.798,99 €  

Ano 11 214823,5        33.632,68 €  -    2.993,97 €  - 2.087,46 € -      369,94 € -     71.617,68 €  

Ano 12 213362,7        33.534,21 €  -    2.148,53 €  - 2.095,60 € -      371,38 € -     42.698,98 €  

Ano 13 211911,8        33.436,02 €  -    1.280,97 €  - 2.103,77 € -      372,83 € -     13.020,52 €  

Ano 14 210470,8        33.338,13 €  -       390,62 €  - 2.111,97 € -      374,28 €       17.440,73 €  

Ano 15 209039,6        33.240,52 €  
 

- 2.120,21 € -      375,74 €       48.185,30 €  

Ano 16 207618,1        33.143,19 €  
 

- 2.128,47 € -      377,21 €       78.822,82 €  

Ano 17 206206,3        33.046,16 €  
 

- 2.136,77 € -      378,68 €     109.353,52 €  

Ano 18 204804,1        32.949,40 €  
 

- 2.145,10 € -      380,15 €     139.777,67 €  

Ano 19 203411,5        32.852,93 €  
 

- 2.153,46 € -      381,64 €     170.095,50 €  

Ano 20 202028,3        32.756,74 €  
 

- 2.161,86 € -      383,12 €     200.307,25 €  

Ano 21 200654,5        32.660,83 €  
 

- 2.170,29 € -      384,62 €     230.413,18 €  

Ano 22 199290,0        32.565,20 €  
 

- 2.178,75 € -      386,12 €     260.413,52 €  

Ano 23 197934,8        32.469,86 €  
 

- 2.187,24 € -      387,62 €     290.308,51 €  

Ano 24 196588,9        32.374,79 €  
 

- 2.195,77 € -      389,13 €     320.098,40 €  

Ano 25 195252,1        32.280,00 €  
  

-      390,65 €     351.987,75 €  
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Pela análise dos dados, constata-se que o período de recuperação do investimento (PRI) se 

situa no quinto mês do 14.º ano de vida do projeto. 

 O investimento efetuado é recuperado ao 161.º mês, aproximadamente 53,7% do período de 

vida estimado para o projeto. 

No final dos vinte cinco anos, o projeto apresenta um       positivo de 351.987,75€, 

correspondendo a uma       de 4,06%/ano. 

 

Figura 69 VAL capitais próprios (25 anos) Opção 2 módulo MTS 255P Poly capitais próprios 

 

Figura 70 VAL (25 anos) Opção 2 capitais próprios. 
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No Anexo VIII análise económica nas  Tabela VIII.4 , Tabela VIII.9, Tabela VIII.10 estão 

representados todos os valores do VAL, TRM e PRI para os diferentes modelos de módulos da 

Opção 2 capitais próprios. 

Calculando as rentabilidades que são possíveis alcançar com os diferentes módulos 

utilizados na Opção 2 recorrendo a capitais próprios obtém-se a figura seguinte: 

 

Figura 71        Opção 2 capitais próprios 

 

Figura 72       Opção 2 capitais próprios painéis somente na 

cobertura 

 

Tabela 42 Resultados da Opção 2 módulo MTS 255P Poly 

Regime 
Energia   

produzida      
(kWh) 

Cobertura consumo 
eletricidade 

Financiamento 

Custo 
inicial 

(€) 

VAL  

(25 anos)     
(€) 

PRI          
(anos/mês) 

TRM 

(25 anos) consumo 
máximo 

consumo 
mínimo 

Geral 229 993 95% 106% 
100% Financiamento 

342.086 
164.550 19/5 1,90% 

Capitais Próprios 351.988 13/5 4,06% 

 

A Tabela 42 representa um resumo dos resultados da Opção 2 utilizando módulos do 

modelo MTS 255P Poly da Martifer. 
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Tabela 43 Variáveis do estudo de viabilidade Opção 3 

Rúbrica Valor Anotação 

Registo SRMini 2.460 € Única 

Contratação 360.353 € Única 

Capital Capital 6,40% Anual 

Seguro 2.000 € Anual 

Manutenção 360 € Anual 

Tarifa (kWh) 0,150€ 1º Ano 

Estimativa Produção (kWh) 271.089 1º Ano 

Taxa de atualização 0,39% Preços Constantes 

Taxa de inflação 2,60% 
 

Degradação Linear 0,68% Anual 

Trata-se de um cenário semelhante à Opção 1 mas com valores de contratação do projeto e 

estimativas de produção de energias diferentes. 

Tabela 44 Opção 3 módulos MTS 255P Poly VAL 100% financiamento 

Ano 

Receitas Despesas 

VAL Estimativa 
(kWh) 

Faturação Custo capital Seguro Manutenção 

Ano 0 
   

- 2.000,00 € 
 

-       364.813,84 € 

Ano 1 271.089,0 40.821,88 € -        23.348,09 € - 2.007,80 € 
 

-       349.347,84 € 

Ano 2 269.245,6 40.702,36 € -        22.358,26 € - 2.015,62 € 
 

-       333.019,37 € 

Ano 3 267.414,7 40.583,19 € -        21.313,24 € - 2.023,48 € 
 

-       315.772,90 € 

Ano 4 265.596,3 40.464,37 € -        20.209,47 € - 2.031,37 € -        360,00 € -       297.909,37 € 

Ano 5 263.790,2 40.345,89 € -        19.066,20 € - 2.039,29 € -        361,40 € -       279.030,37 € 

Ano 6 261.996,5 40.227,76 € -        17.857,94 € - 2.047,24 € -        362,81 € -       259.070,61 € 

Ano 7 260.214,9 40.109,98 € -        16.580,52 € - 2.055,22 € -        364,23 € -       237.960,60 € 

Ano 8 258.445,4 39.992,55 € -        15.229,48 € - 2.063,24 € -        365,65 € -       215.626,41 € 

Ano 9 256.688,0 39.875,45 € -        13.800,09 € - 2.071,28 € -        367,07 € -       191.989,40 € 

Ano 10 254.942,5 39.758,70 € -        12.287,32 € - 2.079,35 € -        368,50 € -       166.965,88 € 

Ano 11 253.208,9 39.642,29 € -        10.685,82 € - 2.087,46 € -        369,94 € -       140.466,81 € 

Ano 12 251.487,1 39.526,23 € -          8.989,88 € - 2.095,60 € -        371,38 € -       112.397,44 € 

Ano 13 249.777,0 39.410,50 € -          7.193,44 € - 2.103,77 € -        372,83 € -          82.656,98 € 

Ano 14 248.078,5 39.295,11 € -          5.290,05 € - 2.111,97 € -        374,28 € -          51.138,17 € 

Ano 15 246.391,6 39.180,06 € -          3.272,84 € - 2.120,21 € -        375,74 € -          17.726,91 € 

Ano 16 244.716,1 39.065,34 € -          1.134,52 € - 2.128,47 € -        377,21 € 17.698,23 € 

Ano 17 243.052,0 38.950,96 € 
 

- 2.136,77 € -        378,68 € 54.133,75 € 

Ano 18 241.399,3 38.836,92 € 
 

- 2.145,10 € -        380,15 € 90.445,42 € 

Ano 19 239.757,8 38.723,21 € 
 

- 2.153,46 € -        381,64 € 126.633,53 € 

Ano 20 238.127,4 38.609,83 € 
 

- 2.161,86 € -        383,12 € 162.698,38 € 

Ano 21 236.508,2 38.496,79 € 
 

- 2.170,29 € -       384,62 € 198.640,26 € 

Ano 22 234.899,9 38.384,08 € 
 

- 2.178,75 € -        386,12 € 234.459,47 € 

Ano 23 233.302,6 38.271,69 € 
 

- 2.187,24 € -        387,62 € 270.156,30 € 

Ano 24 231.716,1 38.159,64 € 
 

- 2.195,77 € -        389,13 € 305.731,03 € 

Ano 25 230.140,4 38.047,91 € 
  

-        390,65 € 343.388,29 € 
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Pela análise dos dados, constata-se que o período de recuperação do investimento (PRI) se 

situa no sexto mês do 16.º ano de vida do projeto. 

 O investimento efetuado é recuperado ao 186.º mês, aproximadamente 62,0% do período de 

vida estimado para o projeto. 

No final dos vinte cinco anos, o projeto apresenta um       positivo de 343.388,29€, 

correspondendo a uma       de 3,77%/ano. 

 

Figura 73 VAL Capitais próprios (25 anos) Opção 3 módulo MTS 255P Poly 100% Financiamento 

 

Figura 74 VAL (25 anos) Opção 3 100% financiamento. 
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No Anexo VIII análise económica nas  Tabela VIII.5 , Tabela VIII.9, Tabela VIII.10 estão 

representados todos os valores do VAL, TRM e PRI para os diferentes modelos de módulos da 

Opção 3 financiamento 100%. 

 

Figura 75        Opção 3 100%financiamento 

 

Figura 76        Opção 3 100%financiamento painéis somente 

na cobertura 

 

 

Figura 77  Cobertura das necessidades de energia da Opção 3 

 

Figura 78 Cobertura das necessidades de energia painéis só na  
cobertura 

Da análise do Figura 77 verificamos que todas as opções dos vários modelos de módulos 

garantem as necessidades elétricas do edifício para o consumo mínimo.  Os módulos MTS 240P 

Poly, MTS 245P Poly, MTS 250P Poly e MTS 255P Poly garantem as necessidades elétricas do 

edifício para os dois tipos de consumo. 

Da análise das Figuras 75 e 76 verifica-se que a colocação de painéis somente na cobertura 

aumenta a rentabilidade do investimento mas não garante a cobertura de todas as suas necessidades. 

A Opção 3 é a que  apresenta maiores rentabilidades do investimento realizado. 
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5.9.3.2 Implementação com recurso a capitais próprios 

Trata-se de um cenário semelhante à Opção 1, em que o custo de oportunidade em que se 

incorre na mobilização de fundos é  (3 %/ano). 

Tabela 45 Opção 3 módulos MTS 255P Poly VAL capitais próprios 

Ano 

Receitas Despesas 

VAL 
Estimativa 

(kWh) 
Faturação Custo capital Seguro Manutenção 

Ano 0 
   

- 2.000,00 € 
 

-       364.813,84 €  

Ano 1 271.089,0          40.821,88 €  -      10.944,42 €  - 2.007,80 € 
 

-       336.944,17 €  

Ano 2 269.245,6          40.702,36 €  -      10.108,33 €  - 2.015,62 € 
 

-       308.365,76 €  

Ano 3 267.414,7          40.583,19 €  -        9.250,97 €  - 2.023,48 € 
 

-       279.057,03 €  

Ano 4 265.596,3          40.464,37 €  -       8.371,71 €  - 2.031,37 € -      360,00 € -       249.355,74 €  

Ano 5 263.790,2          40.345,89 €  -        7.480,67 €  - 2.039,29 € -      361,40 € -       218.891,22 €  

Ano 6 261.996,5          40.227,76 €  -        6.566,74 €  - 2.047,24 € -      362,81 € -       187.640,24 €  

Ano 7 260.214,9          40.109,98 €  -        5.629,21 €  - 2.055,22 € -      364,23 € -       155.578,92 €  

Ano 8 258.445,4          39.992,55 €  -        4.667,37 €  - 2.063,24 € -      365,65 € -       122.682,63 €  

Ano 9 256.688,0          39.875,45 €  -        3.680,48 €  - 2.071,28 € -      367,07 € -         88.926,01 €  

Ano 10 254.942,5          39.758,70 €  -        2.667,78 €  - 2.079,35 € -      368,50 € -         54.282,94 €  

Ano 11 253.208,9          39.642,29 €  -        1.628,49 €  - 2.087,46 € -      369,94 € -         18.726,54 €  

Ano 12 251.487,1          39.526,23 €  -           561,80 €  - 2.095,60 € -      371,38 €            17.770,91 €  

Ano 13 249.777,0          39.410,50 €  
 

- 2.103,77 € -      372,83 €            54.704,80 €  

Ano 14 248.078,5          39.295,11 €  
 

- 2.111,97 € -      374,28 €            91.513,66 €  

Ano 15 246.391,6          39.180,06 €  
 

- 2.120,21 € -      375,74 €          128.197,77 €  

Ano 16 244.716,1          39.065,34 €  
 

- 2.128,47 € -      377,21 €          164.757,43 €  

Ano 17 243.052,0          38.950,96 €  
 

- 2.136,77 € -      378,68 €          201.192,95 €  

Ano 18 241.399,3          38.836,92 €  
 

- 2.145,10 € -      380,15 €          237.504,61 €  

Ano 19 239.757,8          38.723,21 €  
 

- 2.153,46 € -      381,64 €          273.692,72 €  

Ano 20 238.127,4          38.609,83 €  
 

- 2.161,86 € -      383,12 €          309.757,57 €  

Ano 21 236.508,2          38.496,79 €  
 

- 2.170,29 € -      384,62 €          345.699,46 €  

Ano 22 234.899,9          38.384,08 €  
 

- 2.178,75 € -      386,12 €          381.518,67 €  

Ano 23 233.302,6          38.271,69 €  
 

- 2.187,24 € -      387,62 €          417.215,49 €  

Ano 24 231.716,1          38.159,64 €  
 

- 2.195,77 € -      389,13 €          452.790,23 €  

Ano 25 230.140,4          38.047,91 €  
  

-      390,65 €          490.447,49 €  

 

Pela análise dos dados, constata-se que o período de recuperação do investimento (PRI) se 

situa no sexto mês do 12.º ano de vida do projeto. 

 O investimento efetuado é recuperado ao 138.º mês, aproximadamente 46,0% do período de 

vida estimado para o projeto. 

No final dos vinte cinco anos, o projeto apresenta um VAL positivo de 490.447,49€, 

correspondendo a uma TRM de 5,38%/ano. 
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Figura 79 VAL Capitais próprios (25 anos) Opção 3 módulo MTS 255P Poly 

 

 

Figura 80 VAL (25 anos) Opção 3 capitais próprios 

 

No Anexo VIII análise económica nas  Tabela VIII.6 , Tabela VIII.9, Tabela VIII.10 estão 

representados todos os valores do VAL, TRM e PRI para os diferentes modelos de módulos da 

Opção 3 capitais próprios. 
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Tabela 46 Resultados da opção 3 módulo MTS 255P Poly 

Regime 
Energia   

produzida      
(kWh) 

Cobertura consumo 
eletricidade 

Financiamento 

Custo 
inicial 

(€) 

VAL  

(25 anos)     
(€) 

PRI          
(anos/mês) 

TRM 

(25 anos) consumo 
máximo 

consumo 
mínimo 

Geral 271.089 112% 125% 
100% Financiamento 

360.354  
343.388  15/6 3,77% 

Capitais Próprios 490.447  11/6 5,38% 

A Tabela 46 representa um resumo dos resultados da Opção3 utilizando módulos do modelo 

MTS 255P Poly da Martifer. 

 

5.10 OPÇÃO 4 SOLUÇÃO 1 

A Opção 4 é uma variação da Opção 3 não colocando os 85 painéis na fachada do bloco A 

orientação SE (Figura 41) e no Bloco B os 69 painéis orientação SO (Figura 42) 

Propõe-se a instalação de painel fotovoltaico com capacidade nominal de 177 kWp de 

potência elétrica.  

Este sistema será composto pelos seguintes componentes: 

 Superfície do sistema fotovoltaico será constituída por um conjunto de 748 módulos 

poli-cristalinos de 255W de potência cada, perfazendo uma potência total de pico de 

191 kWp. A área do sistema será organizada em três grupos: 

 Na cobertura serão colocados 510 módulos divididos por 7 inversores de 

17kW (Figura 51). 

 

Figura 81       Opção 3 capitais próprios 

 

Figura 82       Opção 3 capitais próprios painéis somente na 

cobertura 
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 No bloco A voltado a SO serão colocados 119 módulos divididos por 2 

inversores 1 de 12 kW e outro de 17 kW (Figura 40). 

 No bloco B voltado SE serão colocados 119 módulos divididos por 2 

inversores 1 de 12 kW e outo de 17 kW (Figura 43). 

 Para perfazer o total de 177 kW de potencia nominal, serão utilizados os seguintes 

inversores: 

 9 inversores SMA Sunny TriPower 17000TL 

 2 inversores SMA Sunny TriPower 12000TL 

 Dispositivos de proteção. 

 Cabos elétricos. 

 Estrutura de aplicação. 

 

Tabela 47 Colocação de módulos fotovoltaicos opção 4 solução 1 

Colocação Inclinação Orientação 
Módulos              

(mm) 
Modelo Nº Módulos 

Área                     
(m2) 

Cobertura 33% Sul 1639x982 MTS 255P Poly 510 820,8 

Bloco A Vertical SO 1639x982 MTS 255P Poly 119 191,5 

Bloco B Vertical SE 1639x982 MTS 255P Poly 119 191,5 

Total 
    

748 1203,9 

 

Os custos associados ao projeto são apresentados na Tabela 48. 

Tabela 48 Custo da instalação solução 1 com 748 módulos MTS 255P Poly 

Elementos Qt. €/Un Descrição 
Preço 

(€) 

Módulos fotovoltaicos 748 193,80 € Martifer MTS 255P policristalino 144.962,40 € 

Inversor 9 3300,00 € SMA Sunny Tripower 17000 29.700,00 € 

Inversor 2 2811,00 € SMA Sunny Tripower 12000 5.622,00 € 

Contagem 1 
 

Contador, modem e antena 700,00 € 

Caixas de proteção 1 
 

Caixa de proteção AC, DC, portinhola 400,00 € 

Cabos e acessórios - 
 

Cabo AC, Cabo DC, fio terra, ligadores… 5.776,00 € 

Estrutura 1 
 

Estrutura em triângulo ou plana em alumínio 17.021,00 € 

Diversos - 
 

Parafusos, buchas, etc.. 4.384,00 € 

Mão de Obra 
   

17.405,00 € 

Posto transformador 1 
 

Posto transformador elevador de 160kVA 19.800,00 € 

 
Total S/Iva 

   
245.770,40 € 

Total C/Iva 
  

iva 23% 302.297,59 € 
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Tabela 49 Variáveis do estudo de viabilidade Opção 4 

Rúbrica Valor Anotação 

Registo SRMini 2.460  € Única 

Contratação 302.297 € Única 

Custo Capital  6,40 % Anual 

Seguro 1.200 € Anual 

Manutenção 360 € Anual 

Tarifa (kWh) 0,150 € 1º Ano 

Estimativa Produção (kWh) 238.677 1º Ano 

Taxa de atualização 0,39 % Preços Constantes 

Taxa de juro nominal 3,00 % 
 

Taxa de inflação 2,60 % 
 

Degradação Linear 0,68 % Anual 

 

No Anexo VIII análise económica nas  Tabela VIII.7 , Tabela VIII.9, Tabela VIII.10 estão 

representados todos os valores do VAL, TRM e PRI para os diferentes modelos de módulos da 

Opção 4 capitais próprios e 100% financiamento. 

 

Figura 83 VAL Opção 4 100% financiamento 

 

Figura 84 VAL Opção 4 capitais próprios 
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Tabela 50 Resultados da Opção 4 módulos MTS 255P Poly ( solução1) 

Regime 
Energia   

produzida      
(kWh) 

Cobertura consumo 
eletricidade 

Financiamento 

Custo 
inicial 

(€) 

VAL  

(25 anos)     
(€) 

PRI          
(anos/mês) 

TRM 

(25 anos) consumo 
máximo 

consumo 
mínimo 

Geral 238.677 98% 110% 
100% Financiamento 

302.297 
341.581 14 / 3 4,46% 

Capitais Próprios 453.325 10/10 5,92% 

Esta solução representa o melhor compromisso entre a rentabilidade do investimento e 

cobertura das necessidades energéticas do edifício. 

A Tabela 50 é uma tabela resumo que nos indica a estimativa de energia elétrica produzida 

nesta  para a opção selecionada, conseguindo uma cobertura de consumo elétrico do edifício de 

98% nas condições de consumo máximo e 110% nas condições de consumo mínimo. 

O regime geral usando capitais próprios  apresenta uma       com valores superiores ao e 

um período de retorno do investimento mais curto. 

 

5.11 OPÇÃO 5 SOLUÇÃO 2  

A Opção 5 é uma variação da Opção 3 colocando os painéis (510) na cobertura. 

Propõe-se a instalação de painel fotovoltaico com capacidade nominal de 119kWp de 

potencia elétrica.  

Este sistema será composto pelos seguintes componentes: 

 Superfície do sistema fotovoltaico será constituída por um conjunto de 510 módulos 

poli-cristalinos de 255W de potência cada, perfazendo uma potência total de pico de 

130 kWp.  

 A área do sistema será organizada com a colocação na cobertura de 510 módulos 

divididos por 7 inversores de 17 kW (Figura 51) da marca e modelo  SMA Sunny 

TriPower 17000TL perfazendo uma potência nominal de 119 kW. 

 Dispositivos de proteção. 

 Cabos elétricos. 

 Estrutura de aplicação. 

Tabela 51 Colocação de módulos fotovoltaicos Opção 5 solução 2 

Colocação Inclinação Orientação 
Módulos              

(mm) 
Modelo Nº Módulos 

Área                     
(m2) 

Cobertura 33% Sul 1639x982 MTS 255P Poly 510 820,8 
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Os custos associados ao projeto são apresentados na Tabela 52. 

Tabela 52 Custo da instalação solução 2 com 510 módulos MTS 255P Poly 

Elementos Qt. €/Un Descrição 
Preço 

(€) 

Módulos fotovoltaicos 510 193,80 € Martifer MTS 255P policristalino 98.838,00 € 

Inversor 7 3300,00 € SMA Sunny Tripower 17000 23.100,00 € 

Contagem 1 
 

Contador, modem e antena 700,00 € 

Caixas de proteção 1 
 

Caixa de proteção AC, DC, portinhola 400,00 € 

Cabos e acessórios - 
 

Cabo AC, Cabo DC, fio terra, ligadores… 3.991,00 € 

Estrutura 1 
 

Estrutura em triângulo ou plana em alumínio 11.765,00 € 

Diversos - 
 

Parafusos, buchas, etc.. 3.028,00 € 

Mão de Obra 
   

12.029,00 € 

Posto transformador 1 
 

Posto transformador elevador de 160kVA 19.800,00 € 

 
Total S/Iva 

   
173.651,00 € 

Total C/Iva 
  

iva 23% 213.590,73€ 

 

 

Tabela 53 Variáveis do estudo de viabilidade Opção 5 solução 2 

Rúbrica Valor Anotação 

Registo SRMini 2.460  € Única 

Contratação 213.591 € Única 

Custo Capital  6,40 % Anual 

Seguro 1.200 € Anual 

Manutenção 360 € Anual 

Tarifa (kWh) 0,150 € 1º Ano 

Estimativa Produção (kWh) 188.223 1º Ano 

Taxa de atualização 0,39 % Preços Constantes 

Taxa de juro nominal 3,00 % 
 

Taxa de inflação 2,60 % 
 

Degradação Linear 0,68 % Anual 

 

No Anexo VIII análise económica nas  Tabela VIII.8 , Tabela VIII.9, Tabela VIII.10 estão 

representados todos os valores do VAL, TRM e PRI para os diferentes modelos de módulos da 

Opção 5 capitais próprios e 100% financiamento. 
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Figura 85 VAL Opção 5 100% financiamento 

 

Figura 86 VAL Opção 5 capitais próprios 

 

 

Tabela 54 Resultados da opção 5  módulo MTS 255P Poly 

Regime 
Energia   

produzida      
(kWh) 

Cobertura consumo 
eletricidade 

Financiamento 

Custo 
inicial 

(€) 

VAL  

(25 anos)     
(€) 

PRI          
(anos/mês) 

TRM 

(25 anos) consumo 
máximo 

consumo 
mínimo 

Geral 188.223 78% 87% 

100% Financiamento 

213.591 

313.892  12/5 5,80% 

Capitais Próprios 481.984  7/6 8,87% 

 

Esta solução é a apresenta melhor rentabilidade do investimento no entanto não cobre as 

necessidades energéticas do edifício. 

A Tabela 54 é uma tabela resumo que nos indica a estimativa de energia elétrica produzida 

nesta  para a opção selecionada, conseguindo uma cobertura de consumo elétrico do edifício de 

78% nas condições de consumo máximo e 87% nas condições de consumo mínimo. 

O regime geral usando capitais próprios  apresenta uma       (8,87%)com valores 

superiores ao e um período de retorno do investimento mais curto (7 anos e 6 meses). 
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5.12 COMPARAÇÃO DAS OPÇÕES 1,2,3,4,5 PARA O MODULO MTS 255P POLY  

Comparando as Opções 1,2,3,4,5  para a colocação de módulos fotovoltaicos do modelo 

MTS 255P poly da Martifer  obteve-se  a Tabela 55. 

Tabela 55 Comparação várias opções módulo MTS 255P Poly 

Opção 
Nº 

Módulos 

Energia   
produzida      

(kWh) 

Cobertura consumo 
eletricidade 

Financiamento 

Custo 
inicial 

(€) 

VAL  

(25 
anos)     

(€) 

PRI          
(anos/mês) 

TRM 

(25 anos) consumo 
máximo 

consumo 
mínimo 

1 880 248 604 103% 115% 

100% 
Financiamento 

356.995 
229.414 18/1 2,54% 

Capitais 
Próprios 

405.401 12/9 4,49% 

2 820 229 993 95% 106% 

100% 
Financiamento 

342.086 
164.550 19/5 1,90% 

Capitais 
Próprios 

351.988 13/5 4,06% 

3 902 271.089 112% 125% 

100% 
Financiamento 

360.354 
343.388 15/6 3,77% 

Capitais 
Próprios 

490.447 11/6 5,38% 

4 748 238.677 98% 110% 

100% 
Financiamento 

302.298 
341.582 14/3 4,46% 

Capitais 
Próprios 

453.325 10/10 5,92% 

5 510 188.223 78% 87% 

100% 
Financiamento 

213.591 
313.892  12/5 5,80% 

Capitais 
Próprios 

481.984  7/6 8,87% 

 

Figura 87 Coberturas de consumo de eletricidade das várias opções pelos módulo MTS 255P Poly 

A Figura 87 indica as necessidades energéticas que são satisfeitas por cada uma das opções 

usando os módulos MTS 255P Poly da Martifer considerando cada um dos consumos. 
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Figura 88        das 5 opções e 2 tipos de financiamento módulo MTS 255P Poly 

A Figura 88 indica o        das 5 opções e dos 2 tipos de financiamento usando os 

módulos MTS 255P Poly da Martifer . 

Se pretendemos uma solução que por um lado rentabilize o investimento mas ao mesmo 

tempo garanta uma cobertura de 100% das necessidades de eletricidade do edifício, ou seja objetivo  

tornar o edifício  NZEB (Nearly Zero Energy Building), devemos optar pela Opção 4, pois embora 

esta não seja a que  tem um        de maior valor, apresenta um custo inicial muito mais baixo e é 

o que apresenta maior rentabilidade dentro das que garantem uma cobertura a 100% das 

necessidades do Edifício Avenida.  

Da comparação dos resultados das várias opções excluindo a Opção5, não garante cobertura 

das necessidades de eletricidade a 100%, conclui-se que a Opção 4 é a que tem uma maior       , 

usando capitais próprios (5,92%) ou 100% financiamento (4,96%). A orientação e inclinação dos 

painéis são fatores decisivos para a rentabilidade de um projeto de energia fotovoltaica. O     da 

Opção 4 com capitais próprio é de 130 meses ou seja 43,3% da duração do projeto. 

Se o nosso objetivo é única e exclusivamente a rentabilidade do investimento não nos 

preocupando com a taxa de cobertura da necessidades energéticas pelo sistema, então a melhor 

solução é a Opção 5 pois é a que garante uma maior       , usando capitais próprios (8,87%) ou 

100% financiamento (5,80%). O     da Opção 5 com capitais próprio é de 90 meses ou seja 30% 

da duração do projeto e com financiamento a 100% 149 meses ou seja 49,7% da duração do projeto. 

Esta solução (Opção5) é a que tem um custo inicial mais baixo e um        (481.984 €)dos 

mais elevados das varias Opções. 
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Quanto maior for a energia produzida pelo sistema maiores serão os impactos evitados pelo 

sistema. 

 

Figura 89  PRI das 5 opções e 2 tipos de financiamento em meses módulo MTS 255P Poly 

A Figura 89 indicados PRI das 5 opções e dos 2 tipos de financiamento usando os módulos 

MTS 255P Poly da Martifer . 

 

Figura 90       das 5 opções e 2 tipos de financiamento módulo MTS 255P Poly 

A Figura 90 indicados        das 5 opções e dos 2 tipos de financiamento usando os 

módulos MTS 255P Poly da Martifer . 

Analisando as Figuras 88,89,90 verifica-se a viabilidade do projeto especialmente para a 

Opção 4 e Opção5. 
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6 DISCUSSÃO 

A viabilidade da utilização de painéis fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana 

dependem muito do espaço disponível para a colocação dos painéis, da sua orientação, ângulo de 

inclinação, da condições ambientais e disponibilidade financeira. 

As atividades  que dependem das condições ambientais, englobam sempre algum risco, pois 

os fatores climáticos irão influenciar os resultados da produção. Um ano de seca condiciona a 

produção agrícola ou até mesmo a produção elétrica nas barragens. Da mesma forma um verão 

chuvoso condiciona o resultados na área do Turismo. Por isso um projeto de investimento em 

energias renováveis engloba também algum risco, mas não um risco superior ao destas atividades.  

As estimativas de produção de energia elétrica através de sistemas fotovoltaicos já englobam  

esse fator de risco, pois baseiam-se em dados climatéricos reais que normalmente dão um caráter 

pessimista às simulações. O que permite ter uma margem de confiança nos resultados obtidos. 

Os resultados a analisar são os de natureza quantificável (energia produzida e respetiva 

remuneração monetária) porque os outputs de natureza não quantificável, tais como, fatores 

ambientais, bom exemplo pedagógico, vantagens da produção distribuída, contribuição para a 

independência dos combustíveis fosseis, serão sempre considerados mais-valias para o bem estar da 

sociedade, mas de difícil quantificação.  

A não contabilização dos outputs de natureza não quantificável apresenta um resultado 

pessimistas quando comparado com as condições reais. 

A estimativa de produção para o projeto analisado indica que o sistema é capaz de produzir 

100% da energia necessária ao edifício.  

Numa análise meramente económica, em qualquer dos cenários traçados na Opção 4 com 

748 módulos do modelo MTS 255P Poly o projeto é viável embora a rentabilidade não seja 

extraordinária. A implementação é feita através do investimento monetário realizado por parte de  

proprietário custo inicial de 306.458€: 

 Implementação com capitais externos (100%) 

     = 14 anos e 3 mês (57% do tempo de vida do sistema); 

       = 4,46%/ano ; 

       = 341.582 € . 

 Implementação com capitais próprios (3% custo de oportunidade) 

     = 10 anos e 10 mês (43,3% do tempo de vida do sistema); 
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       = 5,92%/ano; 

       = 453.325 € . 

A implementação do sistema fotovoltaico apresentado neste estudo, representaria um 

aumento de  5.454 €/apartamento e 1.247€/loja, mas permitiria aos residentes contornar o problema 

da pesada fatura dos custos energéticos durante os 25 anos de validade do projeto. 

Para uma maior rentabilidade do investimento mas sem tornar o edifício autossuficiente em 

energia elétrica, mas garantindo cobertura entre 78% a 87% da energia necessária no edifício a 

solução mais vantajosa seria a colocação de painéis fotovoltaicos do modelo MTS 255P Poly da 

Martifer somente na cobertura, igual à Opção 5 capital investido no valor de  217.251€: 

 Implementação com capitais externos (100%) 

     = 12 anos e 5 mês (49,7% do tempo de vida do sistema); 

       = 5,78%/ano ; 

       = 313.892€ . 

 Implementação com capitais próprios (3% custo de oportunidade) 

     = 7 anos e 6 mês (30% do tempo de vida do sistema); 

       = 8,87%/ano; 

       = 481.984€ . 

Os modelos dos painéis estudados da Martifer apresentam rentabilidades muito inferiores 

(como seria de esperar) quando colocados na vertical em comparação com os mesmos modelos 

colocados com a orientação e inclinação ótima para o local. 

Se às mais valias económicas se juntarem as vantagens qualitativas obtidas num projeto de 

investimento em energias fotovoltaica, não restam dúvidas de que a integração desta solução em 

edifícios de habitação e a sua vizinhança  devem ser  consideradas. A fase de projeto dos edifícios 

de habitação devem contemplar o investimento em energias renováveis pois um pequeno acréscimo 

de custo por unidade de habitação faz aumentar em muito os benefícios económicos e ambientais .  

A metodologia de avaliação das potencialidades e a viabilidade de utilização de painéis 

fotovoltaicos num edifício e sua vizinhança para um sistema ligado à rede elétrica, aplicada ao caso 

de estudo no distrito do Porto demonstrou a sua eficácia e adequação ao contexto nacional. 

Com a aplicação da metodologia foi possível fazer uma análise custo-benefício da utilização 

dos módulos fotovoltaicos para a produção de energia e a determinação do tempo de retorno do 

investimento. 
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7 CONCLUSÃO 

A energia fotovoltaica apresenta-se como uma solução concreta, testada e viável como 

solução da problemática associada à produção de energia elétrica. Deste modo é possível aproveitar 

espaços , que muitas vezes se encontram sem qualquer utilidade, para obter um rendimento extra, 

com um custo de investimento relativamente baixo. Esta solução apresenta-se como uma fonte de 

rendimento, mas tão importante como o proveito económico, é o beneficio ambiental (diminuição 

emissões do CO2, independência face aos combustíveis fosseis ). Aliado a este melhoramento do 

meio ambiente , com a instalação de uma solução fotovoltaica contribui-se para a redução da 

dependência energética externa ,sendo ainda impulsionada uma industria que cria acrescenta valor 

produzido. 

Depois de estudadas várias opções de colocação de módulos  e vários modelos de módulos 

fotovoltaicos da Martifer para o caso de estudo (Edifico Avenida na vila das aves), e com o objetivo 

de tornar o edifício  NZEB (Nearly Zero Energy Building) a melhor solução é a Opção 4 utilizando 

módulos do modelo MTS 255P Poly da Martifer. Com esta solução consegue-se  produzir 100% da 

energia necessária ao edifício. A implementação é feita através do investimento monetário realizado 

por parte de  proprietário no valor de 306 457€ : 

 Implementação com capitais externos (100%) 

     = 14 anos e 3 mês (57% do tempo de vida do sistema); 

       = 4,46%/ano ; 

       = 341.582 € . 

 Implementação com capitais próprios (3% custo de oportunidade) 

     = 10 anos e 10 mês (43,3% do tempo de vida do sistema); 

       = 5,92%/ano; 

       = 453.325 € . 

Com a utilização deste tipo de energia renovável são evitados impactos ambientais de 176,3 

Ton CO2 equivalente/ano.  

A implementação do sistema fotovoltaico apresentado neste estudo para a Opção 4, 

representaria um aumento de  5.454 €/apartamento e 1.247€/loja, mas permitiria aos residentes 

contornar o problema da pesada fatura dos custos energéticos durante os 25 anos de validade do 

projeto.  
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Para uma maior rentabilidade do investimento mas sem tornar o edifício autossuficiente em 

energia elétrica, mas garantindo cobertura entre 78% a 87% da energia necessária no edifício a 

solução mais vantajosa seria a colocação de painéis fotovoltaicos do modelo MTS 255P Poly da 

Martifer somente na cobertura, igual à Opção 5 capital investido no valor de  217.251€: 

 Implementação com capitais externos (100%) 

     = 12 anos e 5 mês (49,7% do tempo de vida do sistema); 

       = 5,78%/ano ; 

       = 313.892€ . 

 Implementação com capitais próprios (3% custo de oportunidade) 

     = 7 anos e 6 mês (30% do tempo de vida do sistema); 

       = 8,87%/ano; 

       = 481.984€ . 

Com a utilização deste tipo de energia renovável são evitados impactos ambientais de 139,1 

Ton CO2 equivalente/ano.  

Os painéis fotovoltaicos apresentam variadas formas e podem e devem ser implementados 

nos edifícios novos e nos existentes. Os principais obstáculos à implantação em larga escala 

industrial de sistemas fotovoltaicos são ambos administrativa e regulamentar - e estão mais 

preocupadas com o acesso à rede. PV também requer um alto custo de investimento inicial, que tem 

vindo a diminuir. É um meio de produzir eletricidade mais cara do que a maioria outras tecnologias 

de fontes renováveis, mas tem custos operacionais muito baixos. 

A área útil para a aplicação dos painéis deve ser analisada com cuidado. É importante evitar 

a colocação dos painéis em regiões que sejam encobertas ou que sofram um sombreamento 

acentuado devido à obstruções, pois isto reduz o potencial de aproveitamento de radiação solar. 

Existem atualmente diversas marcas e modelos de painéis solares disponíveis no mercado, o 

que proporciona flexibilidade para sua aplicação em edificações novas ou já existentes. Apesar 

disso, o aspeto construtivo da edificação tem grande influência sobre o projeto do sistema 

fotovoltaico. 

A eficiência do painel fotovoltaico é um importante fator de escolha, no entanto, outras 

aspetos também devem ser analisados, tais como, a integração com a edificação, a resistência a altas 

temperaturas, custo dos painéis, desgaste e outras implicações técnicas. 
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A nível técnico-econômicos as barreiras para a expansão do setor de energia solar 

fotovoltaica incluem o desenvolvimento de sistemas de custos de fabricação mais económicos, a 

integração da energia produzida nas redes de eletricidade e a integração nos atuais edifício de filmes 

finos. 

 A eliminação dos benefícios oferecido pelo estado português para a produção de energia 

elétrica através de painéis fotovoltaicos veio diminuir o retorno económico e diminuir o em muito 

as vantagens competitivas de utilização deste tipo de tecnologia. A utilização desta tecnologia em 

determinados contextos continua a ter viabilidade.      

A metodologia de avaliação das potencialidades e a viabilidade de utilização de painéis 

fotovoltaicos num edifício e sua vizinhança para um sistema ligado à rede elétrica, aplicada ao caso 

de estudo no distrito do Porto demonstrou a sua eficácia e adequação ao contexto nacional. 

 

7.1 SUGESTÕS PARA FUTUROS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO 

Atendendo às dificuldades económicas a que o país e as famílias atravessam seria 

importante que se pudesse medir em que soluções, espaços, equipamentos se poderiam minimizar 

os custos , por forma a garantir que existe financiamento para a implementação deste tipo de 

solução de produção de energia.   

Seria importante o acompanhamento de várias instalações de módulos fotovoltaicos de 

modo a analisar se existem desvios de resultados, se existirem quais as razões que levaram a que 

eles ocorram. 

O presente trabalho assenta na análise de um só sistema, numa localização especifica, seria 

importante fazer uma análise da implementação deste sistema numa escala mais alargada. 

Na  análise de projetos de investimento em energia fotovoltaica a metodologia tradicional 

não parece ser a mais adequada para análise destes projetos. A realização de um estudo, 

comparando resultados entre a abordagem tradicional e a uma abordagem em que são aplicadas 

opções reais, poderia traduzir-se numa mais-valia fundamental para afastar o mito de que a aposta 

em energias renováveis não é rentável. 

 

 

 



2012/2013 
Potencialidades e viabilidade da utilização de painéis 

fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana 
 

 

110  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Potencialidades e viabilidade da utilização de painéis 

fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana 
2012/2013 

 

                       111 

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Direção Geral de Energia e Geologia www.dgge.pt/ (consultado Outubro 2013) 

[2] Comissão europeia  http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm fevereiro 2013 

(consultado Outubro 2013) 

[3] Roteiro Nacional das Energias Renováveis, Aplicação da Directiva 

http://www.repap2020.eu/fileadmin/user_upload/Roadmaps/roadmap_APREN_VFinal.pdf 

2009/28/CE, Outubro 2013 

[4] Publicações da Associação Europeia da Indústria Fotovoltaica (EPIA), Solar Generation 6          

(disponível em:www.epia.org – 2011). 

[5] A Vision for Photovoltaic Technology, Report by the PhotovoltaicTechnology Research Advisory 

Council (PV-TRAC), 2005. 

[6] Decreto-Lei n.º 34/2011 de 8 de Março 

[7] Decreto-Lei n.º 118-A/2010 

[8] Decreto-Lei n.º 363/2007 de 2 de Novembro 

[9] http://www.edp.pt/ (consultado Julho 2013) 

[10] Jornal expresso http://expresso.sapo.pt/alemanha-produz-mais-energia-solar-que-20-centrais-

nucleares=f729484, (consultado Fevereiro 2013)  

[11] Rui M. G. Castro – Introdução á Energia Solar Fotovoltaica, Energias Renováveis e produção 

descentralizada -Janeiro 2008. 

[12] Camus, Cristina; Eusébio, Eduardo; “Gestão de energia solar”; Março 2006. 

[13] www.solarproject.pt/ (consultado Setembro 2013) 

[14]“Energias Renováveis”,  www.futersolutions.pt (consultado Outubro 2013) 

[15] Portal das energias renováveis, www.energiasrenovaveis.com/(consultado Outubro 2013) 

[16] Agencia Portuguesa do Ambiente, www.iambiente.pt/(consultado Outubro 2013) 

http://www.renovaveisnahora.pt/c/document_library/get_file?folderId=15654&name=DLFE-1201.pdf
http://www.edp.pt/
http://expresso.sapo.pt/alemanha-produz-mais-energia-solar-que-20-centrais-nucleares=f729484
http://expresso.sapo.pt/alemanha-produz-mais-energia-solar-que-20-centrais-nucleares=f729484
http://www.solarproject.pt/
http://www.futersolutions.pt/
http://www.iambiente.pt/


2012/2013 
Potencialidades e viabilidade da utilização de painéis 

fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana 
 

 

112  

[17] Estudos diversos da empresa SolarBuzz: www.solarbuzz.com (consultado Outubro 2013) 

[18] Publicações da Associação Europeia da Indústria Fotovoltaica (EPIA), market report 2011       

(disponível em:www.epia.org – 2011)  

[19] Estatísticas energias renováveis 

http://www.apisolar.pt/images/stories/Politica_Energetica/estatisticas%20%20maio%202011. 

pdf  (consultado Outubro 2013) 

[20] Ministério da economia  

http://www.mineconomia.pt/innerPage.aspx?idCat=51&idMasterCat=13&idLang=1                   

(consultado Outubro 2013)  

[21] “Europa admite punir Portugal por não cumprir metas de Quioto” 

http://dn.sapo.pt/2006/02/16/sociedade/europa_admite_punir_portugal_ nao_cum.html                 

(consultado Outubro 2013)  

[22] EPIA European Photovoltaic Industry Association, http://www.epia.org 

[23] Energia Mercado português da energia solar fotovoltaica vale 1000 milhões de euros por ano”. 

http://economico.sapo.pt/edicion/diarioeconomico/nacional/economia/pt/desarrollo/1000754.ht

ml (consultado Outubro 2013) 

[24] Energia Mercado português da energia solar fotovoltaica vale 1000 milhões de euros por ano 

”.http://economico.sapo.pt/edicion/diarioeconomico/nacional/economia/pt/desarrollo/1000754.

html (consultado Outubro 2013)  

 [25] Australian CRC for Renewable Energy Ltd 

[26] “Análise da Inserção da Geração Solar na Matriz Elétrica Brasileira”, rio de janeiro maio de 

2012. 

[27] www. kyocera . com / (consultado Outubro 2013) 

[28] Greenpeace International e EPIA 2011 

  http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Solar-Generation-2010/ 

(consultado Outubro 2013) 

http://www.solarbuzz.com/
http://www.apisolar.pt/images/stories/Politica_Energetica/estatisticas%20%20maio%202011.%20pdf
http://www.apisolar.pt/images/stories/Politica_Energetica/estatisticas%20%20maio%202011.%20pdf
http://www.mineconomia.pt/innerPage.aspx?idCat=51&idMasterCat=13&idLang=1
http://dn.sapo.pt/2006/02/16/sociedade/europa_admite_punir_portugal_ nao_cum.html
http://www.epia.org/
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Solar-Generation-2010/


 

Potencialidades e viabilidade da utilização de painéis 

fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana 
2012/2013 

 

                       113 

[29] MB Solar http://www.mbsolarsystems.co.uk/ (consultado Setembro 2013) 

[30] Energia Fotovoltaica- Manual sobre tecnologias, projeto e Instalação – Volume técnico no 

âmbito do projeto financiado pela comissão europeia programa ALTENER. 

[31] Deltaenergie http://cleantechnica.com/2012/07/04/brazil-solar-energy-below-grid-electricity/ 

(consultado Setembro 2013) 

[32] ADIRSE/ECOLOGIA VERDE http://www.ecologiaverde.com/energia-fotovoltaica-de-

concentracion/ (consultado Setembro 2013) 

 [33] Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Lausanne http://dhemo.net/articles/20795.html 

fevereiro2013 (consultado Setembro 2013) 

[34] Publicações da Associação Europeia da Indústria Fotovoltaica (EPIA), "connecting the sun” 

setembro 2012 ( disponível em:www.epia.org – 2012) 

[35] www. portal - energia.com / (consultado Setembro 2013) 

[36] www.yoursunyourenergy.com/es/edificios.htm (consultado Setembro 2013) 

[37] Building Integrated Photovoltaics, A new Design Opportunity for architects,2012 

[38] http://fotovoltaicos001.blogspot.pt/2010/11/telha-fotovoltaica-uma-solucao.html       

(consultado Setembro 2013) 

 [39] http://www.ecodesenvolvimento.org/noticias/vaticano-instala-2.400-paineis-fotovoltaicos-em 

(consultado Setembro 2013) 

[40] ThyssenKrupp, Duisburg-Beeckerwerth, Germany – Thyssen Solartec 

http://www.energystate.de/detail.php?lang=en&kat=project&id=94                             

(consultado Setembro 2013) 

 [41] SCHOTT Ibèrica SA, Barcelona, Spain  http://www.vidroimpresso.com.br/142/Materia-do-

Vidro/Sanduiche%20de%20Vidro.aspx (consultado Setembro 2013) 

[42] Lehrter Bahnhof, Berlin – Germany - www.scheutensolar.com (consultado Outubro 2013) 

http://www.mbsolarsystems.co.uk/
http://cleantechnica.com/2012/07/04/brazil-solar-energy-below-grid-electricity/
http://dhemo.net/articles/20795.html%20fevereiro2013
http://dhemo.net/articles/20795.html%20fevereiro2013
http://www.yoursunyourenergy.com/es/edificios.htm
http://fotovoltaicos001.blogspot.pt/2010/11/telha-fotovoltaica-uma-solucao.html
http://www.ecodesenvolvimento.org/noticias/vaticano-instala-2.400-paineis-fotovoltaicos-em
http://www.energystate.de/detail.php?lang=en&kat=project&id=94
http://www.vidroimpresso.com.br/142/Materia-do-Vidro/Sanduiche%20de%20Vidro.aspx
http://www.vidroimpresso.com.br/142/Materia-do-Vidro/Sanduiche%20de%20Vidro.aspx
http://www.scheutensolar.com/


2012/2013 
Potencialidades e viabilidade da utilização de painéis 

fotovoltaicos nos edifícios e na sua vizinhança urbana 
 

 

114  

[43] Sunbury Building, Ashford, UK- BP Solar Ray http://www.geograph.org.uk/photo/40 5061 

(consultado Setembro 2013) 

[44] Sousa, A. R. (2010). Gestão Financeira. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas. 

[45] Marques, A. (2000). Concepção e Análise de Projetos de Investimento. Lisboa: Edições Sílabo. 

[46] EPIA. (Janeiro de 2010). Draft summary implementation plan 2010-2012. Solar Europe 

Industry Initiative (SEII): www.epia.org. 

[47] Sousa, A. R. (1997). Economia e Interdependência. Lisboa: Dom Quixote. 

[48] Oliveira Filho, Saraiva, M de F.O. Astronomia e Astrofísica,2004 

[49] http://www.cresesb.cepel.br/index.php?link=/tutorial/tutorial_solar.htm                     

(consultado maio 2013) 

[50] http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/18/30/ (consultado Setembro 2013) 

[51] Agencia Nacional para a cultura cientifica e tecnologia: http://www.cienciaviva.pt        

(consultado maio 2013) 

[52] http://projetolabfisica.zip.net/  (consultado Outubro 2013) 

[53] http://pt.scribd.com/doc/70801734/23/Associacao-de-Celulas-e-Modulos-Fotovoltaicos 

(consultado maio 2013) 

[54] Falk Antony, Christian Dürschner , Photovoltaics for Professionals: Solar Electric Systems 

Marketing, Design and Installation, Karl-Heinz Remmers, Earthscan Publications Ltd., June 

2007. 

[55] Diretiva 2009/28/EC de 23 de abril de 2009  

[56] DGEG/IP-3E Eficiência Energética em Equipamentos e Sistemas Elétricos no Setor 

Residencial, Abril 20042009/28/EC de 23 de abril de 2009  

 

 

http://www.geograph.org.uk/photo/40
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?link=/tutorial/tutorial_solar.htm
http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/18/30/
http://www.cienciaviva.pt/
http://projetolabfisica.zip.net/
http://pt.scribd.com/doc/70801734/23/Associacao-de-Celulas-e-Modulos-Fotovoltaicos


 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

ANEXO I 

Módulos Fotovoltaicos: 

 Especificações Técnicas 

 Preço Unitário 

 

 

 

 

 



Características Técnicas 

 

Neste anexo estão os catálogos técnicos  e os preços unitários para os vários 

modelos de módulos estudados neste trabalho da empresa Martifer Solar : 

 MTS 230P Poly 

 MTS 235P Poly 

 MTS 240P Poly 

 MTS 245P Poly 

 MTS 250P Poly 

 MTS 255P Poly 

 

Modulo MTS 230P Poly 

Tecnologia 

 Si policristalino 

Especificações mecânicas 

 Area 139x982x35 mm 

 Peso 20Kg 

Caraterísticas técnicas 

 Potencia nominal   230 W 

 Tensão potencia máxima 29,09 V 

 Corrente potencia máxima 7,92 A 

 Tensão circuito aberto  37,04V 

 Corrente curto circuito 8,39 A 

 Tensão máxima    1000 V 

 Eficiência do módulo  14,3% 

 NOCT    45±2 

 Coeficiente temperatura 

 Corrente +0.059%/ºC 

 Tensão -0.313%/ºC 

 Potencia -0.424%/ºC 
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MPrime added value

MPrime performance linear warranty

Standard performance warranty

• TÜV Factory Inspection 
• IEC 61215, IEC 61730.1, IEC 61730.2
• Kitemark® licence (KM 566314) 
• Conformity to CE
• Safety class II 
• Heavy Snow Load tested 5400 Pa 
• Mechanical load tested 7000 Pa
• UNI 9177 (Reaction to fire test):class 2
• PV Cycle Member
• Product  rated  by  Inmetro  with  energy  eficiency  A,  
in accordance with the Brazilian Labeling Program. * 
*Applies for power classes 230, 235 and 240W 

Specialized in the distribution of PV modules, kits and components, MPrime 
focuses on flexibility, excellence in service and continuous technological 
innovation, in order to provide our clients all over the world with the best 
portfolio, service and warranties. Part of Martifer Solar, MPrime benefits 
from a wide international experience in solar photovoltaic installations.

• Efficiency and life performance incremented with the linear warranty.
• Positive power up to 4.99 Watts.
• Its 4 mm glass is suitable for hail and snow climates, and its internal 
textured surface increases the solar radiation absorption.
• Suitable under extreme mechanical loading pressure of 7000 Pa. 
• Produced in a fully automated and robotized PV production line with a 
yearly installed capacity of 50 MW, extendable to 100 MW, with highly 
controlled processes and environment, allowing the production of a module 
with the highest level of quality.
• Available with silver or black frame and some back cover colors.
•  Manufacturing facility included by the certifications ISO 9001, ISO 14001 
and OSHAS 18001.

MPrime ensures its modules with a first-class warranty:
• 25 years performance linear warranty: maximum annual decrease of 
0.68% after year number two.  Year 25: 80.7%. In accordance with the 
applicable MPrime Guarantee Conditions in force at the time of purchase 
and available in MPrime module’s warranty certificate.
• Product warranty: 10 years.            

CERTIFICATION

THE COMPANY

MPRIME MODULE STRENGTHS

WARRANTY

BENEFITS OF THE LINEAR WARRANTY

    

PID FREE



ELECTRICAL SPECIFICATIONS *

Nominal Power (Wp) PMPP

Positive Power Tolerance PNOM [PNOM-0; PNOM+4.99W]

MPP Current (A) IMPP

MPP Voltage (V) VMPP/UMPP

Open Circuit Voltage (V) VOC/UOC

Short Circuit Current (A) ISC

η (%)

Maximum System Voltage (V) VSYST 1000 

Maximum Series Fuse Rating (A)

Temperature Coe�cients:

Module E�ciency

15 

NOCT  45±2

Power γ(PNOM)  -0.424%/ºC

Voltage β(Voc) -0.313% /ºC

Current α(Isc) +0.059%/ºC

* Values at Standard Test Conditions STC (air mass AM 1.5, irradiance 1000 W/sqm, cell temperature 25ºC)

Tolerance of measured maximum power: ±3%

230 235 245

7.92 8.05 8.25

29.09 29.23 29.73

37.04 37.13 37.36

8.39 8.42 8.60

14.3 14.6 15.2

240

8.13

29.55

37.23

8.47

14.9

250

8.34

30.02

37.60

8.68

15.6

255

8.47

30.13

37.83

8.74

15.8

I

MECHANICAL SPECIFICATIONS DIMENSIONS (All figures are in mm.)

Dimensions 1639 x 982 x 35 mm

Weight 20 kg

Solar Cells 60 Multicrystalline 6 inch cells

Front Cover Tempered and Textured 4 mm Glass

Encapsulant EVA (Ethylene Vinyl Acetate)

Back Cover PPE (Polyester Polyester Primer)
Black/blue/white/transparent

Frame Silver anodized aluminium/black

Diodes 3 Bypass Diodes (10.5A)

Junction Box IP 65 W/ 3 Bypass Diodes

Cable 2 Cables of 0.8 m

Connectors Weidmüller connector (MC4 compatible)
or optional w/ Tyco connector

Left viewFront view Back view
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5

16
5
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39

4x grounding holes Ø4 

4x mounting holes Ø8

Modules per pallet 40 modules

Modules per 40 ft container 600 modules

PACKAGING

I-V CURVES (240W MODULE)
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I-V Curve at Different Irradiance Levels I-V Curve at Different Temperatures 

Cell temperature: 25ºC Irradiance: A.M. 1,5; 1000W/m²

CAUTION: read safety and installation instructions before using the product. (available in WWW.MPRIMESOLAR.COM).

DISCLAIMER: specifications included in this datasheet are subject to change without notice from the company. 
In case of any conflicts/problems that may arise due to misinterpretation, prevailing conditions are the ones described in the original version (in English).

MPRIME SOLAR SOLUTIONS, S.A.  ZONA INDUSTRIAL, APARTADO 17  /  3684-001 OLIVEIRA DE FRADES, PORTUGAL
TEL. +351 232 811 381 FAX. +352 232 767 750 E. INFO.PT@MPRIMESOLAR.COM  WWW.MPRIMESOLAR.COM PT065-TCD-MODULEII/10/03.13(EN)

Module Type: MxxxP

xxx = values from 230W to 255W in steps of 5W

PV MODULES
M 230-255 | 3R



PV MODULES
M 245-275 MONO
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MPrime added value

MPrime performance linear warranty

Standard performance warranty

• Conformity to CE
• Safety class II 
• PV Cycle member

Specialized in the distribution of PV modules, kits and components, MPrime 
focuses on flexibility, excellence in service and continuous technological 
innovation, in order to provide our clients all over the world with the best 
portfolio, service and warranties. Part of Martifer Solar, MPrime benefits 
from a wide international experience in solar photovoltaic installations.

• Efficiency and life performance incremented with the linear warranty.
• Its 4 mm AR glass is suitable for hail and snow climates, and its internal 
textured surface increases the solar radiation absorption.
• Suitable under extreme mechanical loading pressure of 7000 Pa. 
• Produced in a fully automated and robotized PV production line with a 
yearly installed capacity of 50 MW, extendable to 100 MW, with highly 
controlled processes and environment, allowing the production of a module 
with the highest level of quality.
• Available with silver or black frame and some back cover colors.
• Manufacturing facility included by the certifications ISO 9001, ISO 14001 
and OSHAS 18001.

MPrime ensures its modules with a first-class warranty:
•  25  years  performance  linear warranty: maximum  annual  decrease  of  
0.63% after  year  number  two. Year  25:  80.3%.  In  accordance  with  
the  applicable MPrime Guarantee  Conditions  in  force  at  the  time  of  
purchase  and  available in MPrime module’s warranty certificate.
• Product warranty: 10 years.    

CERTIFICATION

THE COMPANY

MPRIME MODULE STRENGTHS

WARRANTY

BENEFITS OF THE LINEAR WARRANTY



ELECTRICAL SPECIFICATIONS *

Nominal Power (Wp) PNOM

Power Tolerance PNOM [PNOM±3%]

MPP Current (A) IMPP

MPP Voltage (V) VMPP/UMPP

Open Circuit Voltage (V) VOC/UOC

Short Circuit Current (A) ISC

η (%)

Maximum System Voltage (V) VSYST +1000

Maximum Series Fuse Rating (A)

Temperature Coe�cients:

Module E�ciency

15 

NOCT (ºC)  46

Power γ(PNOM) -0.45%/ºC

Voltage β(Voc) -0.351% /ºC

Current α(Isc) +0.031%/ºC

* Values at Standard Test Conditions STC (air mass AM 1.5, irradiance 1000 W/sqm, cell temperature 25ºC)

245 250

8.07 8.18

30.36 30.57

38.09 38.10

8.59 8.71

15.2 15.5

255

8.33

30.62

38.19

8.85

15.8

260

8.46

30.78

38.59

8.90

16.2

265

8.56

30.97

38.89

8.93

16.5

Tolerance of measured maximum power: ±3%

I

270

8.70

31.09

39.00

9.06

16.8

275

8.82

31.21

39.21

9.14

17.1

MECHANICAL SPECIFICATIONS DIMENSIONS (All figures are in mm.)

Dimensions 1639 x 982 x 35 mm

Weight 20 kg

Solar Cells 60 Monocrystalline cells 

Front Cover Tempered  Textured 4 mm  AR Glass

Encapsulant EVA (Ethylene Vinyl Acetate)

Back Cover PPE (Polyester Polyester Primer)
Black/blue/white/transparent

Frame  Silver anodized aluminium/black

Diodes 3 Bypass Diodes

Junction Box IP 65 

Cable 2 Cables of 0.8 m

Connectors MC4 compatible connectors

24
5

16
5

24
5

81
9

16
5

35

16
39

982

Left viewFront view Back viewModules per pallet 40 modules

Modules per 40 ft container 600 modules

PACKAGING

I-V CURVES (240W MODULE)
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I-V Curve at Different Irradiance Levels I-V Curve at Different Temperatures 

Cell temperature: 25ºC Irradiance: A.M. 1,5; 1000W/m²

CAUTION: read safety and installation instructions before using the product. (available in WWW.MPRIMESOLAR.COM).

DISCLAIMER: specifications included in this datasheet are subject to change without notice from the company. 
In case of any conflicts/problems that may arise due to misinterpretation, prevailing conditions are the ones described in the original version (in English).

MPRIME SOLAR SOLUTIONS, S.A.  ZONA INDUSTRIAL, APARTADO 17  /  3684-001 OLIVEIRA DE FRADES, PORTUGAL
TEL. +351 232 811 381 FAX. +352 232 767 750 E. INFO.PT@MPRIMESOLAR.COM  WWW.MPRIMESOLAR.COM

Module Type: M xxx Mono

xxx = values from 245W to 275W in steps of 5W

PT065-TCD-MODULE_MI/02/04.13(EN)

PV MODULES
M 245-275 MONO



 



Tabela I.1 Custo do Módulos Fotovoltaicos da Martifer Solar 

Módulo 
Fotovoltaico 

Potência 
(w) 

€/Wp 
Preço 

€ / Unidade 

MTS 230P poly 230 0,73 167,90 € 

MTS 235P Poly 235 0,73 171,55 € 

MTS 240P Poly 240 0,74 177,60 € 

MTS 245P Poly 245 0,74 181,30 € 

MTS 250P Poly 250 0,75 187,50 € 

MTS 255P Poly 255 0,76 193,80 € 

    
M 245 Mono 245 0,77 188,65 € 

M 250 Mono 250 0,78 195,00 € 

M 255 Mono 255 0,79 201,45 € 

 

Fonte: Martifer solar : junho 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

Inversores: 

 Especificações Técnicas 

 Preço Unitário 

 

 

 

 

 



Características técnicas dos inversores  

 Neste anexo são apresentada as características técnicas de preços unitários dos 

inversores usados neste estudo da maca SMA Modelo Sunny Tripower: 

 SMA Sunny Tripower 7000TL 

 SMA Sunny Tripower 8000TL 

 SMA Sunny Tripower 9000TL 

 SMA Sunny Tripower 10000TL 

 SMA Sunny Tripower 12000TL 

 SMA Sunny Tripower 15000TL 

 SMA Sunny Tripower 17000TL 

 
SMA Sunny Tripower 15000TL 
 

 Entrada (CC) 
Potencia máxima STC 15 340 w 
Intervalo de Tensão de Potencia Máxima 380-800 Vdc 

Tensão máxima em circuito aberto  1000Vdc 
Corrente operacional  0.180Adc 

Distorção máximo da onda  <4%pico a pico 

Saída AC   
Potencia de saída em continuo  15 000 w 

Voltagem de saída operacional  3 x 380V+10%/-15%Vac 
Corrente operacional  0.125 Aac 

Fator de Potência  >0.97 
Frequência  50 +-0.5Hz 

Distorção de corrente harmónica  < 3% 

Sistemas   

Perda nominal  2.7W 
Eficiência máxima  97,80% 

Temperatura ambiente operacional  -20ºC - 40ºC 
Tipo de proteção  IP 65 

Topologia  PWM, IGBT 
Humidade  0.95% 

EMI  EN 50081-1, EN 50082-1 
Harmónicas  EN 60555-2 

Standards  Certificação CE e TUV 
Display  LDC 

Comunicação de Dados  RS485 / Bluetooth 
Dimensões (largura x profundidade x altura)  665 x 690 x 270 cm 

Peso  64 kg 
 



Rentável
•  Rendimento máximo de 98 %
•  Gestão de sombras através do 

 OptiTrac Global Peak
•  Gestão activa da temperatura via 

OptiCool

Comunicativo
•  SMA Webconnect comunicação 

através de Portal
• Comunicação ®Bluetooth
•  Configuração fácil do país
•  Relé multifunções de série

Simples
• Injecção trifásica na rede
• Ligação do cabo sem ferramentas
• Sistema de encaixe CC SUNCLIX
•  Interruptor-seccionador de CC ESS 

integrado
•  Fácil montagem na parede

Flexível
• Tensão de entrada CC até 1 000 V
•  Funções de gestão de rede integra-

das
•  Injecção de potência reactiva na 

rede
•  Dimensionamento do sistema ade-

quado aos módulos com Optiflex

SUNNY TRIPOWER 
5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL 
O trifásico para habitação própria
Tecnologia de ponta e elevados rendimentos em casa: o Sunny Tripower nas classes de potência de 5 até 9 kW também define 
novos padrões em sistemas fotovoltaicos privados. Altamente flexível graças ao Optiflex e o seu Multistring assimétrico, ele 
providencia os mais elevados rendimentos com a sua eficácia máxima e o OptiTrac Global Peak. Além da comunicação atra-
vés da antena Bluetooth exterior, conta com a ligação directa ao Sunny Portal através do SMA Webconnect de série – pela 
primeira vez sem dispositivo de registo de dados. Além disso, o “pequeno” Sunny Tripower dispõe de funções de gestão de 
rede integradas, possibilita injecção de potência reactiva na rede e é adequado ao funcionamento com um RCD de 30 mA.

SUNNY TRIPOWER 
5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL 
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SUNNY TRIPOWER 
5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL 

Entrada (CC)
Potência CC máx. (@ cos ϕ=1)
Tensão máx. de entrada
Gama de tensão MPP / Tensão estipulada de entrada
Tensão mín. de entrada / Tensão de entrada inicial
Corrente máx. de entrada Entrada A / Entrada B
Corrente máx. de entrada por string Entrada A / Entrada B
Número de entradas MPP independentes / Strings por entrada MPP
Saída (CA)
Potência estipulada (@ 230 V, 50 Hz)
Potência aparente CA máx.
Tensão nominal CA 

Gama de tensão nominal CA
Frequência de rede CA / gama
Frequência de rede estipulada / tensão de rede estipulada
Corrente máx. de saída
Factor de potência na potência estipulada
Factor de desfasamento ajustável
Fases de injecção / fases de ligação
Rendimento
Rendimento máx. / Rendimento europ.
Dispositivos de segurança
Ponto de seccionamento no lado de entrada
Monitorização da ligação à terra / Monitorização da rede
Protecção contra inversão de polaridade CC / Resistência a curtos-circuitos CA / Galvanica-
mente separado
Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todas as correntes
Classe de protecção (conforme a IEC 62103) / categoria de sobretensão (conforme a IEC 
60664-1)
Dados gerais
Dimensões (L / A / P) 

Peso
Gama de temperatura de serviço
Emissões sonoras, típicas
Consumo próprio (noite)
Topologia / princípio de refrigeração
Grau de protecção (conforme a IEC 60529)
Classe de condições ambientais (conforme a IEC 60721-3-4)
Valor máximo admissível da humidade relativa (sem condensação)
Equipamento
Ligação CC / ligação CA
Visor
Interface: RS485 / Bluetooth / Webconnect
Relé multifunções / Power Control Module
Garantia: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 anos
Certifi cados e homologações (mais a pedido)

Designação do modelo

Dados técnicos Sunny Tripower
5000TL

Sunny Tripower
6000TL

6125 W
1000 V

295 V – 800 V / 580 V
150 V / 188 V
11 A / 10 A
11 A / 10 A
2 / A:2; B:2

6000 W
6000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V a 280 V
50 Hz, 60 Hz / −5 Hz a +5 Hz

50 Hz / 230 V
8,7 A

1
0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado

3 / 3

98 % / 97,4 %

●
● / ●

● / ● / —

●
I / III

470 / 730 / 240 mm 
(18,5 / 28,7 / 9,5 inch)

37 kg (81,6 lb)
−25°C … +60°C (−13°F … +140°F)

40 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX / Borne de mola
Gráfi co

○ / ● / ●
● / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○

5100 W
1000 V

245 V – 800 V / 580 V
150 V / 188 V
11 A / 10 A
11 A / 10 A
2 / A:2; B:2

5000 W
5000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V a 280 V
50 Hz, 60 Hz / −5 Hz a +5 Hz

50 Hz / 230 V
7,3 A

1
0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado

3 / 3

98 % / 97,1 %

●
● / ●

● / ● / —

●
I / III

470 / 730 / 240 mm 
(18,5 / 28,7 / 9,5 inch)

37 kg (81,6 lb)
−25°C … +60°C (−13°F … +140°F)

40 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX / Borne de mola
Gráfi co

○ / ● / ●
● / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○
AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21 (> 6 kWp), EN 50438*, G83/1-1, 

IEC 61727, NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD1699, RD 661/2007, SI 4777, 
UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1

STP 5000TL-20 STP 6000TL-20



Sunny Tripower
7000TL

Sunny Tripower
8000TL

Sunny Tripower
9000TL

7175 W
1000 V

290 V – 800 V / 580 V
150 V / 188 V
15 A / 10 A
15 A / 10 A
2 / A:2; B:2

7000 W
7000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V a 280 V
50 Hz, 60 Hz / −5 Hz a +5 Hz

50 Hz / 230 V
10,2 A

1
0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado

3 / 3

98 % / 97,5 %

●
● / ●

● / ● / —

●
I / III

470 / 730 / 240 mm 
(18,5 / 28,7 / 9,5 inch)

37 kg (81,6 lb)
−25°C … +60°C (−13°F … +140°F)

40 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX / Borne de mola
Gráfi co

○ / ● / ●
● / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○

8200 W
1000 V

330 V – 800 V / 580 V
150 V / 188 V
15 A / 10 A
15 A / 10 A
2 / A:2; B:2

8000 W
8000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V a 280 V
50 Hz, 60 Hz / −5 Hz a +5 Hz

50 Hz / 230 V
11,6 A

1
0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado

3 / 3

98 % / 97,6 %

●
● / ●

● / ● / —

●
I / III

470 / 730 / 240 mm 
(18,5 / 28,7 / 9,5 inch)

37 kg (81,6 lb)
−25°C … +60°C (−13°F … +140°F)

40 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX / Borne de mola
Gráfi co

○ / ● / ●
● / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○

9225 W
1000 V

370 V – 800 V / 580 V
150 V / 188 V
15 A / 10 A
15 A / 10 A
2 / A:2; B:2

9000 W
9000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V a 280 V
50 Hz, 60 Hz / −5 Hz a +5 Hz

50 Hz / 230 V
13,1 A

1
0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado

3 / 3

98 % / 97,6 % 

●
● / ●

● / ● / —

●
I / III

470 / 730 / 240 mm 
(18,5 / 28,7 / 9,5 inch)

37 kg (81,6 lb)
−25°C … +60°C (−13°F … +140°F)

40 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX / Borne de mola
Gráfi co

○ / ● / ●
● / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○
AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438*, G83/1-1, 

IEC 61727, NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD1699, RD 661/2007, SI 4777, 
UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1

STP 7000TL-20 STP 8000TL-20 STP 9000TL-20

* Não se aplica a todos os anexos nacionais da norma EN 50438

● Equipamento de série ○ Opcional — não está disponível
Dados provisórios, versão de abril de 2013
Dados em condições nominais

Acessórios

Interface RS485 
485BRD-10

Power Control Module
PWCBRD-10
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www.SunnyPortal.com
Apresentar, gerir e monitorizar sistemas fotovoltaicos de modo profissional



Económico
•  Grau de rendimento máximo 

de 98,2 %
•  A melhor eficácia de adaptação 

através da regulação 
 MPP OptiTrac da SMA
• Comunicação Bluetooth

Flexível
• Tensão de entrada CC até 
 1 000 V
•  Funções de gestão de rede 
 integradas
•  Dimensionamento preciso do siste-

ma com Optiflex 

Simples
• Alimentação trifásica
• Ligação do cabo sem ferramentas
• Sistema de encaixe CC SUNCLIX
•  Área de ligação facilmente acessível

Seguro
•  Protecção tripla com Optiprotect:

Fusível do string electrónico
Detecção de falhas do string
auto-programável
Descarregador de sobretensões 
CC (tipo II)

SUNNY TRIPOWER 
10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL 
O trifásico para um fácil planeamento do sistema
Tecnologia do futuro: sendo altamente flexível no que diz respeito ao dimensionamento do sistema, este Sunny Tripower 
trifásico adequa-se a quase todas as configurações de módulos graças à sua tecnologia Optiflex com duas entradas MPP e 
à vasta amplitude de tensão de entrada. Adicionalmente, cumpre todos os requisitos, p. ex. relativamente à disponibilização 
de potência reactiva e ao suporte de rede, participando assim de forma fiável na gestão de rede. O conceito de segurança 
Optiprotect, com detecção de falha do string de auto-aprendizagem, fusível electrónico do string e um descarregador de 
sobretensões CC integrável do tipo II, assegura uma máxima disponibilidade.

SUNNY TRIPOWER 
10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL 
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SUNNY TRIPOWER 
10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Entrada (CC)
Potência CC máx. (@ cos ϕ=1)
Tensão máx. de entrada
Amplitude de tensão MPP / Tensão de entrada atribuída
Tensão mín. de entrada / Tensão de entrada inicial
Corrente máx. de entrada entrada A / entrada B
Corrente máx. de entrada por string entrada A2 / entrada B2

Quantidade de entradas MPP independentes / strings por entrada MPP
Saída (CA)
Potência atribuída (@ 230 V, 50 Hz)
Potência aparente máx.
Tensão nominal de CA 

Amplitude de tensão nominal CA
Frequência de rede CA / amplitude
Frequência de rede atribuída / tensão de rede atribuída
Corrente máx. de saída
Factor de potência na potência atribuída
Factor de deslocamento ajustável
Fases de alimentação / fases de ligação
Grau de rendimento
Grau de rendimento máx. / Grau de rendimento europ.
Dispositivos de segurança
Protecção do lado de entrada
Monitorização da ligação à terra / monitorização da rede
Descarregador de sobretensões CC de tipo II integrável
Protecção contra inversão de polaridade CC / Resistência a curtos-circuitos CA / Isolado galvanicamente 
Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todos os tipos de corrente
Classe de protecção (conforme a CEI 62103) / categoria de sobretensão (conforme a CEI 60664-1)
Dados gerais
Dimensões (L / A / P)              
                    
Peso
Amplitude de temperatura operacional
Emissões sonoras (típicas)
Consumo próprio (noite)
Topologia / princípio de refrigeração
Grau de protecção (conforme a CEI 60529)
Classe de condições ambientais (conforme CEI 60721-3-4)
Valor máximo permitido da humidade relativa (sem condensação)
Equipamento
Ligação CC / Ligação CA
Visor
Interface: RS485, Bluetooth®, Speedwire/Webconnect 
Relé multifunções / Power Control Module
Garantia: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 anos
Certifi cados e homologações (mais a pedido)

Designação de tipo

Dados técnicos Sunny Tripower
12000TL

Sunny Tripower
10000TL

10200 W
1000 V

320 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
22 A / 11 A

33 A / 12,5 A
2 / A:4; B:1

10000 W
10000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / −6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
16 A

1
0,8 sobreexcitado…0,8 subexcitado

3 / 3

98,1 % / 97,7 % 

●
● / ●

○
● / ● / —

●
I / III

665 / 690 / 265 mm 
(26,2 / 27,2 / 10,4 inch)

59 kg (130,07 lb)
−25 °C … +60 °C  (−13 °F … +140 °F)

51 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX / Borne de mola
Gráfi co

○ / ● / ○
○ / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○

STP 10000TL-10

12250 W
1000 V

380 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
22 A / 11 A

33 A / 12,5 A
2 / A:4; B:1

12000 W
12000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / −6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
19,2 A

1
0,8 sobreexcitado…0,8 subexcitado

3 / 3

98,1 % / 97,7 % 

●
● / ●

○
● / ● / —

●
I / III

665 / 690 / 265 mm 
(26,2 / 27,2 / 10,4 inch)

59 kg (130,07 lb)
−25 °C … +60 °C  (−13 °F … +140 °F)

51 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX / Borne de mola
Gráfi co

○ / ● / ○
○ / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○

STP 12000TL-10

AS 4777, BDEW 2008, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 504381, G59/2, 
IEC61727, IEC 62109-1/2, NEN EN 50438, PPC, PPDS, RD 1699, 

RD 661/2007, SI4777, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105

STP17000TL-DPT133112.indd   2 29.07.2013   14:56:05



Acessórios

Entrada (CC)
Potência CC máx. (@ cos ϕ=1)
Tensão máx. de entrada
Amplitude de tensão MPP / Tensão de entrada atribuída
Tensão mín. de entrada / Tensão de entrada inicial
Corrente máx. de entrada entrada A / entrada B
Corrente máx. de entrada por string entrada A2 / entrada B2

Quantidade de entradas MPP independentes / strings por entrada MPP
Saída (CA)
Potência atribuída (@ 230 V, 50 Hz)
Potência aparente máx.
Tensão nominal de CA 

Amplitude de tensão nominal CA
Frequência de rede CA / amplitude
Frequência de rede atribuída / tensão de rede atribuída
Corrente máx. de saída
Factor de potência na potência atribuída
Factor de deslocamento ajustável
Fases de alimentação / fases de ligação
Grau de rendimento
Grau de rendimento máx. / Grau de rendimento europ.
Dispositivos de segurança
Protecção do lado de entrada
Monitorização da ligação à terra / monitorização da rede
Descarregador de sobretensões CC de tipo II integrável
Protecção contra inversão de polaridade CC / Resistência a curtos-circuitos CA / Isolado galvanicamente 
Unidade de monitorização de corrente residual sensível a todos os tipos de corrente
Classe de protecção (conforme a CEI 62103) / categoria de sobretensão (conforme a CEI 60664-1)
Dados gerais
Dimensões (L / A / P)              
                    
Peso
Amplitude de temperatura operacional
Emissões sonoras (típicas)
Consumo próprio (noite)
Topologia / princípio de refrigeração
Grau de protecção (conforme a CEI 60529)
Classe de condições ambientais (conforme CEI 60721-3-4)
Valor máximo permitido da humidade relativa (sem condensação)
Equipamento
Ligação CC / Ligação CA
Visor
Interface: RS485, Bluetooth®, Speedwire/Webconnect 
Relé multifunções / Power Control Module
Garantia: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 anos
Certifi cados e homologações (mais a pedido)

Designação de tipo

Dados técnicos Sunny Tripower
15000TL

Sunny Tripower
17000TL

15340 W
1000 V

360 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
33 A / 11 A

33 A / 12,5 A
2 / A:5; B:1

15000 W
15000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / −6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
24 A

1
0,8 sobreexcitado…0,8 subexcitado

3 / 3

98,2 % / 97,8 % 

●
● / ●

○
● / ● / —

●
I / III

665 / 690 / 265 mm 
(26,2 / 27,2 / 10,4 inch)

59 kg (130,07 lb)
−25 °C … +60 °C  (−13 °F … +140 °F)

51 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX / Borne de mola
Gráfi co

○ / ● / ○
○ / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○

STP 15000TL-10

17410 W
1000 V

400 V – 800 V / 600 V
150 V / 188 V
33 A / 11 A

33 A / 12,5 A
2 / A:5; B:1

17000 W
17000 VA

3 / N / PE; 220 / 380 V
3 / N / PE; 230 / 400 V
3 / N / PE; 240 / 415 V 

160 V – 280 V
50 Hz, 60 Hz / −6 Hz … +5 Hz

50 Hz / 230 V
24,6 A

1
0,8 sobreexcitado…0,8 subexcitado

3 / 3

98,2 % / 97,8 % 

●
● / ●

○
● / ● / —

●
I / III

665 / 690 / 265 mm 
(26,2 / 27,2 / 10,4 inch)

59 kg (130,07 lb)
−25 °C … +60 °C  (−13 °F … +140 °F)

51 dB(A)
1 W

Sem transformador / OptiCool
IP65

4K4H
100 %

SUNCLIX / Borne de mola
Gráfi co

○ / ● / ○
○ / ○

● / ○ / ○ / ○ / ○

STP 17000TL-10

AS 4777, BDEW 2008, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 504381, G59/2, 
IEC61727, IEC 62109-1/2, NEN EN 50438, PPC, PPDS, RD 1699, 

RD 661/2007, SI4777, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105

1   Não se aplica a todos os anexos de norma nacionais da EN 50438
2   A observar em caso de curto-circuito do fusível electrónico do string

● Equipamento de série  ○ Opcional  — não está disponível
Dados provisórios, versão de julho de 2013
Dados em condições nominais

Interface RS485 
DM-485CB-10

Descarregador de sobreten-
sões CC tipo II, entrada A 
DCSPD KIT1-10

Descarregador de sobreten-
sões CC tipo II, entrada A e B
DCSPD KIT2-10

Power Control Module
PWCMOD-10

Relé multifunções 
MFR01-10

Interface 
Speedwire/Webconnect 
SWDM-10

STP17000TL-DPT133112.indd   3 29.07.2013   14:56:05



SMA Solar Technologywww.SMA-Solar.com

www.SunnyPortal.com
Apresentar, gerir e monitorizar sistemas fotovoltaicos de modo profissional
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ANEXO III 

 

Estruturas de suporte dos 

módulos fotovoltaicos 

 

 

 

 



 

Estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos 

Neste anexo estão apresentados os catálogos da estruturas de suporte dos 

módulos fotovoltaicos usados neste trabalho 

 Estruturas usadas na cobertura plana 

 Estruturas usadas na fachadas do edifício 

 Estruturas usadas sobre o telhado 

  

 



SMARTROOFING
FLAT ROOF SOLUTION

Specialized in the distribution of PV modules, kits and components, MPrime 
focuses on flexibility, excellence in service and continuous technological   
innovation, in order to provide our clients all over the world with the best 
portfolio, service and warranties. Part of Martifer Solar, MPrime benefits 
from a wide international experience in solar photovoltaic installations.

MPrime Smartroofing Flat Roof Solution has been designed for the 
installation of tilted modules on rooftops.  For the material used, anodized 
aluminium, it is especially adapted to aggressive environment including 
maritime one. The safe installation on rooftop is guaranteed by foundation 
supports. It is adapted for the use of independent modules systems.

• Highly robust
• Easy and fast installation
• Long durability and reliability
• High security system: high quality material and stability test according to 
technical standards
• Flexible system adaptable to all kinds of installation

Smartroofing Flat Roof Solution design is completed in accordance with the 
relevant codes of practice (RSA for Portugal and EC0 - Basis, EC1 - Actions, 
and EC9 - Aluminium for the remaining Euro zone) considering installation 
location.

• Limited warranty 10 years.

THE COMPANY

SMARTROOFING PREMIUM FLAT ROOF SOLUTION

ADVANTAGES

WARRANTY

DESIGN STANDARD
We recommend the use of this structure with the
MPrime modules, certified by:



TECHNICAL SPECIFICATIONS OPTIONAL COMPONENTS 

COMPONENTS AND MODULAR SOLUTIONS

PT065-TCD-FLROOF/03/04.13(EN)

Triangle Structure: Aluminium alloy 6063 
(in conformity with EN 10204/2.1 statement):
• Surface treatment: anodized 15 µm
• Chemical composition conform with EN 573-3 standard
• Mechanical properties: minimum hardness of 13 Wb

Security-ball-protection - A2 A/F 6

Self-tapping screw - A2 EPDM 
Shank length: 100 to 250 mm, thread lenght: 70 mm; thread

diameter top: 10 mm, bottom: 8 mm

Connection of various packs
2 channel connectors 350 mm (ref. 0100041339), 4 hammer

head screws (0 100041343), 4 hexagon flange nuts (0 100041386) 

PICTURE

PREMIUM ALU CHANNELS

FIXATION OF THE TRIANGLES ON THE CHANNELS

FIXATION OF THE MODULES ON THE CHANNELS

 REFERENCE DESCRIPTION DIMENSIONS (MM) PACK 2 PACK 2 PACK 4PACK 4

0200616684 Mounting triangle: this reference includes all the components 
necessary to build the triangle (detailed above) 1,516 x 1,320 x 785 2 4

0100062803 Angle Brace 1,516 mm 50 x 50 x 3 2 4

0100062804 Angle Brace 1,320 mm 50 x 50 x 3 2 4

0100062805 Angle Brace 785 mm 50 x 50 x 3 2 4

0100062806 Angle Brace 310 mm 50 x 50 x 3

50 x 50 x 3

2 4

1 3

0100041342 Screw DIN933 M10 x 30 - A4 M10 x 30 12 23

0100041386 Hexagon Flange Nut DIN 6923 M10 x 1.25 - A4  M10 x 1.25 12 23

 

0100041327 Premium Mounting Channel 2,100 mm - Alu  

Premium Mounting Channel 4,150 mm - Alu  

64 x 55 2

0100037112 64 x 55 2

0100041341 Channel Lid 64 x 55 4 4

     

0100041343 Hammer Head Screw M10 x 25 - A4

Hexagon Flange Nut DIN 6923 M10 x 1.25 - A4

 M10 x 25 4 8

0100041386 M10 x 1.25 4 8

      

0100041329 End Clamp - 35 - 45 - 50 - Alu L70 x 20 4 4

0100041328 Middle Clamp - Alu   L70 x 20 2 6

0100019537 Hammer Mutter Nut M8 - A4 M8 6 10

0100041344 Screw DIN912 M8 x 30 - A4 M8 x 30 6 10

Consult Photovoltaic Module (not included in the packs) 1,639 x 982 x 35* 2 4

*Other dimensions under consultation

0300237223 
0300239964 

Pack 2: Flat Roof Structure - 2 PV Modules 0300237222 
0300239963 

Pack 4: Flat Roof Structure - 4 PV Modules

REFERENCE DESCRIPTION REFERENCE DESCRIPTION
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0100132794
0100132793
0100132796
0100132795

Angle Brace 1634 mm - remaining Europe Zone
Angle Brace 1905 mm - remaining Europe Zone
Angle Brace 1460 mm - Portugal
Angle Brace 1333 mm - Portugal

1200450 450
2100

1516

13
2

95
7

30°

4150
1050 1050 1050500 500

RIGHT VIEW FRONT VIEW FRONT VIEW

TECHNICAL DRAWING
E.U. Version

SMARTROOFING
FLAT ROOF SOLUTION

CAUTION: read safety and installation instructions before using the product. (available in WWW.MPRIMESOLAR.COM).

DISCLAIMER: specifications included in this datasheet are subject to change without notice from the company. 
In case of any conflicts/problems that may arise due to misinterpretation, prevailing conditions are the ones described in the original version (in English).

MPRIME SOLAR SOLUTIONS, S.A.  ZONA INDUSTRIAL, APARTADO 17  /  3684-001 OLIVEIRA DE FRADES, PORTUGAL
TEL. +351 232 811 381 FAX. +352 232 767 750 E. INFO.PT@MPRIMESOLAR.COM  WWW.MPRIMESOLAR.COM



Specialized in the distribution of PV modules, kits and components, MPrime 

focuses on flexibility, excellence in service and continuous technological 

innovation, in order to provide our clients all over the world with the best 

portfolio, service and warranties. Part of Martifer Solar, MPrime benefi ts 

from a wide international experience in solar photovoltaic installations.

The MPrime roof frame is a BIPV product developed to ensure a full 

integration of PV panels in rooftops. Thanks to its modular design, it can be 

adapted to small, medium and large PV systems in all types of applications: 

industry, agriculture and private households. The combination of the parts 

allows an easy and fast assembly of the PV modules ensuring a perfect 

tightness. 

• Optimized production and high efficiency

• Perfect integration that warranties a perfect impermeability and good 

aesthetics

• A tailor-made solution: Compatible with most common rooftop coverings 

and all types of tiles and slates, its dimensions allow various combinations 

adapted to the possible obstacles on the roof like chimneys, etc

• An easy mounting thanks to pre-assembled components

• A cost and time saving installation: the modular concept allows a simple 

construction similar to a Lego® mounting system

• A lightweight structure easy to transport and manipulate

Multiple configuration layouts are possible. Contact us to learn more about the most suitable option for your roof.

THE COMPANY

SMARTROOFING FRAME

MPRIME SMARTROOFING FRAME ADVANTAGES

AVAILABLE CONFIGURATION

We recommend the use of this structure with the MPrime modules, 
certified by:

SMARTROOFING
INTEGRATED



MECHANICAL SPECIFICATIONS CHARACTERISTICS

WARRANTY & CERTIFICATION INSTALLATION

CAUTION: read safety and installation instructions before using the product. (available in WWW.MPRIMESOLAR.COM).

DISCLAIMER: specifications included in this datasheet are subject to change without notice from the company. 
In case of any conflicts/problems that may arise due to misinterpretation, prevailing conditions are the ones described in the original version (in English).

MPRIME SOLAR SOLUTIONS, S.A.  ZONA INDUSTRIAL, APARTADO 17  /  3684-001 OLIVEIRA DE FRADES, PORTUGAL
TEL. +351 232 811 381 FAX. +352 232 767 750 E. INFO.PT@MPRIMESOLAR.COM  WWW.MPRIMESOLAR.COM PT065-TCD-SMROOF/03/04.13(EN)

• External dimension: 1,812 x 1,064 x 65 mm
• Weight: 4.8 kg
• Material: Menzolit® SMC 0200
• Fire resistance class B2 according to DIN 4102
• UV resistant
• High resistance to corrosion, salinity and ice

• Compatible with all MPrime PV module range (215 W – 240 W)
• Suitable for roofs with slope ranges from 15 to 60 degrees
• Resistant to winds of up to 150 km/h, when installed at a maximum 
altitude of 500 m and height from ground up to 15 m
• Temperature range: -40°C to + 100°C

Product warranty: 10 years
CSTB Certification (in process)

This integrated roof structure can be incorporated in 
a complete kit ready to use with all the components 
necessary for an easy roof installation: 

• Frame and module
• Inverter
• Electrical board
• All components and connectors 
• Instruction manual

DIMENSIONS (All figures are in mm.)

A COMPLETE KIT READY TO INSTALL 

1064

18
12

56
9

13
88

65

1

3

5

2

4

6

INTEGRATED
SMARTROOFING



Specialized in the distribution of PV modules, kits and components, Mprime 
focuses on flexibility, excellence in service and continuous technological 
innovation, in order to provide our clients all over the world with the best 
portfolio, service and warranties. Part of Martifer Solar, MPrime benefits 
from a wide international experience in solar photovoltaic installations.

MPrime Smartroofing Pitch Roof Solution has been designed for the 
installation of tilted modules on rooftops. The material used is stainless 
steel for the hooks and anodized aluminum for the profiles and it is 
especially adapted to aggressive environment including maritime one. The 
safe installation on rooftop is guaranteed by the correct anchoring between 
the hooks on the roof. It is adapted for the use of independent modules 
systems.

• Limited warranty 10 years.

THE COMPANY

SMARTROOFING PITCH ROOF SOLUTION

WARRANTY
We recommend the use of this structure with the
MPrime modules, certified by:

SMARTROOFING
PITCH ROOF

• Suitable for all pitched roofs
• Pre-assembled components for an easy and fast installation
• No damage on the waterproofing roof coverage or roof membrane
• Light and resistant Kit structure
• Optimization of roof space due to wide range of installation options

ADVANTAGES



COMPONENTS

CAUTION: read safety and installation instructions before using the product. (available in WWW.MPRIMESOLAR.COM).

DISCLAIMER: specifications included in this datasheet are subject to change without notice from the company. 
In case of any conflicts/problems that may arise due to misinterpretation, prevailing conditions are the ones described in the original version (in English).

MPRIME SOLAR SOLUTIONS, S.A.  ZONA INDUSTRIAL, APARTADO 17  /  3684-001 OLIVEIRA DE FRADES, PORTUGAL
TEL. +351 232 811 381 FAX. +352 232 767 750 E. INFO.PT@MPRIMESOLAR.COM  WWW.MPRIMESOLAR.COMP
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TRANSVERSAL PROFILE MTS C / M 4.15 ANODIZED

TRANSVERSAL PROFILE MTS C/ M 2.1 ANODIZED

MIDDLE CLAMP

END CLAMP

HAMMER NUT M8 A4

PROFILE COVER 

ADJUSTABLE HOOK INOX 304

DESCRIPTION

HAMMER HEAD SCREW  M10/25 A4

NUT DIN6923 M10 INOX A4

IMAGE

SCREW DIN912 M8x35 A4

CONNECTOR 40x40x2 C/0.35 M

STRUCTURE

These parts fix the end of 
modules to the transversal 
profile.

Aluminium profile to connect 
hooks,clamps and support 
modules.

These parts fix the modules 
between them and to the 
transversal profile.

The purpose of the set of pieces 
is to fix the support profiles of 
the modules to the cover.

SMARTROOFING
PITCH ROOF



 

 

ANEXO IV 

SOLTERM 5.0 : Opção 4 

 Relatório Climático 

 Relatório Energético 

 Relatório Ambiental 

 

 

 

 

 



Relatório Solterm 5.0 

 

Neste relatório esta a titulo exemplificativo um exemplo para a Opção 4 dos 

relatórios emitidos pelo Solterm: 

 Relatório Climático 

Para a localização do caso de estudo (Edifício Avenida) 

 Conselho:  Santo Tirso  

 Latitude: 41,3º N 

 Longitude:  8,3º W 

Condições ambientais 

 Irradiação solar diária 

 Temperatura ambiente média 

 

 Relatório Energético 

 Energia produzida pelo sistema 

 

 Relatório Ambiental 

 Os impactos ambientais evitados  

 



--------------------------------------------------------------------------------------
 SolTerm 5.0                                                                    
                                                                                
 Climatologia mensal associada aos Regulamentos Energéticos para Edifícios 
(DLs 78, 79 e 80 / 2006 de 4 de Abril)                                          
                                                                                
 Licenciado a Formadores do SCE                                                 
(Módulo RCCTE)                                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------
Concelho de Santo Tirso                                                         
Latitude 41,3°N (nominal) - Longitude 8,5°W (nominal)                           
TRY SNCE 2006                                                                   
-                                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------
             Irradiação Solar Diária          Temperatura                Humidade    
             Horizontal (kWh/m²)              Ambiente (°C)              relativa (%)
--------------------------------------------------------------------------------------
             Global   Difusa  Directa         Mínima  Máxima    Média      Média
--------------------------------------------------------------------------------------
   Janeiro      1,6      0,8      0,8            5,2    13,3      8,5         81
 Fevereiro      2,4      1,2      1,2            5,4    14,2      9,1         79
     Março      3,4      1,5      1,9            6,8    16,0     10,8         76
     Abril      4,8      2,1      2,8            8,0    18,6     12,6         74
      Maio      5,6      2,3      3,3           10,5    21,3     15,3         74
     Junho      6,3      2,5      3,7           13,1    24,8     18,4         73
     Julho      6,7      2,3      4,3           14,7    27,6     20,5         71
    Agosto      6,0      2,1      3,8           14,4    27,8     20,3         72
  Setembro      4,3      1,8      2,4           13,5    26,0     18,8         75
   Outubro      3,0      1,3      1,7           10,9    22,0     15,5         77
  Novembro      2,0      0,9      1,1            7,3    16,2     10,9         80
  Dezembro      1,5      0,7      0,8            5,4    13,4      8,7         80
--------------------------------------------------------------------------------------
             Índice de  fracção                  Amplitude                      
             claridade  difusa (%)               térmica (°C)                   
--------------------------------------------------------------------------------------
   Janeiro     0,40       50                         8,0                        
 Fevereiro     0,43       49                         8,8                        
     Março     0,44       45                         9,2                        
     Abril     0,48       43                        10,6                        
      Maio     0,48       42                        10,8                        
     Junho     0,51       40                        11,8                        
     Julho     0,55       35                        12,9                        
    Agosto     0,56       36                        13,4                        
  Setembro     0,49       42                        12,5                        
   Outubro     0,47       44                        11,1                        
  Novembro     0,45       47                         8,9                        
  Dezembro     0,42       48                         8,0                        
--------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
N.B. Estes valores referem-se a coordenadas nominais do Concelho, mas como é conhecido
em muitos casos há apreciáveis efeitos microclimáticos. Assim, os valores indicados
exprimem o melhor conhecimento disponível para os fins dos regulamentos nacionais,
sendo gerados com uma metodologia CONSISTENTE a nível NACIONAL. Contudo, em vários
casos será possível encontrar estudos ESPECÍFICOS a nível regional ou local, e portanto
eventualmente estimativas mais precisas para sítios PARTICULARES. Também de referir que 
os efeitos das alterações climáticas na radiação solar, e especialmente na temperatura,
não estão aqui considerados.                                                    
--------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                     Santo Tirso | Formadores do SCE | 09-04-2013  09:49:21 | 1/1
                                                                                



--------------------------------------------------------------------------
 SolTerm 5.0                                                                    
 utilizado sob a licença ref.ª                                                  
                                                                                
 Licenciado a Formadores do SCE                                                 
(Módulo RCCTE)                                                                  
                                                                                
 Resultados de simulação de sistema solar fotovoltaico ligado à rede            
--------------------------------------------------------------------------
 Painel                                                                         
--------------------------------------------------------------------------
510 módulos Martifer MTS 255 P Polycristalino organizados em 510 'strings' com 1 módulos em cada.
Área: 821,1 m²                                                                  
Tensão em circuito aberto: 37,8 V                                               
Corrente em curto-circuito: 8,7 A                                               
Potência nominal: 130,15 kW                                                     
Tensão nominal: 30,1 V                                                          
Perdas de conexão: 5%                                                           
Perdas por sujidades: 2%                                                        
Perdas por degradação de desempenho (média durante a vida do sistema): 2%
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------
 Inversor                                                                       
--------------------------------------------------------------------------
Sunny Tripower 17 000 TL                                                        
Potência nominal 17000, W                                                       
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------
 Climatologia                                                                   
--------------------------------------------------------------------------
Concelho de Santo Tirso                                                         
Latitude 41,3°N (nominal) - Longitude 8,5°W (nominal)                           
TRY SNCE 2006                                                                   
-                                                                               
Obstruções do horizonte: 3°(por defeito)                                        
--------------------------------------------------------------------------
 Balanço energético mensal e anual                                              
--------------------------------------------------------------------------
                E(rad)   E(PV)   E(sist)                                        
                  kWh      kWh      kWh                                         
-------------------------------------------------------------------------
       Janeiro  65421     9755     9560                                         
     Fevereiro  76903    11509    11279                                         
         Março 106214    15728    15413                                         
         Abril 124233    18331    17964                                         
          Maio 134813    19585    19193                                         
         Junho 138690    19907    19508                                         
         Julho 156622    21914    21475                                         
        Agosto 153427    21414    20985                                         
      Setembro 120335    17181    16837                                         
       Outubro 104901    15372    15064                                         
      Novembro  76953    11481    11252                                         
      Dezembro  65684     9890     9692                                         
-------------------------------------------------------------------------
         Anual1324197   192065   188223                                         
                                                                                
Rendimento global: 14,2%                                                        
    Produtividade: 1446,2 Wh/Wp                                                 
--------------------------------------------------------------------------
 E(rad): energia solar incidente no painel fotovoltaico                         
  E(pv): energia eléctrica convertida pelo painel fotovoltaico                  
E(sist): energia eléctrica fornecida pelo sistema                               
                                                                                
                            aaaaa | Formadores do SCE | 11-09-2013  22:17:23 | 1/1
                                                                                



--------------------------------------------------------------------------
 SolTerm 5.0                                                                    
 utilizado sob a licença ref.ª                                                  
                                                                                
 Licenciado a Formadores do SCE                                                 
(Módulo RCCTE)                                                                  
                                                                                
 Resultados de simulação de sistema solar fotovoltaico ligado à rede            
--------------------------------------------------------------------------
 Painel                                                                         
--------------------------------------------------------------------------
119 módulos Martifer MTS 255 P Polycristalino organizados em 119 'strings' com 1 módulos em cada.
Área: 191,59 m²                                                                 
Tensão em circuito aberto: 37,8 V                                               
Corrente em curto-circuito: 8,7 A                                               
Potência nominal: 30,37 kW                                                      
Tensão nominal: 30,1 V                                                          
Perdas de conexão: 5%                                                           
Perdas por sujidades: 2%                                                        
Perdas por degradação de desempenho (média durante a vida do sistema): 2%
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------
 Inversor                                                                       
--------------------------------------------------------------------------
Sunny Tripower 17 000 TL                                                        
Potência nominal 17000, W                                                       
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------
 Climatologia                                                                   
--------------------------------------------------------------------------
Concelho de Santo Tirso                                                         
Latitude 41,3°N (nominal) - Longitude 8,5°W (nominal)                           
TRY SNCE 2006                                                                   
-                                                                               
Obstruções do horizonte: 3°(por defeito)                                        
--------------------------------------------------------------------------
 Balanço energético mensal e anual                                              
--------------------------------------------------------------------------
                E(rad)   E(PV)   E(sist)                                        
                  kWh      kWh      kWh                                         
-------------------------------------------------------------------------
       Janeiro  11321     1673     1640                                         
     Fevereiro  11898     1762     1727                                         
         Março  14903     2217     2173                                         
         Abril  14923     2221     2176                                         
          Maio  14219     2095     2053                                         
         Junho  13399     1961     1922                                         
         Julho  15656     2269     2224                                         
        Agosto  16774     2406     2358                                         
      Setembro  16179     2337     2290                                         
       Outubro  17051     2487     2437                                         
      Novembro  13580     2022     1981                                         
      Dezembro  12026     1798     1762                                         
-------------------------------------------------------------------------
         Anual 171929    25248    24743                                         
                                                                                
Rendimento global: 14,4%                                                        
    Produtividade: 814,8 Wh/Wp                                                  
--------------------------------------------------------------------------
 E(rad): energia solar incidente no painel fotovoltaico                         
  E(pv): energia eléctrica convertida pelo painel fotovoltaico                  
E(sist): energia eléctrica fornecida pelo sistema                               
                                                                                
                             aaaa | Formadores do SCE | 12-09-2013  10:21:07 | 1/1
                                                                                



--------------------------------------------------------------------------
 SolTerm 5.0                                                                    
 utilizado sob a licença ref.ª                                                  
                                                                                
 Licenciado a Formadores do SCE                                                 
(Módulo RCCTE)                                                                  
                                                                                
 Resultados de simulação de sistema solar fotovoltaico ligado à rede            
--------------------------------------------------------------------------
 Painel                                                                         
--------------------------------------------------------------------------
119 módulos Martifer MTS 255 P Polycristalino organizados em 119 'strings' com 1 módulos em cada.
Área: 191,59 m²                                                                 
Tensão em circuito aberto: 37,8 V                                               
Corrente em curto-circuito: 8,7 A                                               
Potência nominal: 30,37 kW                                                      
Tensão nominal: 30,1 V                                                          
Perdas de conexão: 5%                                                           
Perdas por sujidades: 2%                                                        
Perdas por degradação de desempenho (média durante a vida do sistema): 2%
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------
 Inversor                                                                       
--------------------------------------------------------------------------
Sunny Tripower 17 000 TL                                                        
Potência nominal 17000, W                                                       
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------
 Climatologia                                                                   
--------------------------------------------------------------------------
Concelho de Santo Tirso                                                         
Latitude 41,3°N (nominal) - Longitude 8,5°W (nominal)                           
TRY SNCE 2006                                                                   
-                                                                               
Obstruções do horizonte: 3°(por defeito)                                        
--------------------------------------------------------------------------
 Balanço energético mensal e anual                                              
--------------------------------------------------------------------------
                E(rad)   E(PV)   E(sist)                                        
                  kWh      kWh      kWh                                         
-------------------------------------------------------------------------
       Janeiro  11594     1733     1698                                         
     Fevereiro  12822     1928     1889                                         
         Março  14972     2253     2208                                         
         Abril  15332     2313     2267                                         
          Maio  14008     2099     2057                                         
         Junho  13700     2044     2003                                         
         Julho  16327     2423     2374                                         
        Agosto  17805     2629     2576                                         
      Setembro  16047     2371     2324                                         
       Outubro  15330     2288     2242                                         
      Novembro  12838     1926     1887                                         
      Dezembro  11936     1801     1765                                         
-------------------------------------------------------------------------
         Anual 172709    25807    25291                                         
                                                                                
Rendimento global: 14,6%                                                        
    Produtividade: 832,8 Wh/Wp                                                  
--------------------------------------------------------------------------
 E(rad): energia solar incidente no painel fotovoltaico                         
  E(pv): energia eléctrica convertida pelo painel fotovoltaico                  
E(sist): energia eléctrica fornecida pelo sistema                               
                                                                                
                             asas | Formadores do SCE | 12-09-2013  10:24:58 | 1/1
                                                                                



510 módulos Martifer MTS 255 P Polycristalino; orientação:sul:   

inclinação :33º Área: 821,1 m² 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 SolTerm 5.0 

 

 

 Relatório de benefícios ambientais 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Consumo de energia primária de origem fóssil:  

 

 

308,56 MWh/ano (admitindo 39% de eletricidade de origem renovável na rede 

elétrica) 

 

 

139,1 ton CO2 equivalente/ano (dos quais 138,9 ton CO2/ano) 

 

 

 

 Valores referidos a um cenário de cumprimento no primeiro período do 

Protocolo de Quioto, 2008-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

119 módulos Martifer MTS 255 P Polycristalino orientação:45 :   

inclinação :vertical  Área: 191,59 m² 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 SolTerm 5.0 

 

 

 Relatório de benefícios ambientais 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Consumo de energia primária de origem fóssil:  

 

 

40,56 MWh/ano (admitindo 39% de electricidade de origem renovável na rede 

eléctrica) 

 

 

18,3 ton CO2 equivalente/ano (dos quais 18,3 ton CO2/ano) 

 

 

  

Valores referidos a um cenário de cumprimento no primeiro período do 

Protocolo de Quioto, 2008-2012. 

 

 

 

 



119 módulos Martifer MTS 255 P Polycristalino orientação:-45 :   

inclinação :vertical  Área: 191,59 m² 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 SolTerm 5.0 

 

 

 Relatório de benefícios ambientais 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Consumo de energia primária de origem fóssil:  

 

40,56 MWh/ano (admitindo 39% de electricidade de origem renovável na rede 

eléctrica) 

 

 

18,3 ton CO2 equivalente/ano (dos quais 18,3 ton CO2/ano) 

 

 

 

 Valores referidos a um cenário de cumprimento no primeiro período do 

Protocolo de Quioto, 2008-2012. 

------------------------------------------------------------------------- 



 

 

ANEXO V 

Energia Produzida :  

 Opção 1 cobertura 

 Opção 2 cobertura 

 Opção 3 cobertura 

 Opção  vertical (fachadas) 

 Opção 4 total  

 Opção 5 = Opção 3 Cobertura 

 

 

 



Energia Produzida  

Neste anexo estão sintetizados os valores obtidos no Soltem para a  produção de 

energia para as várias opções estudadas. 

 A Potencia de 255 W representa o módulo do modelo MTS 255P Poly   

 A Potencia de 250 W representa o módulo do modelo MTS 250P Poly   

 A Potencia de 245 W representa o módulo do modelo MTS 245P Poly   

 A Potencia de 240 W representa o módulo do modelo MTS 240P Poly   

 A Potencia de 235 W representa o módulo do modelo MTS 235P Poly   

 A Potencia de 230 W representa o módulo do modelo MTS 230P Poly   

 

Para cada Opção/Modelo de módulo é indicada:  

 Potencia do módulo  

 Inclinação do módulo 

 Azimute 

 Numero de módulos 

 Área  

 Potencia nominal  

 Potencia de pico 

 

São retirados do soltem para cada Opção/Modelo de modulo:  

 Energia produzida pelo sistema 

 Eficiência 

 Produtividade do módulo 

 Impactos evitados (ton de CO2 equivalente/ano) 

 

Para calcular os valores totais das Opções 1,2,3 para cada modelo é necessário: 

 Opção 1 somar os valores totais  da Tabela V.1 +  Tabela V.4  

 Opção 2 somar os valores totais da Tabela V.2 +  Tabela V.4 

 Opção 3 somar os valores totais da Tabela V.3 +  Tabela V.4 

 Opção 5 os valores são iguais ao da  Tabela V.3  potencia do módulo 

255. 



Tabela V.1 Produção de energia Opção 1 Cobertura 

Potência 
do módulo 

Incl. 
Azimute                    
(graus) 

Nº 
Módu

los 

Área                 
(m

2
) 

Pot. 
Pico        
(w) 

Pot. 
Nom         
(w) 

Energia 
PV 

(kW/h) 

Energia 
Sis 

(kW/h) 
Eficiência 

Produtivid
ade 

(Wh/Wp) 

Ton de 
CO2 

equivalent
e /ano 

consumo 
EPOF 

(MWh/ 
ano) 

255 

15% -45 32 51,5 8160 8000 11111 10889 14,3 1333,3 8 17,85 

15% 45 195 313,9 49725 47000 67244 65899 14,2 1324,2 48,7 108,3 

26% 45 30 48,3 7650 8000 10466 10257 14,2 1339,7 7,6 16,81 

15% -45 169 272,0 43095 42000 58679 57505 14,3 1333,3 42,5 94,27 

26% -45 30 48,3 7650 8000 10586 10374 14,3 1355,0 7,7 17,01 

15% 45 32 51,5 8160 8000 11035 10814 14,2 1324,2 8 17,73 

  
488 785,4 124440 121000 169121 165738 

  
122,5 271,97 

250 

15% -45 32 51,5 8000 8000 10699 10485 13,7 1308,7 7,7 17,19 

15% 45 195 313,9 48750 47000 63437 64732 13,7 1299,4 46,9 104 

26% 45 30 48,3 7500 7000 10074 9873 13,6 1314,4 7,3 16,18 

15% -45 169 272,0 42250 40000 56504 55374 13,7 1308,7 40,9 90,78 

26% -45 30 48,3 7500 7000 10194 9990 13,8 1330,1 7,4 16,38 

15% 45 32 € 8000 8000 10623 10410 13,7 1299,4 7,7 17,07 

  
488 733,9 122000 117000 161531 160864 

  
117,9 261,6 

245 

15% -45 32 51,5 7840 8000 10283 10078 13,2 1284,0 7,4 16,52 

15% 45 195 313,9 47775 45000 62200 60956 13,1 1274,5 45 99,93 

26% 45 30 48,3 7350 8000 9679 9486 13,1 1289,2 7 15,55 

15% -45 169 272,0 41405 40000 54310 53223 13,2 1284,0 39,3 87,25 

15% 45 30 48,3 7350 7000 10207 10003 13,1 1274,5 7,4 16,4 

26% -45 32 51,5 7840 8000 9799 9603 13,2 1305,1 7,1 15,74 

  
488 785,4 119560 116000 156478 153349 

  
113,2 251,39 

240 

15% -45 32 51,5 7680 8000 9869 9672 12,7 1258,1 7,1 15,86 

15% 45 195 313,9 46800 45000 59682 58489 12,6 1248,5 43,2 95,88 

26% 45 30 48,3 7200 7000 9288 9102 12,6 1263,0 6,7 14,92 

15% -45 169 272,0 40560 39000 52122 51080 12,7 1258,1 37,7 83,74 

15% 45 30 48,3 7200 7000 9794 9598 12,6 1248,5 7,1 15,73 

26% -45 32 51,5 7680 8000 9406 9217 12,7 1278,9 6,8 15,11 

  
488 785,4 117120 114000 150161 147158 

  
108,6 241,24 

235 

15% -45 32 51,5 7520 7000 9470 9280 12,2 1232,5 6,9 15,21 

15% 45 195 313,9 45825 43000 57245 56101 12,1 1222,7 41,5 91,97 

26% 45 30 48,3 7050 7000 8909 8731 12,1 1236,8 6,5 14,31 

15% -45 169 272,0 39715 38000 50011 49011 12,2 1232,5 36,2 80,35 

15% 45 30 48,3 7050 7000 9394 9206 12,1 1222,7 6,8 15,09 

26% -45 32 51,5 7520 8000 9028 8847 12,2 1253,3 6,5 14,5 

  
488 785,4 114680 110000 144057 141176 

  
104,4 231,43 

230 

15% -45 32 51,5 7360 7000 9115 8933 11,7 1211,6 6,6 14,64 

15% 45 195 313,9 44850 43000 55081 53980 11,6 1201,5 39,9 88,49 

26% 45 30 48,3 6900 7000 8572 8401 11,6 1215,4 6,2 13,77 

15% -45 169 272,0 38870 36000 48138 47175 11,7 1211,6 39,4 77,34 

15% 45 30 48,3 6900 7000 9039 8858 11,6 1201,5 6,5 14,52 

26% -45 32 51,5 7360 8000 8691 8518 11,7 1232,3 6,3 13,96 

  
488 785,4 112240 108000 138636 135865 

  
104,9 222,72 

 



Tabela V.2 Produção de Energia Opção 2 Cobertura 

Potência 
do módulo 

Incl. 
Azimute                    
(graus) 

Nº 
Módu

los 

Área                 
(m

2
) 

Pot. 
Pico        
(w) 

Pot. 
Nom         
(w) 

Energia 
PV 

(kW/h) 

Energia 
Sis 

(kW/h) 
Eficiência 

Produtivid
ade 

(Wh/Wp) 

Ton de 
CO2 

equivalent
e /ano 

consumo 
EPOF 

(MWh/ 
ano) 

255 

26% -45 29 46,7 7395 7000 10233 10028 14,3 1355 7,4 16,44 

26% 45 165 265,6 42075 40000 57563 56412 14,2 1339,7 41,7 92,48 

26% 45 30 48,3 7650 8000 10466 10257 14,2 1339,7 7,6 16,81 

26% -45 145 233,4 36975 34000 51154 50141 13,3 1355 37 82,2 

26% 45 29 46,7 7395 7000 10117 9915 14,2 1339,7 7,3 16,25 

26% -45 30 48,3 7650 8000 10586 10374 14,3 1355 7,7 17,01 

  
428 688,9 109140 104000 150119 147127 

  
108,7 241,19 

250 

26% -45 29 46,7 7250 7000 9854 9657 13,8 1330,1 7,1 15,83 

26% 45 165 265,6 41250 38000 55407 54299 13,6 1314,4 40,1 89,01 

26% 45 30 48,3 7500 7000 10074 9873 13,6 1314,4 7,3 16,18 

26% -45 145 233,4 36250 34000 49272 48287 13,8 1330,1 35,7 79,16 

26% 45 29 46,7 7250 7000 9738 9543 13,6 1314,4 7,1 15,65 

26% -45 30 € 7500 7000 10194 9990 13,8 1330,1 7,4 16,38 

  
428 640,6 107000 100000 144539 141649 

  
104,7 232,21 

245 

26% -45 29 46,7 7105 7000 9473 9283 13,2 1305,1 6,9 15,22 

26% 45 165 265,6 40425 38000 53237 52172 13,1 1289,2 38,5 85,53 

26% 45 30 48,3 7350 7000 9679 9486 13,1 1289,2 7 15,55 

26% -45 145 233,4 35525 32000 47364 46417 13,2 1305,1 34,3 76,09 

26% 45 29 46,7 7105 7000 9357 9170 13,1 1289,2 6,8 15,03 

26% -45 30 48,3 7350 7000 9799 9603 13,2 1305,1 7,1 15,74 

  
428 688,9 104860 98000 138909 136131 

  
100,6 223,16 

240 

26% -45 29 46,7 6960 7000 9083 8911 12,7 1279 6,6 14,61 

26% 45 165 265,6 39600 37000 51085 50064 12,6 1263 37 82,07 

26% 45 30 48,3 7200 7000 9288 9102 12,6 1263 6,7 14,92 

26% -45 145 233,4 34800 32000 45465 44555 12,7 1279 32,9 73,04 

26% 45 29 46,7 6960 7000 8979 8799 12,6 1263 6,5 14,42 

26% -45 30 48,3 7200 7000 9406 9217 12,7 1278,9 6,8 15,11 

  
428 688,9 102720 97000 133306 130648 

  
96,5 214,17 

235 

26% -45 29 46,7 6815 7000 8727 8552 12,2 1253,3 6,3 14,2 

26% 45 165 265,6 38775 36000 49000 48020 12,1 1236,8 35,5 78,72 

26% 45 30 48,3 7050 7000 8909 8731 12,1 1236,8 6,5 14,31 

26% -45 145 233,4 34075 32000 43633 42761 12,2 1253,3 31,6 70,1 

26% 45 29 46,7 6815 7000 8612 8440 12,1 1236,8 6,2 13,84 

26% -45 30 48,3 7050 7000 9028 8847 12,2 1253,3 6,5 14,5 

  
428 688,9 100580 96000 127909 125351 

  
92,6 205,67 

230 

26% -45 29 46,7 6670 7000 8401 8233 11,7 1232,3 6,1 13,5 

26% 45 165 265,6 37950 36000 47148 46205 11,6 1215,4 34,1 75,75 

26% 45 30 48,3 6900 7000 8572 8401 11,6 1215,4 6,2 13,77 

26% -45 145 233,4 33350 32000 42008 41168 11,7 1232,3 30,4 67,49 

26% 45 29 46,7 6670 7000 8287 8121 11,6 1215,4 6 13,31 

26% -45 30 48,3 6900 7000 8691 8518 11,7 1232,3 6,3 13,96 

  
428 688,9 98440 96000 123107 120646 

  
89,1 197,78 

 



Tabela V.3 Produção de Energia Opção 3 Cobertura = Opção 5 

Potência 
do módulo 

Incl. 
Azimute                    
(graus) 

Nº 
Módu

los 

Área                 
(m

2
) 

Pot. 
Pico        
(w) 

Pot. 
Nom         
(w) 

Energia 
PV 

(kW/h) 

Energia 
Sis 

(kW/h) 
Eficiência 

Produtivid
ade 

(Wh/Wp) 

Ton de 
CO2 

equivalent
e /ano 

consumo 
EPOF 

(MWh/ 
ano) 

255 33% Sul 510 820,8 130050 119000 192065 188223 14,2 1446,2 139,1 308,56 

250 33% Sul 510 820,8 127500 117000 184924 181226 13,7 1419,3 133,9 297,09 

245 33% Sul 510 820,8 124950 115000 177735 174180 13,2 1392,5 128,7 285,54 

240 33% Sul 510 820,8 122400 113000 170600 167188 12,6 1364,5 123,5 274,08 

235 33% Sul 510 820,8 119850 111000 163706 160431 12,1 1336,9 118,5 263,00 

230 33% Sul 510 820,8 117300 111000 157587 154435 11,7 1314,3 114,1 253,17 

 

Tabela V.4 Produção de Energia Opção Vertical fachadas 

Potênci
a do 

módulo 
Incl. 

Azimute                    
(graus) 

Nº 
Módu

los 

Área                 
(m

2
) 

Pot. 
Pico        
(w) 

Pot. 
Nom         
(w) 

Energia 
PV 

(kW/h) 

Energia 
Sis 

(kW/h) 
Eficiência 

Produtivid
ade 

(Wh/Wp) 

Ton de 
CO2 

equivalent
e /ano 

consumo 
EPOF 

(MWh/ 
ano) 

255 
 

Vertical -45 119 191,5 30345 29000 26024 25503 14,6 832,8 18,8 41,81 

Vertical -45 85 136,8 21675 21000 18433 18065 14,6 832,8 13,3 29,61 

Vertical 45 69 111,1 17595 17000 14640 14347 14,4 814,8 10,6 23,52 

Vertical 45 119 191,5 30345 29000 25460 24951 14,4 814,8 18,4 40,9 

  
392 630,9 99960 96000 84557 82866 

  
61,1 135,84 

250 
 

Vertical -45 119 191,5 29750 29000 25092 24590 14,1 818,5 18,2 40,31 

Vertical -45 85 136,8 21250 20000 17773 17418 14,1 818,5 12,9 28,55 

Vertical 45 69 111,1 17250 17000 14097 13815 13,9 799,7 10,2 22,65 

Vertical 45 119 191,5 29750 29000 24516 24026 13,9 799,7 17,8 39,39 

  
392 630,9 98000 95000 81478 79849 

  
59,1 130,9 

245 
 

Vertical -45 119 191,5 29155 27000 24142 23659 13,6 803,8 17,5 38,79 

Vertical -45 85 136,8 20825 20000 17101 16759 13,6 803,8 12,4 27,47 

Vertical 45 69 111,1 16905 17000 13546 13275 13,3 784,4 9,8 21,76 

Vertical 45 119 191,5 29155 27000 23559 23088 13,3 784,4 17,1 37,85 

  
392 630,9 96040 91000 78348 76781 

  
56,8 125,87 

240 
 

Vertical -45 119 191,5 28560 27000 23176 22713 13 787,8 16,8 37,23 

Vertical -45 85 136,8 20400 20000 16417 16088 13 787,8 11,9 26,37 

Vertical 45 69 111,1 16560 15000 12993 12733 12,8 768,1 9,4 20,87 

Vertical 45 119 191,5 28560 27000 22597 22145 12,8 768,1 16,4 36,3 

  
392 630,9 94080 89000 75183 73679 

  
54,5 120,77 

235 
 

Vertical -45 119 191,5 27965 27000 22258 21813 12,5 772,5 16,1 35,76 

Vertical -45 85 136,8 19975 20000 15766 15451 12,5 772,5 11,4 25,33 

Vertical 45 69 111,1 16215 15000 12458 12209 12,2 752 9 20,01 

Vertical 45 119 191,5 27965 27000 21666 21233 12,2 752 15,7 34,81 

  
392 630,9 92120 89000 72148 70706 

  
52,2 115,91 

230 
 

Vertical -45 119 191,5 27370 27000 21443 21014 12,1 760,1 15,5 34,45 

Vertical -45 85 136,8 19550 20000 15189 14885 12,1 760,1 11 24,4 

Vertical 45 69 111,1 15870 15000 11982 11742 11,8 738,6 8,7 19,25 

Vertical 45 119 191,5 27370 27000 20838 20442 11,8 738,6 15,1 33,48 

  
392 630,9 90160 89000 69452 68083 

  
50,3 111,58 

 



Tabela V.5 Produção de Energia Opção 4 

Potênci
a do 

módulo 
Incl. 

Azimu
te                    

(graus
) 

Nº 
Módulo

s 

Área                 
(m

2
) 

Pot. 
Pico        
(w) 

Pot. 
Nom         
(w) 

Energia 
PV 

(kW/h) 

Energia 
Sis 

(kW/h) 

Eficiênci
a 

Produtivid
ade 

(Wh/Wp) 

Ton de 
CO2 

equivalent
e /ano 

consumo 
EPOF 

(MWh/ 
ano) 

255 

33% Sul 510 820,8 130050 119000 192065 188223 14,2 1446,2 139,1 308,6 

Vertical -45 119 191,5 30345 29000 26024 25503 14,6 832,8 18,8 41,8 

Vertical 45 119 191,5 30345 29000 25460 24951 14,4 814,8 18,4 40,9 

  
748 1203,9 190740 177000 243549 238677 

  
176,3 391,3 

 

 

 



 

 

ANEXO VI 

Custos das Instalações 

Potências instaladas:  

 Potências nominais 

 Potências pico 

 

 

 

 



Custos das Instalações 

Neste anexo na Tabela VI.1 está representada um resumo do custo das 

instalações para as varias opções com os vários modelos de módulos da Martifer 

utilizados neste estudo: 

 MTS 230P Poly 

 MTS 235P Poly 

 MTS 240P Poly 

 MTS 245P Poly 

 MTS 250P Poly 

 MTS 255P Poly 

 

Na Tabela VI.2 está representada um resumo das potencias instaladas (nominais 

e de pico) para as várias opções com os vários modelos de módulos da Martifer 

utilizados neste estudo: 

 MTS 230P Poly 

 MTS 235P Poly 

 MTS 240P Poly 

 MTS 245P Poly 

 MTS 250P Poly 

 MTS 255P Poly 

 

 

 

 

 



Tabela VI.1  Custo totais  das instalações 

Modelo  Opção 1 Opção 2 Opção 3 Opção 4 Opção 5 

MTS 230P Poly 326.110 € 309.994 € 331.324 € 
 

 

MTS 235P Poly 330.056 € 313.676 € 335.373 € 
 

 

MTS 240P Poly 338.185 € 320.071 € 342.159 € 
 

 

MTS 245P Poly 343.016 € 323.505 € 346.338 € 
 

 

MTS 250P Poly 349.661 € 327.715 € 353.290 € 
 

 

MTS 255P Poly 356.995 € 342.086 € 360.354 € 302.298 € 213.595 € 

 

 

 

 

Gráfico VI.1  Custos totais da instalação de cada opção 
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Tabela VI.2 Potências instaladas (nominais e de pico) das opções 

 
Opção 1 Opção 2 Opção 3 Opção 4 Opção 5 

Potên 
nom 
(kW) 

Potên 
Pico 
(kW) 

Potên 
nom 
(kW) 

Potên 
Pico 
(kW) 

Potên 
nom 
(kW 

Potên 
Pico 
(kW) 

Potên 
nom 
(kW 

Potên 
Pico 
(kW) 

Potên 
Pico 
(kW) 

Potên 
Pico 
(kW) 

MTS 230P Poly 197 202 185 189 200 207   
  

MTS 235P Poly 199 207 185 193 200 212   
  

MTS 240P Poly 203 211 186 197 202 216   
  

MTS 245P Poly 207 216 189 201 206 221   
  

MTS 250P Poly 212 220 195 205 212 226   
  

MTS 255P Poly 217 224 200 209 215 230 177 191 177 191 

 

 

Gráfico VI.2  Potencias nominais e Potencias de Pico instaladas varias opções 

em (kW) 
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ANEXO VII 

Simulação de créditos 

(taxas)  

 

 

 

 

 



Simulação de créditos 

 

Neste anexo está uma simulação de créditos efetuada na Caixa Geral de 

Depósitos para o financiamento a da instalação fotovoltaica 

 T.A.E. 6,4% 

 



 



 



 

 

ANEXO VIII 

Análise económica 

 Valor Atualizado Liquido (VAL) 

 Período de Recuperação do 

Investimento (PRI) 

 Taxa de Rentabilidade Média (TRM) 

 

 

 

 



Análise económica 

Nas tabelas deste anexo o Valor Atualizado Liquido     ) é calculado pela 

equação: 

                                                                          

em que, 

       = Produção Estimada,          = Custo de Capitais,        = Custos com 

seguros ,      = Custos de manutenção, para o ano n.    = Degradação linear da 

produção estimada,      = Taxa de custos de capitais,     = Tarifa base,     = Taxa de 

atualização 

Por Exemplo para as  Tabela VIII.1 e Tabela VIII.2 para o módulo MTS 255P 

Poly da Martifer. 

 100% financiamento a           

 Capitais próprios         

 Taxa de atualização            

 Degradação linear da produção estimada,          

 Tarifa base,                

 Custo de capitais,                                

                                    

 Produção Estimada,                        

 Custos com seguros                   

 Custos de manutenção, para o ano n.             

 

 A Taxa de Rentabilidade Média       ) é calculada pela seguinte equação:  

 

       
      

  
               

    = Investimento Inicial 

       Valor atualizado liquido no ano n 

 

O Período de Recuperação do Investimento     ) é  o tempo que é 

necessário para recuperar o investimento. 



Tabela VIII.1 VAL Opção 1 - 100% financiamento 

 

MTS 255P MTS 250P MTS 245P MTS 240P MTS 235P MTS 230P 

Ano 0 -  361.455,20 € - 354.120,71 € -  347.476,25 € -342.644,81 € -334.515,74 € - 330.569,90 € 

Ano 1 -  349.160,15 € - 342.544,51 € -  337.068,45 € -333.327,18 € -326.026,34 € - 323.022,70 € 

Ano 2 -  336.195,65 € - 330.341,40 € -  326.103,84 € -323.518,42 € -317.094,86 € - 315.090,23 € 

Ano 3 -  322.518,56 € - 317.470,96 € -  314.546,52 € -313.186,83 € -307.692,77 € - 306.747,60 € 

Ano 4 -  308.443,00 € - 304.250,21 € -  302.718,28 € -302.658,71 € -298.149,70 € - 298.328,32 € 

Ano 5 -  293.584,58 € - 290.297,86 € -  290.242,94 € -291.562,62 € -288.097,80 € - 289.468,66 € 

Ano 6 -  277.892,90 € - 275.566,80 € -  277.078,82 € -279.861,97 € -277.504,26 € - 280.140,21 € 

Ano 7 -  261.314,37 € - 260.006,94 € -  263.181,57 € -267.517,83 € -266.334,20 € - 270.312,75 € 

Ano 8 -  243.791,94 € - 243.564,96 € -  248.504,03 € -254.488,76 € -254.550,47 € - 259.954,11 € 

Ano 9 -  225.264,92 € - 226.184,13 € -  232.995,99 € -240.730,69 € -242.113,57 € - 249.030,09 € 

Ano 10 -  205.668,75 € - 207.804,10 € -  216.604,06 € -226.196,71 € -228.981,46 € - 237.504,26 € 

Ano 11 -  184.934,72 € - 188.360,66 € -  199.271,41 € -210.836,94 € -215.109,43 € - 225.337,91 € 

Ano 12 -  162.989,73 € - 167.785,49 € -  180.937,58 € -194.598,27 € -200.449,89 € - 212.489,81 € 

Ano 13 -  139.756,01 € - 146.005,88 € -  161.538,24 € -177.424,22 € -184.952,21 € - 198.916,11 € 

Ano 14 -  115.150,81 € - 122.944,49 € -  141.004,95 € -159.254,68 € -168.562,52 € - 184.570,17 € 

Ano 15 -   89.086,07 € -   98.519,02 € -  119.264,90 € -140.025,72 € -151.223,50 € - 169.402,33 € 

Ano 16 -    61.468,12 € -   72.641,91 € -    96.240,60 € -119.669,28 € -132.874,18 € - 153.359,79 € 

Ano 17 -    32.197,28 € -   45.220,00 € -    71.849,60 € -   98.112,97 € -113.449,67 € - 136.386,34 € 

Ano 18 -      1.167,50 € -   16.154,16 € -    46.004,21 € -   75.279,76 € -   92.880,93 € - 118.422,19 € 

Ano 19 31.734,06 € 14.661,08 € -    18.611,08 € -   51.087,71 € -   71.094,52 € -   99.403,73 € 

Ano 20 64.596,49 € 46.399,63 € 10.429,08 € -   25.449,61 € -   48.012,27 € -   79.263,28 € 

Ano 21 97.345,32 € 78.027,88 € 40.554,46 € 3.356,09 € -   23.551,03 € -   57.928,80 € 

Ano 22 129.980,83 € 109.546,09 € 70.574,20 € 32.060,01 € 2.377,66 € -   35.323,67 € 

Ano 23 162.503,28 € 140.954,50 € 100.488,53 € 60.662,38 € 29.715,79 € -   11.366,36 € 

Ano 24 194.912,93 € 172.253,38 € 130.297,70 € 89.163,43 € 56.956,29 € 14.029,87 € 

Ano 25 229.414,37 € 205.647,31 € 162.206,28 € 119.767,71 € 86.303,73 € 42.263,75 € 

 

 



Tabela VIII.2 VAL Opção 1 – Capitais próprios 

 

MTS 255P MTS 250P MTS 245P MTS 240P MTS 235P MTS 230P 

Ano 0 -   361.455,20 €  - 354.120,71 €  -  347.476,25 €  -  342.644,81 €  -  334.515,74 €  -  330.569,90 €  

Ano 1 -   336.870,67 €  - 330.504,41 €  -  325.254,26 €  -  321.677,26 €  -  314.652,80 €  -  311.783,33 €  

Ano 2 -   311.666,04 €  -  306.293,58 €  -  302.474,89 €  -  300.185,87 €  -  294.295,22 €  -   92.530,90 €  

Ano 3 -   285.822,42 €  -  281.470,10 €  -  279.121,17 €  -  278.154,68 €  -  273.427,91 €  -  272.798,42 €  

Ano 4 -   259.680,34 €  -  256.375,31 €  -  255.535,60 €  -  255.927,24 €  -  252.395,35 €  -  252.931,25 €  

Ano 5 -   232.871,97 €  -  230.642,20 €  -  231.352,35 €  -  233.138,82 €  -  230.833,73 €  -  232.566,51 €  

Ano 6 -   205.377,05 €  -  204.251,35 €  -  206.553,25 €  -  209.772,33 €  -  208.726,95 €  -  211.689,07 €  

Ano 7 -   177.174,68 €  -  177.182,75 €  -  181.119,56 €  - 185.810,19 €  -  186.058,42 €  -  190.283,30 €  

Ano 8 -   148.243,37 €  -  149.415,81 €  -  155.031,98 €  - 161.234,28 €  -  162.811,05 €  -  168.333,15 €  

Ano 9 -   118.560,97 €  -  120.929,30 €  -  128.270,65 €  - 136.025,96 €  -  138.967,25 €  -  145.822,06 €  

Ano 10 -     88.104,67 €  -    91.701,37 €  -  100.815,09 €  - 110.166,00 €  -  114.508,90 €  -  122.732,97 €  

Ano 11 -     56.850,98 €  -    61.709,51 €  -    72.644,23 €  -   83.634,61 €  -    89.417,32 €  -    99.048,33 €  

Ano 12 -     24.775,70 €  -    30.930,53 €  -    43.736,36 €  -   56.411,42 €  -    63.673,29 €  -    74.750,05 €  

Ano 13          8.146,09 €             659,44 €  -    14.069,10 €  -   28.475,42 €  -    37.257,02 €  -    49.819,51 €  

Ano 14        41.695,68 €       33.065,20 €       16.380,55 €             195,00 €  -    10.148,09 €  -    24.237,52 €  

Ano 15        75.130,07 €       65.359,12 €       47.144,92 €       29.616,27 €       17.674,48 €         2.015,68 €  

Ano 16     108.449,53 €       97.541,44 €     77.802,18 €      58.934,36 €       45.702,11 €       28.899,98 €  

Ano 17     141.654,33 €     129.612,43 €     108.352,57 €       88.149,50 €       73.630,56 €       55.688,45 €  

Ano 18     174.744,73 €     161.572,35 €     138.796,34 €     117.261,93 €     101.460,08 €       82.381,32 €  

Ano 19     207.721,01 €     193.421,46 €     169.133,74 €     146.271,89 €     129.190,88 €     108.978,80 €  

Ano 20    240.583,44 €     225.160,01 €     199.365,01 €     175.179,60 €     156.823,17 €     135.481,10 €  

Ano 21    273.332,28 €     256.788,26 €     229.490,39 €     203.985,30 €    184.357,19 €     161.888,43 €  

Ano 22     305.967,79 €     288.306,47 €     259.510,13 €     232.689,22 €     211.793,16 €     188.201,00 €  

Ano 23     338.490,24 €     319.714,88 €     289.424,46 €     261.291,60 €     239.131,28 €     214.419,02 €  

Ano 24     370.899,88 €     351.013,76 €     319.233,63 €     289.792,64 €     266.371,79 €     240.542,70 €  

Ano 25   405.401,33 €   384.407,69 €   351.142,21 €   320.396,93 €  295.719,22 €   268.776,58 €  

 

 



Tabela VIII.3 VAL Opção 2 - 100% financiamento 

 

MTS 255P MTS 250P MTS 245P MTS 240P MTS 235P MTS 230P 

Ano 0 -346.546,37 €  -  332.175,05 €  -  327.964,76 €  -  324.530,60 €  -  318.135,83 €  -  314.454,44 €  

Ano 1 -  336.099,69 €  -  322.087,82 €  -  318.900,99 €  -  316.539,82 €  -  310.981,12 €  -  308.167,60 €  

Ano 2 -  325.093,64 €  -  311.460,49 €  -  309.358,84 €  -  308.135,54 €  -  303.462,77 €  -  301.569,45 €  

Ano 3 -  313.492,18 €  -  300.258,24 €  - 299.307,45 €  -  299.291,06 €  -  295.557,30 €  -  294.639,83 €  

Ano 4 -  301.616,92 €  -  288.804,03 €  -  289.073,98 €  -  290.337,99 €  -  287.599,69 €  -  287.717,33 €  

Ano 5 - 289.091,48 €  - 276.722,86 €  -  278.287,94 €  -  280.910,55 €  -  279.227,81 €  -  280.443,60 €  

Ano 6 -  275.873,99 €  -  263.974,38 €  -  266.913,73 €  -270.978,14 €  -270.414,92 €  -  272.795,94 €  

Ano 7 -  261.919,91 €  -  250.515,63 €  -  254.913,47 €  -  260.508,23 €  -  261.132,58 €  -  264.750,23 €  

Ano 8 -  247.181,83 €  -  236.300,91 €  -  242.246,86 €  -  249.466,19 €  -  251.350,54 €  -  256.280,79 €  

Ano 9 -  231.609,33 €  -  221.281,59 €  -  228.871,03 €  -  237.815,19 €  -  241.036,60 €  -  247.360,28 €  

Ano 10 -  215.148,74 €  -  205.405,93 €  -  214.740,34 €  -  225.516,03 €  -  230.156,51 €  -  237.959,66 €  

Ano 11 -  197.742,98 €  -  188.618,88 €  -  199.806,25 €  -  212.527,00 €  -  218.673,83 €  -  228.047,97 €  

Ano 12 -  179.331,30 €  -  170.861,88 €  -  184.017,13 €  - 198.803,75 €  -  206.549,78 €  -  217.592,33 €  

Ano 13 - 159.849,08 €  -  152.072,60 €  -  167.318,01 €  -  184.299,04 €  - 193.743,10 €  -  206.557,71 €  

Ano 14 -  139.227,55 €  -  132.184,75 €  -  149.650,43 €  -  168.962,67 €  -  180.209,91 €  -  194.906,86 €  

Ano 15 -  117.393,54 €  - 111.127,77 €  -  130.952,17 €  - 152.741,17 €  -  165.903,48 €  -  182.600,15 €  

Ano 16 -    94.269,21 €  -   88.826,61 €  - 111.157,06 €  -  135.577,70 €  - 150.774,15 €  - 169.595,41 €  

Ano 17 -   69.771,74 €  -  65.201,40 €  -    90.194,66 €  -  117.411,74 €  -  134.769,02 €  - 155.847,75 €  

Ano 18 -    43.812,98 €  -    40.167,16 €  -  67.990,04 €  -    98.178,93 €  -  117.831,86 €  - 141.309,45 €  

Ano 19 -    16.299,18 €  -    13.633,48 €  -    44.463,48 €  -    77.810,76 €  -    99.902,79 €  -  125.929,71 €  

Ano 20    12.869,42 €      14.495,84 €  -    19.530,15 €  -    56.234,37 €  -   80.918,15 €  -  109.654,48 €  

Ano 21  42.975,35 €       43.395,40 €         6.900,21 €  -    33.372,22 €  -    60.810,16 €  -   92.426,25 €  

Ano 22     72.975,69 €      72.192,92 €      34.482,02 €  -     9.141,81 €  -    39.506,75 €  -    74.183,86 €  

Ano 23    102.870,68 €    100.888,61 €   61.965,55 €      16.544,64 €  - 16.931,19 €  -   54.862,18 €  

Ano 24    132.660,57 €     129.482,70 €  89.351,05 €      42.721,67 €         6.998,13 €  -   34.391,97 €  

Ano 25  164.549,92 €   160.179,76 €   118.843,04 €     71.008,75 €    34.124,49 €  - 10.495,20 €  

 

 



Tabela VIII.4 VAL Opção 2 – Capitais próprios 

 

MTS 255P MTS 250P MTS 245P MTS 240P MTS 235P MTS 230P 

Ano 0 -  346.546,37 € -  332.175,05 € -  327.964,76 € -  324.530,60 € -  318.135,83 € -  314.454,44 € 

Ano 1 -  324.317,11 € -  310.793,87 € -  307.750,19 € -  305.505,78 € -  300.164,50 € -  297.476,15 € 

Ano 2 -  301.530,20 € -  288.876,73 € -  287.030,88 € -  286.008,12 € -  281.748,30 € -  280.079,55 € 

Ano 3 -  278.168,65 € -  266.407,32 € -  265.791,45 € -  266.023,22 € -  262.873,65 € -  262.251,88 € 

Ano 4 -  254.574,95 € -  243.728,79 € -  244.376,05 € -  245.896,22 € -  243.886,59 € -  244.339,99 € 

Ano 5 -  230.383,28 € -  220.476,04 € -  222.420,55 € -  225.264,02 € -  224.424,93 € -  225.982,54 € 

Ano 6 -  205.575,43 € -  196.631,57 € -  199.908,53 € -  204.111,26 € -  204.474,20 € -  207.165,98 € 

Ano 7 -  180.132,67 € -  172.177,41 € -  176.823,05 € -  182.422,09 € -  184.019,54 € -  187.876,30 € 

Ano 8 -  154.035,70 € -  147.095,01 € -  153.146,67 € -  160.180,19 € -  163.045,60 € -  168.099,13 € 

Ano 9 -  127.264,63 € -  121.365,28 € -  128.861,44 € -  137.368,75 € -  141.536,59 € -  147.819,63 € 

Ano 10 -    99.798,99 € -    94.968,55 € -  103.948,84 € -  113.970,48 € -  119.476,26 € -  127.022,54 € 

Ano 11 -    71.617,68 € -    67.884,58 € -    78.389,84 € -    89.967,55 € -    96.847,85 € -  105.692,11 € 

Ano 12 -    42.698,98 € -    40.092,51 € -    52.164,81 € -    65.341,59 € -    73.634,10 € -    83.812,16 € 

Ano 13 -    13.020,52 € -    11.570,85 € -    25.253,54 € -    40.073,69 € -    49.817,27 € -    61.366,00 € 

Ano 14 17.440,73 € 17.702,52 € 2.364,78 € -    14.144,39 € -    25.379,03 € -    38.336,44 € 

Ano 15 48.185,30 € 47.219,32 € 30.640,66 € 12.466,38 € -          300,55 € -    14.705,78 € 

Ano 16 78.822,82 € 76.632,66 € 58.816,72 € 39.405,29 € 25.437,60 € 9.544,20 € 

Ano 17 109.353,52 € 105.942,78 € 86.893,17 € 66.248,22 € 51.092,27 € 34.145,96 € 

Ano 18 139.777,67 € 135.149,91 € 114.870,25 € 92.995,39 € 76.654,65 € 58.658,52 € 

Ano 19 170.095,50 € 164.254,29 € 142.748,17 € 119.647,01 € 102.124,96 € 83.082,07 € 

Ano 20 200.307,25 € 193.256,14 € 170.527,17 € 146.203,28 € 127.503,38 € 107.416,80 € 

Ano 21 230.413,18 € 222.155,71 € 198.207,46 € 172.664,43 € 152.790,12 € 131.662,91 € 

Ano 22 260.413,52 € 250.953,22 € 225.789,26 € 199.030,67 € 177.985,39 € 155.820,59 € 

Ano 23 290.308,51 € 279.648,91 € 253.272,80 € 225.302,20 € 203.089,38 € 179.890,03 € 

Ano 24 320.098,40 € 308.243,01 € 280.658,29 € 251.479,23 € 228.102,29 € 203.871,42 € 

Ano 25 351.987,75 € 338.940,06 € 310.150,28 € 279.766,30 € 255.228,65 € 229.969,28 € 

 

 



Tabela VIII.5 VAL Opção 3 - 100% financiamento 

 

MTS 255P MTS 250P MTS 245P MTS 240P MTS 235P MTS 230P 

Ano 0 -364.813,84 € -357.750,44 € -350.797,99 € -346.619,19 € -339.833,15 € -335.783,62 € 

Ano 1 -349.347,84 € -343.340,34 € -337.465,95 € -334.539,70 € -328.784,55 € -325.773,75 € 

Ano 2 -333.019,37 € -328.130,93 € -323.399,13 € -321.801,16 € -317.138,58 € -315.229,17 € 

Ano 3 -315.772,90 € -312.070,74 € -308.550,21 € -308.361,09 € -304.856,73 € -304.115,42 € 

Ano 4 -297.909,37 € -295.465,02 € -293.228,86 € -294.534,32 € -292.258,04 € -292.755,81 € 

Ano 5 -279.030,37 € -277.919,96 € -277.045,94 € -279.937,23 € -278.963,37 € -280.775,76 € 

Ano 6 -259.070,61 € -259.375,14 € -259.946,03 € -264.520,24 € -264.927,92 € -268.135,30 € 

Ano 7 -237.960,60 € -239.766,27 € -241.870,15 € -248.230,62 € -250.104,03 € -254.791,93 € 

Ano 8 -215.626,41 € -219.024,97 € -222.755,58 € -231.012,23 € -234.440,96 € -240.700,41 € 

Ano 9 -191.989,40 € -197.078,47 € -202.535,53 € -212.805,37 € -217.884,77 € -225.812,62 € 

Ano 10 -166.965,88 € -173.849,33 € -181.139,00 € -193.546,52 € -200.378,02 € -210.077,35 € 

Ano 11 -140.466,81 € -149.255,18 € -158.490,39 € -173.168,08 € -181.859,65 € -193.440,12 € 

Ano 12 -112.397,44 € -123.208,36 € -134.509,30 € -151.598,12 € -162.264,64 € -175.842,96 € 

Ano 13 -   82.656,98 € -   95.615,62 € -109.110,18 € -128.760,13 € -141.523,84 € -157.224,18 € 

Ano 14 -   51.138,17 € -   66.377,72 € -   82.201,98 € -104.572,69 € -119.563,66 € -137.518,18 € 

Ano 15 -   17.726,91 € -   35.389,10 € -   53.687,87 € -   78.949,17 € -   96.305,83 € -116.655,12 € 

Ano 16 17.698,23 € -     2.537,40 € -   23.464,78 € -   51.797,40 € -   71.667,03 € -   94.560,72 € 

Ano 17 54.133,75 € 32.296,87 € 8.576,93 € -   23.019,31 € -   45.558,64 € -   71.155,94 € 

Ano 18 90.445,42 € 67.173,91 € 42.005,01 € 7.489,43 € -   17.886,35 € -   46.356,66 € 

Ano 19 126.633,53 € 101.931,59 € 75.317,97 € 39.360,54 € 11.450,16 € -   20.073,41 € 

Ano 20 162.698,38 € 136.570,20 € 108.516,10 € 71.121,02 € 41.824,85 € 7.789,02 € 

Ano 21 198.640,26 € 171.090,01 € 141.599,64 € 102.771,14 € 72.093,23 € 36.833,44 € 

Ano 22 234.459,47 € 205.491,32 € 174.568,89 € 134.311,15 € 102.255,55 € 65.775,38 € 

Ano 23 270.156,30 € 239.774,39 € 207.424,09 € 165.741,31 € 132.312,05 € 94.615,07 € 

Ano 24 305.731,03 € 273.939,51 € 240.165,52 € 197.061,87 € 162.262,97 € 123.352,74 € 

Ano 25 343.388,29 € 310.191,29 € 274.997,77 € 230.477,41 € 194.312,89 € 154.192,96 € 

 

 



Tabela VIII.6 VAL Opção 3 – Capitais próprios 

 

MTS 255P MTS 250P MTS 245P MTS 240P MTS 235P MTS 230P 

Ano 0 -364.813,84 €  -357.750,44 €  -350.797,99 €  -346.619,19 €  -339.833,15 €  -335.783,62 €  

Ano 1 -336.944,17 €  -331.176,83 €  -325.538,81 €  -322.754,65 €  -317.230,23 €  -314.357,10 €  

Ano 2 -308.365,76 €  -303.928,94 €  -299.640,34 €  -298.288,20 €  -294.058,95 €  -292.393,72 €  

Ano 3 -279.057,03 €  -275.986,24 €  -273.083,09 €  -273.201,51 €  -270.302,00 €  -269.877,11 €  

Ano 4 -249.355,74 €  -247.687,58 €  -246.207,02 €  -247.835,68 €  -246.301,54 €  -247.150,43 €  

Ano 5 -218.891,22 €  -218.663,38 €  -218.643,66 €  -221.823,46 €  -221.691,40 €  -223.848,52 €  

Ano 6 -187.640,24 €  -188.891,58 €  -190.372,12 €  -195.145,19 €  -196.453,04 €  -199.953,87 €  

Ano 7 -155.578,92 €  -158.349,46 €  -161.370,86 €  -167.780,62 €  -170.567,34 €  -175.448,46 €  

Ano 8 -122.682,63 €  -127.013,60 €  -131.617,72 €  -139.708,90 €  -144.014,64 €  -150.313,71 €  

Ano 9 -   88.926,01 €  -   94.859,91 €  -101.089,85 €  -110.908,53 €  -116.774,66 €  -124.530,51 €  

Ano 10 -   54.282,94 €  -   61.863,54 €  -   69.763,74 €  -   81.357,39 €  -   88.826,54 €  -   98.079,14 €  

Ano 11 -   18.726,54 €  -   27.998,94 €  -   37.615,15 €  -   51.032,68 €  -   60.148,76 €  -   70.939,33 €  

Ano 12     17.770,91 €         6.760,24 €  -     4.619,13 €  -   19.910,95 €  -   30.719,20 €  -   43.090,18 €  

Ano 13     54.704,80 €      42.238,32 €      29.250,02 €      12.031,99 €  -         515,04 €  -   14.510,17 €  

Ano 14     91.513,66 €      77.595,61 €      63.141,26 €      44.460,08 €      30.487,21 €      14.822,88 €  

Ano 15   128.197,77 €    112.832,42 €      96.916,30 €      76.776,25 €      61.397,12 €      44.487,10 €  

Ano 16   164.757,43 €    147.949,01 €    130.575,42 €    108.980,77 €      92.199,49 €      74.047,43 €  

Ano 17   201.192,95 €    182.945,68 €    164.118,88 €    141.073,89 €    122.894,57 €    103.504,10 €  

Ano 18   237.504,61 €    217.822,71 €    197.546,95 €    173.055,87 €    153.482,61 €    132.857,36 €  

Ano 19   273.692,72 €    252.580,39 €    230.859,92 €    204.926,97 €    183.963,85 €    162.107,44 €  

Ano 20   309.757,57 €    287.219,00 €    264.058,04 €    236.687,46 €    214.338,54 €    191.254,57 €  

Ano 21   345.699,46 €    321.738,82 €    297.141,59 €    268.337,58 €    244.606,92 €    220.298,98 €  

Ano 22   381.518,67 €    356.140,13 €    330.110,83 €    299.877,59 €    274.769,24 €    249.240,92 €  

Ano 23   417.215,49 €    390.423,20 €    362.966,03 €    331.307,75 €    304.825,74 €    278.080,61 €  

Ano 24   452.790,23 €    424.588,32 €    395.707,46 €    362.628,30 €    334.776,66 €    306.818,28 €  

Ano 25  490.447,49 €   460.840,09 €   430.539,72 €   396.043,84 €   366.826,58 €   337.658,50 €  

 

 



Tabela VIII.7 VAL Opção 4 Módulo MTS 255P Poly 

 

100% Financiamento 
 

Capitais próprios  

Ano 0 -               306.457,59 €  
 

-        306.457,59 €  

Ano 1 -               291.836,38 €  
 

-        281.416,82 €  

Ano 2 -               276.391,29 €  
 

-        255.736,71 €  

Ano 3 -               260.069,32 €  
 

-        229.397,80 €  

Ano 4 -               243.174,07 €  
 

-        202.740,04 €  

Ano 5 -               225.309,96 €  
 

-        175.395,00 €  

Ano 6 -               206.414,72 €  
 

-        147.341,77 €  

Ano 7 -               186.422,09 €  
 

-        118.558,85 €  

Ano 8 -               165.261,55 €  
 

-          89.024,06 €  

Ano 9 -               142.858,10 €  
 

-          58.714,59 €  

Ano 10 -               119.131,91 €  
 

-          27.606,92 €  

Ano 11 -                 93.998,06 €  
 

              4.323,16 €  

Ano 12 -                 67.366,20 €  
 

            36.970,90 €  

Ano 13 -                 39.140,18 €  
 

            69.508,36 €  

Ano 14 -                    9.217,71 €  
 

         101.935,80 €  

Ano 15                    22.510,04 €  
 

         134.253,48 €  

Ano 16                    54.718,24 €  
 

         166.461,68 €  

Ano 17                    86.817,21 €  
 

         198.560,65 €  

Ano 18                  118.807,21 €  
 

         230.550,65 €  

Ano 19                  150.688,51 €  
 

         262.431,95 €  

Ano 20                  182.461,36 €  
 

         294.204,80 €  

Ano 21                  214.126,03 €  
 

         325.869,47 €  

Ano 22                  245.682,76 €  
 

         357.426,20 €  

Ano 23                  277.131,83 €  
 

         388.875,27 €  

Ano 24                  308.473,48 €  
 

         420.216,92 €  

Ano 25                  341.581,64 €  
 

         453.325,08 €  

 

 



Tabela VIII.8 VAL Opção 5 Módulo MTS 255P Poly 

 

100% Financiamento 
 

Capitais próprios  

Ano 0 -217.250,73 €  
 

-217.250,73 €  

Ano 1 -204.126,01 €  
 

-190.151,68 €  

Ano 2 -190.357,98 €  
 

-162.481,13 €  

Ano 3 -175.904,20 €  
 

-134.220,36 €  

Ano 4 -161.019,50 €  
 

-105.650,07 €  

Ano 5 -145.376,19 €  
 

-   76.460,58 €  

Ano 6 -128.924,48 €  
 

-   46.631,77 €  

Ano 7 -111.611,37 €  
 

-   16.142,89 €  

Ano 8 -   93.380,50 €  
 

    15.027,37 €  

Ano 9 -   74.171,90 €  
 

    46.450,16 €  

Ano 10 -   53.921,78 €  
 

    77.642,71 €  

Ano 11 -   32.562,26 €  
 

  108.606,52 €  

Ano 12 -   10.021,15 €  
 

  139.343,07 €  

Ano 13     13.778,38 €  
 

  169.853,86 €  

Ano 14     38.036,25 €  
 

  200.140,34 €  

Ano 15     62.112,26 €  
 

  230.203,98 €  

Ano 16     87.539,42 €  
 

  255.631,14 €  

Ano 17   112.881,27 €  
 

  280.972,99 €  

Ano 18   138.138,01 €  
 

  306.229,73 €  

Ano 19   163.309,86 €  
 

  331.401,58 €  

Ano 20   188.397,02 €  
 

  356.488,74 €  

Ano 21   213.399,69 €  
 

  381.491,41 €  

Ano 22   238.318,07 €  
 

  406.409,79 €  

Ano 23   263.152,38 €  
 

  431.244,10 €  

Ano 24   287.902,82 €  
 

  455.994,54 €  

Ano 25   313.892,18 €  
 

  481.983,89 €  

 



Tabela VIII.9 PRI de várias opções em meses 

Modelo 
Op 1 -
100%  
Finan 

Op 1- 
Capitais 
Próprios 

Op 2 -
100%  
Finan 

Op 2- 
Capitais 
Próprios 

Op 3 -
100%  
Finan 

Op 3- 
Capitais 
Próprios 

Op 4 -
100%  
Finan 

Op 4- 
Capitais 
Próprios 

Op 5 -
100%  
Finan 

Op 5- 
Capitais 
Próprios 

MTS 230P Poly 281 179 307 187 237 162 
    

MTS 235P Poly 253 172 284 180 223 156 
    

MTS 240P Poly 242 167 268 174 213 151 
    

MTS 245P Poly 236 162 249 167 200 145 
    

MTS 250P Poly 222 155 234 161 192 142 
    

MTS 255P Poly 217 153 233 161 186 138 170 130 149 90 

 

 

 

Gráfico  VIII.1 PRI das várias Opções em meses 
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Tabela VIII.10 TRM todas opções em (%) 

Modelo 
Op 1 -
100%  
Finan 

Op 1- 
Capitais 
Próprios 

Op 2 -
100%  
Finan 

Op 2- 
Capitais 
Próprios 

Op 3 -
100%  
Finan 

Op 3- 
Capitais 
Próprios 

Op 4 -
100%  
Finan 

Op 4- 
Capitais 
Próprios 

Op 5 -
100%  
Finan 

Op 5- 
Capitais 
Próprios 

MTS 230P Poly 0,51 3,25 -0,13 2,93 1,84 4,02 
    

MTS 235P Poly 1,03 3,54 0,43 3,21 2,29 4,32 
    

MTS 240P Poly 1,40 3,74 0,88 3,45 2,66 4,57 
    

MTS 245P Poly 1,87 4,04 1,45 3,78 3,14 4,91 
    

MTS 250P Poly 2,32 4,34 1,93 4,08 3,47 5,15 
    

MTS 255P Poly 2,5 4,49 1,90 4,06 3,77 5,38 4,46 5,92 5,80 8,87 

 

 

 

Gráfico  VIII.2 TRM todas as Opções 
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