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Plano de estágio 

 

O Plano de estágio teve como factores os seguintes pontos: 

 

Ø Integração do estagiário nas normas da empresa 

 

Ø Instalação de sistemas solares térmicos 

 

Ø Instalação de sistemas solares fotovoltaicos 

 

Ø Instalação de sistemas de geotermia 

 

Ø Instalação de sistemas de biomassa 
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Resumo 

 

O presente relatório tem como principal objectivo a descrição do trabalho realizado e 

capacidades técnicas adquiridas na empresa EGISAER, no desempenho das função de 

estagiário, no âmbito do curso de especialização tecnológica em energias renováveis. 

 

O trabalho realizado na empresa englobou várias áreas relativas a instalações de sistemas 

com recurso a energias renováveis, passo a citar as seguintes: 

 

Ø Instalação e manutenção de sistemas solares térmicos 

 

Ø Instalação de sistemas fotovoltaicos para microprodução 

 

Ø Instalação de sistemas de geotermia 

 

Ø Instalação de piso radiante 

 

Ø Instalação de recuperadores de calor 

 

Palavras-chave: 

 

· Energias renováveis 

· Sistemas solares térmicos 

· Sistemas fotovoltaicos 

· Sistemas de geotermia 

· Piso radiante 

· Recuperadores de calor 
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Caracterização Sumária da Instituição 

 
O presente estágio teve lugar na empresa egitaniense, EGISAER, com sucursal na rua 

António Sérgio Lote G, nº22 Guarda, especializada em aquecimento e energias renováveis, 

nomeadamente, a instalação de painéis solares térmicos e fotovoltaicos, recuperadores de 

calor, bombas de calor, piso radiante, geotermia e aerotermia. 

 

A empresa está subdividida em duas partes e é composta por dois colaboradores, que 

representam a parte operacional e a parte estrutural para o processamento de toda a 

informação de clientes e guias. 

 

 

 
Ilustração 1 – Logotipo Egisaer 
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Objectivos do trabalho desenvolvido 

 

Os objectivos impostos ao estagiário do trabalho desenvolvido foram os seguintes: 

Ø Integração do estagiário na empresa, dando a conhecer as normas de funcionamento 

da empresa; 

Ø Consolidação dos conhecimentos teóricos, adquiridos durante a formação e a sua 

devida aplicação em contexto de trabalho, nomeadamente: 

o Instalação e manutenção de sistemas solar térmicos; 

o Instalação de sistemas fotovoltaicos; 

o Instalação de sistemas de geotermia; 

o Instalação de recuperadores de calor; 

o Instalação de piso radiante; 
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Introdução 

O presente relatório encontra-se organizado por cinco capítulos e subdivididos por 
definições, simbologia e etapas de instalação/manutenção nas áreas relativas às energias 
renováveis, entre as quais estão presentes: 
 

Ø A tecnologia solar térmica 
Ø A tecnologia solar fotovoltaica 
Ø A tecnologia geotérmica 
Ø A tecnologia de recuperadores de calor 
Ø A tecnologia de piso radiante 
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Ø Trabalho desenvolvido 

Capitulo I - Painéis solares térmicos 

Em que consiste um Sistema Solar Térmico? 

 

Um sistema solar térmico representa um conjunto de dispositivos, cujo objectivo principal 

se focaliza no aproveitamento energético da radiação emitida pelo sol, sob a forma de calor. 

 

A radiação incidente será convertida em energia térmica pelos colectores solares, através de 

um fluido térmico, normalmente anticongelante (glicol misturado com água), a 

transferência de calor é fundamentada através de fenómenos de condução, convecção e 

radiação. Uma vez que o fluido térmico aquece, este transfere o calor por meio de um 

permutador de calor a um circuito de água aquecendo-o. 

 

A água que circula no sistema está dividida em dois circuitos, o primeiro representa a 

tubagem de alimentação em que estão inseridos a ida de água para os colectores e o retorno 

da água para o acumulador (circulação forçada) ou boiler (circulação natural de 

termofissão). 

 

Actualmente os sistemas solares térmicos são apresentados no mercado em variadas 

tecnologias, as mais comuns são os sistemas de termofissão e tubos de vácuo no caso da 

circulação natural, ou então de circulação forçada pelos sistemas a bombas de circulação. 
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Patentes 

 

Numa primeira abordagem com a empresa deu-se início a uma interiorização com os 

métodos e procedimentos no terreno no que toca à instalação de painéis solares térmicos, 

assim sendo, foi cedido um manual de instalador ao qual foi dado a conhecer as marcas 

utilizadas na empresa e os procedimentos técnicos a efectuar. 

 

Por motivos internos da empresa não foi aplicado qualquer tipo de painel solar térmico de 

circulação natural, ou seja, nem de circulação por termofissão, nem tubos de vácuo, apenas 

circuitos de circulação forçada para águas quentes sanitárias. 

 

Os fornecedores da empresa, no que toca a painéis solares térmicos e seus complementos 

como os grupos hidráulicos, depósito e acessórios são os seguintes: 

 

 
Ilustração 2 - Rigsun 

Fonte: [1] 

 

 

 
Ilustração 3 - Hewallex 

Fonte: [2] 
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Ilustração 4 - Baxiroca 

 Fonte: [3] 

 
Ilustração 5 - Relopa 

Fonte: [4] 

 Instalação de um Sistema Solar Térmico 

Foram feitas várias instalações de sistemas solar térmicos apresentando sempre o mesmo 

esquema de montagem, com finalidade de AQS. Passo a citar os locais das instalações 

efectuadas: 

· Moradia localizada no Barracão, Guarda, Portugal; 

· Oficina localizada no Barracão, Guarda, Portugal; 

· Moradia localizada no Soito, Sabugal, Portugal; 

· Moradia localizada em Vila Franca das Naves, Guarda, Portugal; 

 

 

Após uma interacção e reconhecimento dos equipamentos utilizados, foram iniciadas e 

acompanhadas instalações de painéis solares térmicos, todos eles instalados de forma 

redundante, no entanto adaptados a cada situação, antecipadamente fundamentados com as 

seguintes considerações técnicas: 
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O impacto visual  

 

O impacto causado pela instalação, ou seja, a aplicação e integração no meio inserido. 

 

Localização do colector solar  

 

As localizações mais favoráveis à instalação dos painéis solares, de forma a serem 

instalados em pontos específicos, evitando os sombreamentos e facilitando a passagem da 

tubagem necessária para o depósito, nomeadamente a ida e retorno, bem como as ligações 

de apoio de energia. 

 

Exigências/opinião do cliente 

 

A instalação deverá ter vários pontos fulcrais acerca das exigências ou opiniões do cliente 

relativas à instalação, assim como a devido aprovação e orientação do técnico instalador. 

 

Orientação dos colectores solares 

O estabelecimento da orientação da estrutura que suporta os painéis, visa obter o melhor 

rendimento possível, assim sendo deverão ser levados em conta os seguintes factores: 

 

Relativamente a orientação dos painéis, estes devem cumprir uma instalação com 

orientação a sul, caso a localização da instalação seja em países acima da linha do equador, 

e orientados a norte no caso dos países localizados abaixo da linha do equador. 
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Inclinação dos colectores solares 

A sua inclinação deverá ser tomada em conta segundo a latitude do local, a inclinação 

teoricamente ideal deve permitir a captação da maior quantidade de energia durante todo o 

ano, no entanto deverão ser tomados em contrapartida os seguintes factores externos, como 

o fim de utilização e as necessidades de utilização, ou seja, segundo o meio onde é 

instalado, por exemplo, se for destinado a um fim de utilização no verão nomeadamente 

numa casa de férias etc. 

 

Acessibilidades  

 

A acessibilidade dos painéis tendo em consideração as normas de segurança do técnico. 

 

Uma verificação da necessidade de barras de apoio à estrutura tendo em conta as condições 

climáticas durante todo o ano no local da instalação é de índole obrigatória. 

 

Em que consiste um circuito de painéis solares térmicos com 

circulação forçada? 

 

De forma clara e simples, um circuito de painéis solares térmicos com circulação forçada 

funciona com base no aproveitamento energético da radiação solar para aquecer a água no 

entanto ao contrário dos sistemas de circulação natural, este possui uma bomba circuladora 

comandada por um controlador ligado entre os colectores e o depósito. Este controlador dá 

ordem à bomba através de parâmetros de temperatura recebidos provenientes de várias 

sondas instaladas no colector, na serpentina do depósito e na segundo serpentina do 

depósito (energia de apoio), caso tenha e consoante o tipo de circuito e fim. 

 

Através dos parâmetros de temperatura a bomba é accionada indicando ao circuito que 

existe energia disponível a repor no depósito. 
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Os valores a que a bomba é accionada são completamente reguláveis consoante as 

necessidades do cliente e as condições climatéricas da região em que é instalado. 

´ 

 
Ilustração 6 - esquema circulação forçada 

Fonte: [5] 

 

Instalação de sistema solar térmico com circulação forçada para 

sistemas de AQS: 

 

Estrutura 

 

Em primeiro lugar é necessário predefinir e montar os alicerces dos colectores solares, 

assim sendo deverão ser tomados em conta alguns procedimentos: 

 

 Recorrer a uma montagem adequada das barras de suporte para os painéis, tendo em conta 

as condições descritas anteriormente (no caso de Portugal a orientação dos painéis deverão 

ser expostos a sul), assim como uma inclinação predefinida pelos parâmetros descritas 

anteriormente. 
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Proceder à instalação de barras de apoio fixadas à estrutura, caso necessário. Deverá ser 

criado um declive estrutural de forma a facilitar a saída de bolhas de ar, melhorando a 

eficiência energética do sistema. 

 

 
Ilustração 7 - Estrutura de instalação solar térmica 

 

Colectores 

Os colectores utilizados pertencem á marca RIGSUN. 

 

A opção de ligação entre colectores, adoptada pela EGISAER, é a ligação em paralelo de 

canais. Aqui podemos observar as razões fundamentadas de tal escolha. Essencialmente 

devido á menor perda de carga, racionada pelo número de colectores a instalar. No caso de 

instalações domésticas o número de colectores a utilizar ronda os dois.  
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Ilustração 8 - Tipos de ligação entre colectores 

Fonte: [6] 

 

Após se tomarem em conta as opções de ligação entre colectores e a devida agregação à 

estrutura inerente, deverão ser tomadas os seguintes processos, salientando de forma mais 

ampliada:  

 

o  Deverão ser aplicados os devidos acessórios metálicos à estrutura, de forma 

a proceder a uma fixação eficaz entre os colectores, a estrutura e ligações 

físicas internas no caso de ligação de dois ou mais colectores. 

 

 

o Uma vez garantida a fixação entre painel/estrutura, deverão ser aplicados os 

devidos acessórios incluídos no kit, que serão agregados aos painéis de 

forma a contribuir a sua ligação física entre os tubos respectivos 

(ida/retorno) e ligação de sondas e purgadores. 

 

o A sonda da temperatura deverá ser colocada no dentro da saída do colector e 

deverá estar bem justa á bainha de forma a possibilitar uma leitura mais 

próxima possível dos níveis térmicos. 
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o O purgador a utilizar deverá possuir limites térmicos inferiores aos de 

temperatura nominal do sistema a instalar  

 

o Em instalações em que se requer temperaturas nominais superiores a 130 °C 

não podem ser utilizados purgadores de ar automáticos. 

 

Tubagem 

 

Projectar e instalar toda a rede de tubagem. 

 

A rede de tubagem utilizada pela empresa no circuito primário (entre o colector e o 

acumulador) é o cobre, sendo um dos materiais mais requeridos pelos técnicos, no que toca 

a este circuito, nomeadamente pela sua elevada condutividade térmica contrabalançada pelo 

seu preço, é maleável, dúctil, de fácil soldadura e possui uma grande resistência à corrosão, 

Assim sendo, possibilita uma instalação rápida, eficaz e estrategicamente orientada com o 

intuito de rentabilizar matéria-prima e tempo para o instalador. Os diâmetros utilizados sob 

esta matéria-prima para o circuito primário e uso doméstico são 15mm, 18mm e 22mm. 

 

Os diâmetros a utilizar são escolhidos segundo as necessidades do cliente, tais como, o 

número de pessoas que vivem na casa, a finalidade da casa, o número de casas de banho.  

 

Relativamente às necessidades da instalação deverão ser tomados em conta: 

O comprimento de tubo a utilizar, a totalidade de curvas a que a rede está sujeita, o caudal, 

pois provocam momentos de turbulência na água e possíveis perdas da carga. 

 

Focalizando o circuito secundário (circuito de consumo) é utilizado aço inox podendo-se 

projectar com diferentes diâmetros no entanto para uso doméstico é aplicado pela empresa 

o diâmetro de 15 mm. No caso de grandes instalações a tubagem deve possuir diâmetros 

superiores a 54mm, tornando os seus acessórios bastante caros. 
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Para além do cobre também são utilizados outros tipos de materiais para tubagem pelos 

técnicos passo a citar alguns deles: 

 

o Aço galvanizado: Este tipo de material é utilizado para transporte de águas 

quentes sanitárias, no entanto não pode ser utilizado no circuito primário 

(entre colector e depósito) dado que a sua protecção de zinco se danifica a 

temperaturas superiores a 65ºC. 

 

o Tubagens em PVC, no entanto deverão ser tidas em consideração as 

temperaturas a que o material poderá conduzir os fluidos, por consequência 

da grande diversificação dos tubos plásticos. 

 

Isolamento 

 

Proceder ao isolamento da tubagem. 

 

O isolamento térmico utilizado pela empresa EGISAER, é um isolamento flexível de 

espuma elastomérica à base de borracha sintética, tendo como fornecedor a ARMAFLEX, 

as gamas utilizadas são a AF, para instalações exteriores (em contacto directo com o sol) 

dotadas de uma camada com protecção dos raios UV e a gama SH para isolamento interior. 

 

Acumulador 

 

Relativamente ao acumulador de águas quentes a empresa EGISAER dispõem de 

variadíssimos tipos de acumuladores, com diferentes capacidades de acumulação de água, 

que respondem às diferentes necessidades de uso doméstico. Todos os acumuladores 

instalados durante o meu período de estágio, se apresentaram para sistemas AQS e 

apresentam dupla serpentina, no entanto, actuam de forma separada, a serpentina localizada 

na região inferior do depósito funciona como a serpentina principal do circuito, enquanto a 
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serpentina superior funciona como um apoio de energia, que irá transmitir energia à água 

que ascende da serpentina inferior, através de transferência de calor por condução e 

apresentam ânodo de magnésio para protecção contra a corrosão. 

 

A serpentina superior apenas actua caso a serpentina inferior não tenha produzido a energia 

necessária e pré-estabelecida pelo instalador. O apoio de energia pode ser estabelecido por 

intermédio de uma caldeira ou uma resistência eléctrica. 

 

 
Ilustração 9 - Acumulador de águas quentes 

 
NOTA:Uma das grandes preocupações como instalador é adequar a capacidade 

útil de água, às necessidades do cliente.  

Instalação do Equipamento Acessório 

Válvula de passagem 

 
Ilustração 10 - válvula de passagem 

Fonte: [A] 

 

As válvulas de passagem permitem ao instalador/utilizador interromper total ou 

parcialmente a passagem de fluido pela rede de tubagem. 
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Existem dois tipos de válvulas de passagem, as de fecho total têm a função isolar uma 

determinada parte do sistema e as válvulas de regulação, servem para equilibrar o sistema 

provocando uma queda de carga. 

 

Em determinados casos esta válvula não deverá possuir manípulo de forma a nunca ser 

fechada acidentalmente (sendo aberta com uma chave especifica). 

Verificar sempre as temperaturas limite da válvula de passagem. 

 

Válvula de segurança 

 
Ilustração 11 - válvula de segurança 

 

Fonte:[A] 

 

A válvula de segurança representa um equipamento de protecção do sistema, ou seja, 

quando a pressão regulada é excedida a válvula abre permitindo o escoamento do fluido 

térmico para o exterior. São obrigatórias por lei em todos os sistemas submetidos a pressão 

e variações de temperatura. 

 

A pressão de actuação desta válvula deverá ser inferior à pressão que possa suportar o 

elemento mais delicado do circuito. Estas válvulas são instaladas no circuito primário junto 

ao vaso de expansão e junto da alimentação de fria do depósito. 

 

No caso da existência de mais que um acumulador deverão ser garantidas as instalações 

desta válvula em cada um individualmente. 
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Válvula de retenção 

  
Ilustração 12 - válvula de retenção 

Fonte: [A] 

  

A válvula de retenção permite a passagem do fluido num só sentido impedindo a circulação 

contrária. Esta válvula é instalada no circuito primário, antes do vaso de expansão e na 

entrada de água fria do acumulador. 

 

Nos sistemas de termofissão, são aplicadas apenas válvulas com perda de carga associada 

reduzida. 

 

O instalador deverá confirmar se as válvulas a utilizar são indicadas para as temperaturas 

limite de funcionamento do circuito. 

 

Válvula misturadora termostática 

 
Ilustração 13 - válvula misturadora termostática 

Fonte: [A] 

 

A válvula misturadora termostática é instalada á saída do acumulador e possibilita ao 

utilizador misturar a água fria da rede com a água quente do acumulador, permitindo uma 

regulação da temperatura da água de consumo. Desta forma esta válvula contribui para uma 

extracção de maiores volumes de água para consumo e promove a utilização racional de 

energia. 

 

O instalador deverá ter em conta as características térmicas de funcionamento do 

equipamento. 
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Válvula de 3 vias 

 
Ilustração 14 - válvula de 3 vias 

Fonte: [A] 

A válvula de três vias possibilita a circulação do fluido por vias alternativas e é instalado no 

caso de o sistema ter múltiplas aplicações como AQS e piscina ou aquecimento ambiente, 

ou em eventuais situações em que se pretende criar um bypass a um equipamento de apoio 

de energia. Esta válvula poderá ser automática sendo accionada pelo comando diferencial. 

 

O instalador deverá ter em conta as características térmicas de funcionamento da válvula. 

 

Bomba circuladora 

 
Ilustração 15 - bomba circuladora 

Fonte: [A] 

 

A bomba circuladora é sempre instalada em circuitos em que o colector se encontrar a um 

nível superior do acumulador. A bomba circuladora é sempre instalada na parte mais baixa 

do circuito hidráulico de modo a fortalecer toda a circulação do fluido, evitando quebras de 

circulação, deve ser instalada em linha com a tubagem na horizontal ou vertical, no entanto, 

sempre com o eixo do motor na horizontal e a caixa de ligações eléctricas acessível. 

 

O instalador deverá verificar sempre a temperatura limite da bomba, de modo a ser sempre 

superior á temperatura máximo do sistema, evitando avarias. 
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Permutador de calor 

 
Ilustração 16 - permutador de calor 

Fonte: [A] 

 

Os permutadores de calor são, genericamente, equipamentos que possibilitam a 

transferência de calor. Este tem a funcionalidade de transferir calor de um fluido para outro. 

Nos sistemas solares térmicos recomenda-se uma potência de permuta de 750W/m2 de área 

de transferência. 

 

Os permutadores de calor podem ser internos (dentro do depósito) ou externos (fora do 

depósito). Os permutadores internos podem ser do tipo serpentina ou de tubo dento de tubo, 

sendo o mais eficaz os do tipo serpentina. 

 

Vaso de expansão 

  
Ilustração 17 - vaso de expansão 

Fonte: [A] 

O vaso de expansão constitui um recipiente de metal fechado, cuja função é compensar o 

aumento de volume da água por consequência do aumento da temperatura. Este dispositivo 

deverá ser instalado no circuito de ida para os colectores. 

 

Existem volumes standards predefinidos de vasos expansão: 10,12,18,25,35 e 50 L. 

A capacidade de volume do vaso a ser instalado deverá estar de acordo com a quantidade 

de fluido térmico do circuito solar. 

 

A pressão de enchimento do vaso deverá ser igual a 2/3 da pressão do circuito frio parado. 
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Manómetros 

 

Toda a instalação sujeita a diferenças de pressão deverão ser providas de manómetros. Os 

manómetros utilizados pelo sistema solar, vêm acoplados ao grupo hidráulico. 

 

Sensores de temperatura 

 

Os sensores de temperatura têm como objectivo final o processamento dos dados de 

temperatura para a possível leitura do controlador, assim sendo, estes dispositivos deverão 

ser devidamente instalados, para uma boa eficiência do sistema. 

 

Uma instalação standard para AQS deverá ter sensores de temperatura junto á saída do 

colector actuando por transferência de calor por contacto indirecto; Na zona mais baixa do 

acumulador e na zona mais alta do acumulador. 

 

Comando diferencial 

 

 
Ilustração 18 - comando diferencial 

Fonte: [A] 

 

O comando diferencial ou controlo diferencial representa a estrutura electrónica inerente ao 

sistema. Este comando tem a função de recolher toda a informação do sistema através dos 

sensores de temperatura e assim, regular as bombas de circulação e por consequencia a 

recolha de toda a energia solar. 
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Tendo conta todos os aspectos descritos anteriormente, este comando tem como função 

síntese de tornar o sistema o mais eficiente possível e adaptá-lo às diversas situações a que 

o sistema está exposto. Alguns controladores possuem também registo de dados para 

funções de diagnóstico de erros. 

 

Grupo Hidráulico 

 
Ilustração 19 - grupo hidráulico 

Fonte: [A] 
 

O grupo Hidráulico utilizado pela empresa apresenta uma pré-instalação de fábrica 

possuindo todo equipamento descrito na ilustração 19.    

 

A função do grupo hidráulico agrupa vários processos da instalação, nomeadamente, a 

entrada e saída de fluido térmico para o acumulador, o processo de enchimento e 

bombagem do fluido térmico e purga de ar, o regulador de caudal, assim como a saída até 

ao vaso de expansão. 
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Instalação do Acumulador 

 

Instalar o depósito solar no local preferenciado pelo cliente, ou estabelecido pelo técnico 

(em local provido de aproximação à alimentação de água da casa). De seguida, proceder à 

ligação do depósito às tubagens de ida e retorno do colector ao grupo hidráulico. As 

conexões deverão ser facilmente montáveis/desmontáveis dotadas de meios de acoplamento 

por rosca, permitindo uma manutenção facilitada, mas também uma fácil substituição em 

caso de avaria. De seguida é instalado o circuito de consumo, começando pela válvula 

misturadora termostática, instalada no cimo do depósito, esta válvula possui 3 vias: uma 

delas vem do cimo da serpentina do acumulador, de modo a retirar água com a temperatura 

máxima do acumulador, por consequente é necessário criar uma alimentação de água da 

rede para o fundo do acumulador, esta ligação é feita através de um acessório em forma de 

“T deitado”, vulgarmente chamado de “T de latão” com três vias, uma alimenta o 

acumulador, outra é a via da origem e no cimo uma passagem para a válvula misturadora 

termostática que permitirá fazer o mix da água, este acessório deverá possuir antes de si 

uma válvula de retenção de forma a água circular num só sentido. Deverá também ser 

instalado um purgador de ar no cimo do acumulador. 

 

Encaminhadas as idas e retornos e devida alimentação do acumulador é implementado o 

grupo hidráulico, no caso dos sistemas utilizados pela EGISAER, todos eles possuem um 

grupo hidráulico pré-fabricado, composto por bomba circuladora solar, válvula de retenção, 

válvula de segurança de 6 bar com manómetro, caudalímetro, duas ligações para a carga do 

circuito solar (ida/retorno), termómetros na ida e retorno, purgador na linha de chegada e o 

controlador solar DC2 da Rigsun. Deverá ser também instalado um vaso de expansão após 

a válvula de retenção no circuito primário, nomeadamente no retorno do fluido. De seguida, 

deve-se ligar os sensores de temperatura e as respectivas ligações de alimentação do 

controlador (fase, neutro e terra) aos bornes de ligação da caixa eléctrica do controlador. 
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Terminada a instalação física do sistema, inicia-se o processo de programação do 

controlador: 

 

Em primeiro lugar é necessário programar o tipo de sistema, o controlador DC2 apresenta 

vários modelos de sistema em esquema e código (ARR), entre eles o sistema solar standard 

(O mais utilizado nas instalações e descrito anteriormente) (ARR1), o sistema solar com 

permuta de calor para um segundo acumulador (ARR2), o sistema solar com pós-

aquecimento (ARR3), o sistema solar de aquecimento vertical, que utiliza as duas 

serpentinas do depósito exteriormente por meio de tubagem (ARR4), o sistema solar com 

válvula de controlo (ARR5), sistema solar de armazenamento com bomba de controlo e 

dois acumuladores (ARR6), O sistema solar com colectores erigidos para este e oeste 

(ARR7), o sistema solar com pós-aquecimento e depósito sem serpentina (ARR8) e o 

sistema solar com pré-aquecimento no circuito do retorno (Arr9). Entre todos estes sistemas 

o mais adequado a todas as situações que acompanhei foi o sistema ARR1. 

Por fim, é de salientar, que o controlador possui todas as características para funcionamento 

de fábrica, no entanto, deverão ser programadas os seguintes pontos: 

 

Ø A temperatura máxima e mínima no acumulador 

Ø A temperatura limite dos colectores 

Ø A protecção de anti-congelamento (o controlador dá ordem á bomba para circular 

todo o fluido pelo sistema após detectada uma temperatura de risco de 

congelamento). 

 

o O controlador possui ainda as seguintes opções de visualização: 

 

Temperatura nos colectores (dado em graus Celsius), temperatura na zona mais baixa do 

acumulador (entrada de água vinda dos colectores) e na zona mais alta (saída de água para a 

válvula misturadora), velocidade de funcionamento da bomba circuladora (dado em 

percentagem), nº de horas que o sistema se encontra a trabalhar, medidor da quantidade de 

calor (caudal em l/min e concentração do anticongelante em percentagem, poder calorífico 

(quantidade de energia por unidade de massa), controlo das diferenças de temperatura (ΔT), 
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opção de arrefecimento e linguagem. Após esta instalação o sistema dispõe de um circuito 

fechado de circulação. Neste momento é necessário proceder ao enchimento do circuito 

primário com uma mistura de glicol/água (fluido térmico), sendo necessário cobrir os 

colectores solares com uma lona reflectora, verificar o correcto posicionamento e correcta 

localização de todos os componentes, verificar se não há válvulas fechadas 

inadvertidamente, abrir os purgadores de ar, encher lentamente o circuito da parte inferior 

para a superior, tomar atenção aos purgadores quando começar a sair fluido, fechá-los, 

deixar o fluido circular por alguns minutos (cerca de 5 minutos) para arrastar a sujidade, 

proceder ao esvaziamento.  

 

Após a limpeza do circuito: 

 

Abrir o elemento de purga da bomba de circulação antes de a colocar em funcionamento, 

certificar que todas as válvulas de fecho estão na sua posição correcta (abertas ou 

fechadas), verificar a inexistência de fugas, proceder ao isolamento da tubagem. 
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Manutenção dos Sistemas Solares Térmicos 

 

Realizou-se manutenções dos sistemas solares térmicos, localizados em: 

· Moradia no Barracão, Guarda, Portugal; 

· Moradia em Vale-de-Estrela, Guarda, Portugal; 

· Moradia na Covilhã, Portugal; 

 

A Manutenção deverá ser realizada pelo técnico em intervalos de dois anos, e registada 

num relatório de inspecção.  

 

Os passos a proceder em manutenções dos sistemas são: 

 

Uma inspecção visual, verificando-se: 

 

Ø O estado de toda a instalação 

Ø A monotorização dos parâmetros do sistema (pressão e temperatura) 

Ø A quantidade de anticongelante através de um medidor de densidade (densímetro) 

Ø A protecção contra corrosão do fluido térmico, ou seja, a verificação de pH, através 

de fitas de pH. Se o valor de pH for inferior a 7, a mistura de glicol/água deverá ser 

substituída. 

Nesta inspecção também se testa o estado do ânodo através da medição da corrente 

eléctrica, os valores nominais são superiores a 0,5mA. Proceder à devida purga do ar no 

sistema através da abertura dos purgadores, bem como a uma limpeza dos colectores caso 

necessário. 
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Capítulo II - Energia Solar Fotovoltaica 

 

Foi realizada uma instalação fotovoltaica, para fins de Microprodução. Localizada numa 

Moradia em Gonçalo-Bocas, Guarda, Portugal. 

Em que consiste? 

 

O sistema solar fotovoltaico tem como objectivo final a produção de electricidade através 

de painéis constituídos por células fotovoltaicas que captam a radiação proveniente do sol, 

seja ela directa ou difusa, a partir desta radiação as células sofrem vários processos 

internos, tendo em conta o tipo de célula fotovoltaica (silício ou telureto de cádmio ou os 

disselenetos de cobre e índio), produzindo corrente eléctrica. 

Nota: Os sistemas fotovoltaicos instalados pela EGISAER, foram aplicados para fins de 

microprodução e os painéis são do tipo policristalino. 

Componentes 

Um sistema fotovoltaico é constituído por: 

Ø Estrutura 

Ø Células, painéis e módulos fotovoltaicos solares 

Ø Inversor 

Ø Protecção 

Ø Contador electrónico 

Ø Cablagem 

Ø Quadro eléctrico AC e DC 

Ø Portinhola 

Ø Ponto de ligação 
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Estrutura 

A estrutura aplicada a sistemas de microprodução pode apresentar rotatividade a um eixo (plano 

vertical) ou dois eixos (planos vertical e horizontal). Dada a envergadura dos módulos instalados 

para microprodução a sua estrutura representa um alicerce fundamental á estabilidade do sistema, 

bem como ao seu rendimento global. 

Células Fotovoltaicas 

Como fora referido, as células fotovoltaicas utilizadas pela empresa são do tipo policristalino, 

apesar de não ser tão eficiente como os do tipo monocristalino a sua escolha é recompensada pelo 

período de retorno de investimento. As células mais usadas para sistemas fotovoltaicos são as do 

tipo cristalino, estando divididas em três tipos, o monocristalino, considerado o mais eficiente entre 

15-18%, o policristalino com uma eficiência entre 13-15% e o silício amorfo com um nível de 

eficiência entre os 5-8%. (Os níveis de eficiência referidos representam o rendimento em 

funcionamento no terreno). 

Módulo solar 

Os módulos solares representam cada painel individualmente, formando ligações entre si. Os 

módulos podem ser ligados de duas formas ou em série, aumenta a tensão disponibilizada, ou em 

paralelo, aumentando a corrente disponibilizada. O tipo de ligação mais comum aplicada pela 

EGISAER é a ligação em série do sistema. As características dos módulos são definidas pela sua 

corrente de curto-circuito (Isc), tensão de circuito aberto e o índice máximo de potência (Pmax). 

Na realidade as características dos módulos raramente ou nunca se atingem com exactidão pois 

mesmo que se atinja a intensidade luminosa requerida, a temperatura interna dos módulos serão 

sempre superiores às nominais. Caso parte do módulo esteja sujeito a sombreamentos a transmissão 

de corrente é garantida através de dois díodos de derivação localizados na caixa de junção dos 

módulos. 

Inversor 

O inversor tem como função a conversão da corrente DC vindo do gerador fotovoltaico para uma 

corrente AC, sinal esse que será injectado na rede. 
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A escolha do inversor para um instalador deverá ser primordial, pois a conversão DC/AC implica 

perdas nos dispositivos electrónicos, o que pode comprometer toda a instalação e o seu rendimento 

global final. 

O inversor deve ser instalado numa parede vertical. O inversor deverá, sempre que possível, ser 

instalado junto da caixa do contador ou na sua proximidade. No entanto, se absolutamente 

necessário pode ser instalado inclinado para trás em um ângulo máximo de 45 graus. 

Se as condições ambientais o permitirem, poder-se-á instalar o inversor perto da caixa de junção 

geral do gerador. Este procedimento permite reduzir as perdas de energia que ocorrem através do 

cabo principal DC, assim como reduzir os custos de instalação. 

 

Os grandes inversores são frequentemente instalados junto com outros dispositivos eléctricos, tais 

como aparelhos de ligação, de protecção, de corte, etc, num armário/quadro de potência. 

Nos sistemas fotovoltaicos com ligação á rede, o inversor é ligado á rede eléctrica principal 

directamente, com esta ligação a electricidade produzida é injectada directamente na rede eléctrica 

publica. 

Os inversores aplicados têm as seguintes funcionalidades: 

o A conversão da corrente DC para AC, de acordo com os requisitos técnicos e de segurança 

que estão estipulados para a ligação á rede; 

o Rastreamento do ponto MPP (ponto de potencia máxima); 

o Registo de dados operacionais e sinalização; 

o Dispositivos de protecção AC e DC (p. ex.: protecção de polaridade, protecção contra 

sobrecargas e sobretensões e equipamento de protecção da interligação com a rede 

receptora). 

Dependendo do seu princípio operacional, os inversores para ligação á rede podem dividir-se em 

inversores comutados pela rede (sincronizados pela rede) e em inversores auto controlados. 
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Inversores comutados pela rede 

Um inversor comutado pela rede é constituído, basicamente, por uma ponte comutada de tirístores. 

A tradicional utilização de inversores a tirístores nas tecnologias de automação. 

Este tipo de inversor ainda é utilizado actualmente, particularmente nos grandes sistemas 

fotovoltaicos. 

Inversores auto controlados 

Os inversores auto controlados são, de igual forma aos comutados, ligados num circuito em ponte. 

Dependendo do desempenho do sistema e do nível de tensão, são utilizados os seguintes 

componentes semicondutores: 

o MOSFET (transístor de potência por efeito de campo de óxido de metal); 

o Transístores de Junção Bipolar; 

o GTO (Tirístor com bloqueio assistido pela porta, até 1kHz); 

o IGBT (Transístor Bipolar de Porta Isolada); 

A aplicação do princípio de modulação por largura de impulso por estes dispositivos, permite uma 

boa reprodução da onda sinusoidal. 

Os inversores utilizados pela EGISAER, são do tipo auto controlados com transformador de elevada 

frequência (HF), de 10 a 50 kHz. Estes transformadores, quando comparados com os LF (baixa 

frequência 50Hz), têm menores perdas, dimensões, peso e custo. Porém, o circuito dos inversores 

com transformadores HF torna-se bastante mais complexo, de tal modo que a diferença de preço 

entre estes e os inversores com transformadores LF não é assim tão relevante. 

Protecção 

As ligações dos fios terra ao longo das estruturas dos módulos como protecção dos equipamentos 

nomeadamente, protecção de equipamento, contra pára-raios (sobrevoltagem), são fundamentais e 

obrigatórias por lei, em todo o tipo de equipamento à excepção dos equipamentos de tensão 

reduzida. 

Num sistema fotovoltaico com ligação á rede, deve ser implementado uma protecção de classe II. 
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Ilustração 20 - protecções fotovoltaico 

 

 

Contador de energia e modem GSM 

O contador de energia aplicado aos sistemas de microprodução deve ter capacidade de 

telecontagem e medição bidireccional ligado a um modem que processa toda a informação 

enviando todos os dados de funcionamento do sistema para rede de processamento de 

informação (recolhe a contagem e envia informações ao utilizador). 

A caixa do contador deve ser colocada em locais de acesso livre à EDP Distribuição. O 

cumprimento desta regra é indispensável à certificação da instalação de Microprodução. 

Em caso algum deverão ser consideradas localizações de contadores de produção no 

interior da habitação. Assim, quando a instalação de Microprodução estiver numa habitação 

vertical plurifamiliar, quer se trate de um condomínio ou de um centro comercial, o 

contador de produção deve ficar com acesso livre a partir das partes comuns do edifício. 

Cablagem 

O processo de dimensionamento da secção dos cabos deve também tomar em consideração 

a necessidade de reduzir o mais possível as perdas resistivas. O esboço da norma Alemã 

VDE 0100 Parte 712 (1998), sugere que a queda da tensão máxima admissível no circuito 

condutor não deve ser superior a 1% da tensão nominal do sistema fotovoltaico para as 
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condições de referência CTS. Este critério limita a 1% as perdas de potência através dos 

cabos DC do sistema fotovoltaico. 

 

Quadro eléctrico AC 

O quadro eléctrico AC é constituído por um descarregador de sobretensões do tipo 2, para 

protecção do inversor contra transitórios vindos pela rede ou pelos condutores de protecção. 

Inclui um disjuntor para protecção contra sobreintensidades e um interruptor diferencial 

para protecção contra contactos indirectos. 

 

 

Ilustração 21 - quadro eléctrico AC 

 

Quadro eléctrico DC 

 

O quadro eléctrico DC é constituído por um descarregador de sobretensões do tipo 2 para 

protecção do sistema solar fotovoltaico contra a acção das descargas atmosféricas. 

 

O quadro eléctrico DC deve ser instalado na entrada DC do inversor. Sempre que o 

comprimento do cabo entre o gerador fotovoltaico e o inversor for superior a 10 m, deve ser 
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instalada uma protecção adicional junto ao gerador fotovoltaico. 

 
Ilustração 22 - quadro eléctrico DC 

 

Secção do Cabo AC 

 

A ligação ao inversor deve ser feita com um cabo com três condutores (L, N, PE). 

Os bornes de conexão à rede da tomada de acoplamento AC, incluída na embalagem do 

inversor, permitem a ligação de condutores com uma secção transversal máxima de 4 mm². 

 
Ilustração 23 - secção de cabo AC 
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Portinhola PC/P 

 
A portinhola tem como função fazer a interligação entre o sistema fotovoltaico de 

microprodução com a rede de distribuição pública. A portinhola deve ser do tipo PC/P 

como estipulado, cumprindo a norma DMA C62-815/N 

 

 
Ilustração 24 - portinhola pc/p 

Ponto de ligação 

 

Deverá ser efectuado o pedido á EDP para disponibilizar um ponto de ligação para venda 

de energia eléctrica. 

A responsabilidade da execução da ligação é da EDP distribuição. 
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Instalação de um Sistema Fotovoltaico para 

Microprodução 

Regulamento imposto pelo governo à produção e venda de 

electricidade á rede eléctrica: 

 

v Como proceder numa instalação de um sistema fotovoltaico de microprodução: 

Para instalar uma unidade de microprodução, o interessado deve proceder ao seu registo 

no SRM - Sistema de Registo de Microprodução, mediante o preenchimento de 

formulário electrónico, disponibilizado no sítio de Internet da DGEG - Direcção Geral 

de Energia e Geologia, “www.renovaveisnahora.pt”, e respectivo pagamento da taxa de 

registo nos 5 dias úteis seguintes. Após o registo, o requerente tem 120 dias para 

instalar a unidade de microprodução e requerer o certificado de exploração através do 

SRM. O certificado de exploração será emitido após uma inspecção ao local da 

instalação.  

v Potência contratada: 

A potência de ligação à rede não pode exceder 50% da potência contratada, e o seu limite 

máximo é de 5,75kW no regime geral é 3,68kW no regime bonificado o acesso à actividade 

de microprodução pode ser restringido caso o somatório das potências de ligação das 

unidades ligadas a um determinado PT - Posto de Transformação ultrapasse o limite de 

25% da potência desse mesmo PT. 
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Dimensionamento do sistema e selecção da 

tecnologia 

Antes de mais, um sistema fotovoltaico a ser instalado para fins microprodução deverá ser 

devidamente projectado, nomeadamente a nível do local disponível e as características 

técnicas que o local proporciona (seja em terreno ou telhado), deverá ser definida consoante 

a escolha do cliente a rotatividade do sistema, seja a um eixo ou dois ou fixo. Deverá ser 

levantada uma ficha de registo que inclui as especificações do sistema a implementar, a 

orientação e inclinação em caso de ser fixo, a área disponível, tipo de montagem, 

sombreamentos, comprimentos dos cabos e a localização do inversor. 

As especificações técnicas do módulo escolhido e as ofertas de mercado determinam o 

dimensionamento do sistema. 

Instalação dos módulos fotovoltaicos e estrutura 

inerente 

As instalações a nível estrutural efectuadas na minha presença, na condição de estagiário da 

EGISAER, foram projectadas para uma estrutura em torre no terreno com rotação a dois 

eixos e foram efectuadas pela empresa contratada T&T. A torre solar, foi aplicada sobre 

uma base circular de betão sólido e agregada a uma estrutura anelar que permitirá a 

rotatividade horizontal (orientação). Após a implementação da torre e do seu eixo vertical, 

que permitirá a rotação do sistema em termos de inclinação, é aplicada a estrutura de 

suporte aos módulos, esta estrutura deverá ser pré-montada e dever-se-á proceder então: 

v Á devida agregação dos módulos ao sistema 

v Interligar os módulos entre si, recorrendo a sucessivas ligações em série ou paralelo 
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v Proceder á devida protecção do sistema aplicando as ligações terra a toda a 

estrutura, que será ligada ao eléctrodo terra de forma a proceder a possíveis 

descargas de protecção. 

Uma vez garantidas as ligações físicas entre painéis bem como a sua protecção deverá ser 

agregada a estrutura de módulos à torre fotovoltaica (este procedimento deverá ser 

realizado por um manobrador qualificado de máquinas elevatórias, tipo grua). De seguida 

deverá ser garantida a ligação física do sistema ao ponto de interligação á rede autorizado, 

esta ligação deverá ser garantida por meio subterrado e deverão ser garantidas as condições 

de protecção da cablagem por meio de guias. 

Instalação do inversor 

Embora estejam regulamentados os critérios de ligação de um sistema fotovoltaico à rede 

eléctrica pública, não estão estabelecidas as características que o inversor deve possuir para 

que esta ligação seja autorizada. Esta questão deverá ser resolvida em colaboração com o 

operador da rede. A maior preocupação recai no modo de controlo de qualidade do sinal 

eléctrico injectado na rede, em termo das harmónicas, factor de potência e desvio da tensão, 

frequência e fase (em relação à tensão da rede). 

Instalação do contador de energia e modem 

O local onde deve ser instalado o contador de energia e o seu modem, deve ser livre de 

vibrações excessivas devidamente encastrado em caixas estanque, possibilitando um 

atmosfera limpa, seca e fora do contacto com a radiação solar directa. Para uma 

optimização da leitura do display, o contador deve ser instalado ao nível dos olhos e com 

um ângulo entre -30º e +30º da vertical. O contador é construído de acordo com as normas 

IEC62053-21/IEC62053-22 (kWh) e IEC62053-23 (kVArh), Classe de Segurança II (duplo 

isolamento) e não necessita de ser ligado à terra. A caixa do contador deve ser fixa à 

parede, utilizando, para o efeito, os três pontos de fixação disponíveis. 
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Os terminais auxiliares aceitam um condutor no máximo com 1,5 mm2. Os parafusos de 

aperto são M2,5. A secção do condutor não deve ser inferior a 0,4 mm2. É recomendada a 

utilização de um condutor unifilar. 

Para protecção dos circuitos auxiliares de saída que estejam ligados a uma fonte alternada 

(se aplicável), deve ser utilizado um fusível apropriado. Verificar que as ligações ilustradas 

na caixa de terminais são asseguradas. De seguida deve ser efectuada a ligação da 

alimentação do contador. 

 

Ilustração 25 - instalação de diferentes contadores de energia e modem SGM 

 

Após as ligações feitas, o contador deverá mostrar automaticamente no visor do display a 

data, começando o auto ciclo. 

São fornecidos dois indicadores LED de impulsos. O indicador da direita representa a 

energia activa e o da esquerda a energia reactiva. 

A disposição dos terminais deverão ser os seguintes: 

Terminal 1,2 e 3 – Fase L1 

Terminal 4,5 e 6 – Fase L2 

Terminal 7,8 e 9 – Fase L3 
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Instalação do SIM 

De seguida, é inserido o cartão SIM previamente configurado pelo operador fornecedor do 

serviço. Este cartão tem como função a possibilidade de trocas de informação entre o 

utilizador e a EDP. O cartão SIM deve ter os seguintes parâmetros: 

 

Ø Número de telefone de dados. 

Ø Velocidade de transmissão (configurada de acordo com a velocidade da porta série 

do contador). 

Ø cartão pode ser de qualquer rede móvel e não deve ter PIN activo associado nem 

voice mail. 

Instalação da antena 

A instalação da antena tem o intuito de possibilitar a recepção de sinal para o envio de dados através 

do cartão SIM. Esta deve ser instalada na vertical, numa posição em que seja possível uma boa 

recepção de sinal. O nível de sinal pode ser testado através de um monitor de um telefone móvel do 

mesmo operador. Deverá ser efectuada a ligação entre a antena e o modem. 

A verificação final das comunicações é efectuada pelos LEDs do modem: 

Ø LED amarelo indica a intensidade do sinal 

Ø LED verde indica que está a comunicar 

Ø LED vermelho a piscar a cada meio segundo, indica que não tem rede 

Ø LED vermelho a piscar a cada segundo, indica que tem rede 

 

Instalação do Modem 

Após a ligação do cartão SIM e da antena, deverá ser instalado o modem adequado ao contador. 

Caso seja um modem de placa interna, não deverá ser ligado/desligado sem que a placa de cobertura 

dos terminais esteja correctamente colocada.  
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Uma vez instalados todos os componentes do sistema e devida programação, o cliente deverá esperar 

pela activação do sistema por parte dos técnicos da EDP. 
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Capítulo III - Geotermia 

Em que consiste? 

 

A energia proveniente do solo é vasta e o seu aproveitamento geotérmico é muitas vezes 

desvalorizado. Tirando casos excepcionais como zonas vulcânicas e de teor termal o 

aproveitamento geotérmico é muito pouco utilizado. 

 

Com uma projecção adequada ao sistema a ser instalado, o aproveitamento da energia 

geotérmica é altamente compatível com o meio ambiente seja ele qual for, está sempre 

disponível e é virtualmente inesgotável. Os sistemas de geotermia superficial, com uma ou 

várias perfurações equipam-se com sondas de geotermia que aproveitam o calor existente 

no subsolo. 

Este tipo de instalação depende principalmente do tipo de subsolo, não sendo muito 

relevante o tipo de clima da região. 

 

O aproveitamento geotérmico toma duas funções principais, no inverno fornece calor ao 

sistema em que está aplicado, no inverno fornece refrigeração ao sistema. 

Componentes 

Sonda geotérmica 

As sondas geotérmicas verticais alcançam até 125 m de profundidade e o seu perímetro 

deve ser de aproximadamente de 12 cm. A instalação das sondas verticais é composta por 

um, dois ou quatro tubos integrados num furo na terra com um material plástico bom 

transmissor de calor em HD-PE (polietileno) de grande resistência e longa durabilidade. 

O dimensionamento das sondas geotérmicas tem como principal influencia a condutividade 

térmica, a humidade do terreno e um possível fluxo aquífero. 
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Centrador 

 

Separam as sondas geotérmicas e possui uma forma em cruz para evitar o contacto entre 

sondas e possibilitando um contacto físico mais amplo entre o tubo vedante. 

Materiais de enchimento e vedação 

 

O fluido recorrente para o enchimento do sistema é preferencialmente constituído por 

anticongelante misturado com água, sendo um dos fluidos escolhidos pela sua 

condutividade térmica (já referido nos sistemas solares térmicos). 

 

O material utilizado para vedar os furos e consequentemente isolar as sondas geotérmicas é 

a bentonite devida á boa condutividade térmica, evidenciando um bom intercâmbio com o 

subsolo, bem como a garantia de uma selagem uniforme (poucas impurezas). A vedação 

das paredes do furo é feita por meio de tubos rígidos que tornam possível uma boa 

condutividade térmica e impedem as pressões implícitas pelo subsolo e abalamento de terra 

(a ser instalado pela equipa especializada em furos). 

A vedação do sistema é realizada a partir de um motor, que injecta a mistura de bentonite e 

cimento no interior da perfuração. 

Distribuidor 

Distribuidor de entrada/saída para sondas geotérmicas. 

 

Bomba de calor 
 
A bomba de calor funciona segundo o princípio da compreção/evaporação e utiliza a 

diferença de temperatura entre o interior da habitação e a temperatura "quase-constante" do 

subsolo no exterior. 
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Instalação do Sistema de Geotermia 

Realizou-se a instalação de sistemas de geotermia numa moradia no Barracão, (Guarda, 

Portugal), com o objectivo de fornecer energia num piso radiante. 

 

A Instalação efectuada na área geotérmica caracteriza-se por um sistema de quatro furos, 

cada um com oitenta metros de profundidade, cada furo apresenta quatro sondas 

geotérmicas, organizadas por centradores. O sistema possui ainda um distribuidor que igual 

aos utilizados em piso radiante, este sistema é acompanhado por uma válvula reguladora e 

uma válvula de passagem. 

 

Todo o sistema foi projectado de forma a conceber uma fonte de energia baseada no 

aquecimento para um sistema de piso radiante de uma moradia. 

 

Para começar o cliente deverá requerer uma licença de modo a contratar uma empresa 

especializada em furos, com intuito de deferir uma análise ao terreno. 

Após essa análise o cliente poderá contratar uma empresa de energias renováveis, que 

efectue instalações de geotermia, para a criação de um projecto de sistemas de geotermia. 

O projecto deverá ter por base: 

 

Ø A análise geográfica do subsolo, do terreno e das condições climática da região 

Ø A funcionalidade do sistema 

Ø Os tipos de materiais a serem utilizados 

 

 

Como foi referido o cliente deverá contratar uma empresa especializada em furos de modo 

a proceder á perfuração do terreno. 
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ilustração 26 - Perfuração do terreno 

 
 

 

Após a projecção do sistema e perfuração do terreno, o técnico terá todos os meios a 

proceder a uma instalação segura, de qualidade e eficaz. 

 

A distância mínima entre furos é de seis metros. 

 

Uma vez realizados os furos, o técnico toma todas as condições para iniciar a instalação do 

sistema. Assim sendo, deverá proceder ao desenrolar dos tubos e estica-los de modo a 

facilitar a aplicação e a agregação das sondas geotérmicas aos centradores. De seguida 

deverá ser feito uma inspecção visual a todos os tubos de modo a verificar, caso exista, 

alguma anomalia. 

 
ilustração 27 - Sondas geotermicas 

Fonte: EGISAER 
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Os centradores deverão estar a cerca de três metros de distância uns dos outros, de modo a 

garantir que o tubo se encontra bem esticado apresentando conexões seguras e estáveis. 

 

Deverá ser instalado um peso no extremo das quatro sondas agregadas, de modo a garantir 

que o tubo não suba por efeitos da pressão da água. Dado que o local apresenta 

características de subsolo com abundância de água e solo pouco rochoso, a instalação de 

um peso torna-se necessária e deverá ser adaptada às características do sistema a instalar. 

Após esta preparação inicial, os tubos estão aptos para a progressão da instalação. 

 
ilustração 28 - Preparação das sondas 

Fonte: EGISAER 

A instalação dos tubos no interior do furo deverão ser procedidos com um número mínimo 

de três pessoas de forma a suster a pressão implicada pelo peso dos tubos. Os tubos deverão 

ser erigidos a uma altura de dois metros sensivelmente, de modo a criar um plano vertical, o 

quanto possível. 

 

Após o enchimento do sistema é feita a escavação de um circuito entre os tubos, onde 

circulará as conduções de união. Estas uniões deverão estar a uma profundidade de 1,2 a 

1,5 metros, para proteger o sistema dos gelos formados no inverno, ou o calor intenso no 

verão. Este sistema apresenta válvulas de regulação, que regulam o caudal de cada furo, de 

modo que a mistura de anticongelante flua de igual forma pelo sistema. Após a devida 

instalação das uniões e devida orientação até ao distribuidor são procedidas as devidas 

orientações de ida/retorno e efectuado as conexões inerentes. Após esta instalação não foi 

possível continuar a instalação, por questões de tempo e falta de material encomendado por 

isso fica aqui uma breve síntese de como continuaria a instalação: 
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Ø Efectuar a instalação da bomba de calor, ligada ao colector de distribuição e 

instalado um vaso de expansão entre estes dois sistemas. 

Ø  Segue-se o devido teste ao sistema. 

 

Nota: O método apresentado relativamente ao desenrolar do tubo e introdução do mesmo 

na perfuração não é, de modo algum o mais indicado. O técnico deverá estar provido de 

maquinaria específica, tipo guindaste, que desenrole a tubulação á medida que é 

introduzido no interior do furo. 
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Capítulo IV - Recuperadores de calor 

Em que consiste? 

 

Os recuperadores de calor são sistemas que aquecem o ar ambiente, através da queima de 

lenha ou pellets, este tipo de sistemas pode ser ligado a diferentes tipos de sistemas de 

apoio como caldeiras e irradiar calor através radiadores ou piso radiante. 

Componentes  

Recuperador 

  

O recuperador representa metaforicamente o coração do sistema, e representa um 

equipamento construídos a ferro fundido, cuja função é a produção de ar quente através da 

queima de lenha ou pellets, que face à sua concepção permite que a potência calorífica da 

lenha seja substancialmente recuperada para o ambiente. Isto é, se numa lareira aberta 

recuperamos em média 15% para o ambiente, os recuperadores de calor recuperam, desde 

que bem instalados, percentagens que chegam a atingir os 80% de rendimento. 

Estes sistemas estão disponíveis no mercado em várias dimensões de forma a possibilitar 

um maior leque de escolha, visto que pode substituir eficazmente uma lareira tradicional. 

 

Ventilador 

 

As partes metálicas da caixa-de-ar do recuperador depois de quentes irradiam o calor, o 

qual sobe naturalmente por convecção. Então se forçarmos esse ar a passar mais 

rapidamente através dessas mesmas caixas-de-ar, (espaço entre a corpo do recuperador e o 

cárter) mais as partes metálicas arrefecem e maior calor é retirado. Assim sendo o 

ventilador tem a função de rentabilizar esse calor projectado. 
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Existem dois tipos de Ventiladores: exautores e insufladores. 

Os exaustores extraem o ar da câmara de aquecimento do recuperador, com ou sem cárter. 

Os insufladores insuflam ar na câmara de aquecimento do recuperador, neste caso o 

recuperador tem que possuir um cárter. Neste caso o ventilador pode ser colocado no 

exterior da casa, sendo o ar transportado por uma conduta. 

Em recuperadores de grande dimensão o ventilador deixa de ser importante se 

pretendermos aquecer apenas uma sala.  

 

Devido à sua grande dimensão a sua capacidade de irradiação aumentar, no entanto não nos 

podemos esquecer que quanto maior for a dimensão do recuperador mais necessidade de 

lenha terá para obter o seu rendimento. Este tipo de recuperadores quando instalados sem 

ventilação devem possuir grandes entradas e saídas de ar para potenciar a convecção. 

 

Termóstato 

 

Os recuperadores de calor com ventilador, equipados com um interruptor termostático têm 

a grande vantagem de o utilizador não ter de se preocupar em ligar o ventilador quando o ar 

aquece, para poder aumentar o rendimento da recuperação, ou ter de desligá-lo quando 

acaba a lenha ou apaga o fogo. O seu funcionamento é muito simples: 

 

Se usar um termóstato regulável, coloca-se o termóstato na temperatura a partir da qual se 

quer que o ventilador arranque, devendo a mesma ser superior á temperatura ambiente caso 

contrário o ventilador nunca pára. Sempre que se quiser que o ventilador trabalhe menos 

tempo sobe-se a temperatura do interruptor. O que não é aconselhável pois reduz a 

produção de calor. 

 

Aconselha-se regular o termóstato entre os 20 e os 40 graus, preferencialmente nos 30 

graus (graus Celcius). 
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Chaminé e conduta 

 

Uma chaminé de um sistema recuperador de calor deverá possuir certas características 

técnicas de forma a possibilitar uma boa extracção dos fumos. O tipo de material a utilizar é 

o aço inoxidável e o seu diâmetro depende das características do recuperador. 

 

A chaminé não deverá possuir mais do que duas curvas durante o seu percurso de extracção 

de fumos, de forma a evitar condensações, ou até mesmo retorno do fumo. 

 Para uma boa eficiência terá que permitir a passagem do vento sem possuir obstáculos que 

dificultem a sua passagem, para evitar que o vento entre pela conduta abaixo. 

 

As chaminés mais baixas, ou junto de edifícios mais altos, devem ser chaminés especiais 

para evitar que os remoinhos provocados pelas correntes descendentes entrem pela conduta 

de fumos. Uma boa chaminé para esse efeito é a chaminé em H. 

 

 Se a conduta do recuperador for interior podemos usar a corete de passagem para criar uma 

caixa-de-ar onde são colocadas duas grelhas para provocar a convecção recuperando assim 

o calor da própria conduta. Conseguimos assim aquecer um piso superior, caso exista. O 

diâmetro necessário de uma conduta varia com a altura: 

 

 

v Uma conduta com o diâmetro de 200 mm geralmente é o suficiente para 

recuperadores ou lareiras abertas. 

 

v Em recuperadores com pequena dimensão pode ser reduzida  até 180mm, com 

menor diâmetro no entanto poderá causar alguns problemas de funcionamento 

esperado mesmo em recuperadores fechados. 
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v Em lareiras abertas ou fechadas de grande dimensão o diâmetro 230 mm, 250mm ou 

superior é aconselhado.  

Instalação de Recuperadores de Calor 

 

Os recuperadores de calor instalados durante o período de estágio foram do tipo de 

encastrar e a lenha, aquecendo a ar ou a água, para aquecimento de piso radiante e 

radiadores, instalados em: 

· Moradia em Vila Franca das Naves, Guarda, Portugal (recuperador a ar); 

· Moradia na Póvoa do Mileu, Guarda, Portugal (recuperador a água); 

 

Conhecimentos básicos a ter em conta numa instalação de recuperadores de calor: 

 

Conhecimento do local e condições a proceder a instalação, nomeadamente se este sistema 

vem substituir uma lareira ou recuperador ou se a instalação será feita de raiz. 

As instalações realizadas proviam de chaminé e conduta, sendo instalações de substituição 

de tecnologia. Tendo em conta estes factores, o instalador deverá começar por retirar a 

placa que envolve o recuperador a ser substituído (habitualmente de gesso cartonado), que 

cobre o encastramento do sistema antigo. Segue-se a devida substituição do sistema, uma 

vez instalado no local a aplicar, o instalador deverá proceder á colocação ou substituição, 

caso seja necessário, das condutas de extracção de fumos. De seguida são instalados as 

ligações de ida e retorno da água (se o sistema a aplicar for a água), ou para sistemas a ar, 

devem ser instalados os tubos flexíveis que extraem o ar quente para as grelhas de 

ventilação. No caso de recuperadores de calor a água, o sistema de tubagem a utilizar é o 

cobre, e será ligado a uma caldeira ou acumulador, neste caso, o sistema deverá possuir 

uma bomba circuladora de forma a possibilitar a circulação eficiente da água, um purgador, 

válvulas de segurança e válvulas de passagem. O sistema poderá recorrer também a uma 

válvula de três vias que possibilita a abertura e fecho da circulação da água pela caldeira ou 

recuperador de forma a tornar o sistema mais eficiente. Por fim é instalado o termóstato 

numa zona especificada pelo cliente de forma a ter controlo na regulação do sistema. 
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Capítulo V - Piso Radiante 

Em que consiste o piso radiante? 

O piso radiante consiste no aquecimento ambiente através de irradiação de calor de forma 

uniforme a partir do pavimento, esta disposição e expansão de calor irá permitir que o 

soalho, em zonas baixas do nível da casa, estejam sempre quentes ao contrário de outros 

sistemas de aquecimento tradicionais em que as temperaturas são superiores junto do tecto 

e inferiores ao nível do pavimento. 

A transferência de calor dá-se de duas formas, por condução (tubo /pavimento) e convecção 

(pavimento/ar), através de tubos EVOH tipicamente nominados por PEX com uma película 

anti oxigénio. 

Este tipo de tecnologia é formado por uma rede de tubagem embutida no pavimento, um 

grupo térmico e bandas perimetrais. 

O piso radiante pode ser de dois tipos: 

O piso radiante hidráulico baseia-se num circuito de tubos embutidos na argamassa, 

regulando a temperatura a partir da circulação de um fluido termodinâmico. 

Este tipo de sistema Aquece o espaço utilizando electricidade para alimentar os elementos 

de aquecimento (cabos), instalados por baixo do chão, e que por sua vez emitem calor 

radiante. 

Componentes  

Fontes de calor 

 

O aquecimento pode ser feito através de uma caldeira a gás ou eléctrica ou até por meios de 

sistemas de energia solar térmica. 
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Grupo de regulação térmica 

 

Este equipamento acumula diversas funções, tais como, misturador e temporizador, por 

vezes é também aplicado a este grupo a bomba de circulação, gerenciando a distribuição de 

água quente pelos circuitos. Possui também um regulador termostático. 

 

Sistema de distribuição 

 

O sistema de distribuição e feito através de colectores formados por dois grandes circuitos, 

o de ida e retorno e subdividido por circuitos individuais. 

O kit colector é composto por: 

 

o Colector de barra pré-montado niquelado 

o Colector de entrada com detentores 

o Colector de saída com válvulas termostatizáveis 

o 2 Tampões macho com o-ring para colector 

o 2 Válvulas de descarga de ½ 

o 2 Purgadores de ar de ½ 

o 2 Suportes metálicos para os colectores 

o Válvula de esfera 

o Termómetros 

o Adaptadores monobloco 

 

 
Ilustração 29 - Colector de distribuição 
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Banda perimetral 

 

Esta banda é constituída por poliestireno expandido, totalmente plastificada para um 

reforço da sua resistência, o que também evita a entrada de argamassa na câmara de 

dilatação. Esta banda é colocada no perímetro das divisões de forma a absorver as 

dilatações do pavimento evitando perdas por contacto. 

 
Ilustração 30 - Banda perimetral 

Fonte: [7] 

 

Clip de fixação 

 

Para a fixação da tubagem são utilizados clips de fixação especiais que fixam de forma 

rápida e eficaz a tubagem. 

 
Ilustração 31 - Clip de fixação 
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Instalação do piso radiante 

As instalações foram realizadas: 

· Moradia em Vila Franca das Naves, Guarda, Portugal; 

· Moradia em Barracão, Guarda, Portugal; 

 

As instalações efectuadas na EGISAER relativas a piso radiante foram apenas de um tipo, 

de sistema hidráulico. 

 

Para uma instalação dever-se-á projectar o número de circuitos de água fria e água quente a 

utilizar, de seguida, forrar o pavimento com poliestireno extrudido ou outo tipo de material 

isolante que servirá com sub-base, uma vez forrado o pavimento deve-se verificar que a 

superfície plana está seca e devidamente limpa. 

 

Posteriormente são marcadas as zonas de objectos fixos e móveis, como sanitas, armários 

ou fogões pois a instalação deverá evitar sempre essas zonas. 

São instalados os colectores e a bomba de circulação, uma vez instalados os colectores, dá-

se lugar á distribuição das tubagens no pavimento, as formas de distribuição utilizadas 

foram as descritas na figura. 

 

 
Ilustração 32 - Descrição dos tipos de circuitos de piso radiante 
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Ilustração 33 - Circuitos realizados 

 

O tubo PEX deverá ser instalado e fixado por meios de clips especiais descritos 

anteriormente. 

 

Após a sua fixação e instalação em todas as divisórias projectadas inicialmente, deverá ser 

procedido o devido encastramento dos tubos em argamassa e cimento cola. 

 

O tipo de pavimento a utilizar deve possuir um coeficiente de transmissão de calor elevado 

obtendo o menor número de perdas de calor, tendo em conta estes factores, o tipo de 

pavimento recomendável são os cerâmicos. Deverão ser Efectuadas todas as ligações á 

fonte de aquecimento e efectuar os devidos ensaios e purga da instalação que ficará em 

carga até ao dia de arranque. 

 

 
Ilustração 34 - Tubo PEX e material envolvente 

Fonte: [8] 
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Observações: 

Como instalador tomo conta de determinadas escolhas: 

Nomeadamente a escolha do tubo PEX, tecnicamente adoptaria o tubo multicamada devido 

ao seu duplo isolamento e características na lista de tubagem.  
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Conclusão 

 

Durante todo o meu percurso como estagiário da EGISAER, foram aparecendo 

determinadas barreiras e dificuldades, que só a prática as desmascara. Penso que uma das 

grandes barreiras que distingue um estagiário em final de curso de um técnico é a falta de 

preparação de origem técnico-prática na formação interna a que está sujeito. Como aluno 

do Instituto Politécnico da Guarda, nomeadamente, da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão, admito que esta carência técnica dificulta a nível considerável o desempenho do 

estagiário. 

 

Uma das aprendizagens que levei a cabo foi a interiorização de como uma empresa, de 

índole instaladora, se rege: 

 

Ø Eficácia do técnico 

 

Ø Rapidez de montagem 

 

Ø Impacto visual da instalação 

 

Ø Perspicácia na previsão e resolução dos eventuais problemas a que a instalação está 

sujeita 

 

Estas são as regras empresariais, regras quase equiparadas às imposições de linhas de 

montagem de fábrica, aos quais o instalador recorre, procedendo de forma “automatizada”. 

 

Uma proposta que deixo para futuras formações na área envolvente das energias renováveis 

é a integração de temáticas práticas como a montagem de sistemas ligados a esta área. No 

meu ponto de vista será a conjugação perfeita, para uma formação exemplar de um técnico 

qualificado. 
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Apesar destes entraves de origem prática, descritos anteriormente, foram esses mesmos que 

me fizeram crescer interiormente, deste modo, penso que demonstrei superar todos os 

obstáculos impostos com uma dedicação exemplar. 
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Ø [5]http://www.energiasrenovaveis.com/DetalheConceitos.asp?ID_conteudo=42

&ID_area=8&ID_sub_area=26 

 
Ø [6] Guia para instaladores de colectores solares (PRIME) 

 
Ø [7] http://www.pacificdays.pt/equipamentos%20de%20conforto.html 

 
Ø [8] PEX Mais, Assessoria, Comércio e Representações Ltda 
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Anexos 
 

Painel solar térmico 

 

Legislação 

 

“O novo Regulamento de Comportamento Térmico de Edifícios (RCCTE), em vigor 

desde 2006, tornou obrigatório o recurso a sistemas de aproveitamento de energia solar para 

o aquecimento de águas sanitárias. 

 

As condições em que se aplica a obrigatoriedade estão estipulados nos Decretos-Lei 

nº 78, 79 e 80 de 2006, onde é estipulada a seguinte regra base: 

1m² por pessoa, relativo a um colector padrão, devendo-se recalcular essa área 

conforme a melhoria de rendimento proporcionada pelo tipo de colector seleccionado e a 

utilizar (método descrito nas Perguntas e Respostas no site da ADENE nos nºs M8, M17, 

M18 e M19). 

 

Apenas podem ser contabilizados os ganhos úteis de painéis solares certificados e 

instalados por instaladores certificados.” 

 

Retirado pelo endereço http://www.rigsun.pt/legislacao/default.asp 

 

Painel fotovoltaico 

Legislação 

 

(Retirado do portal de energias renováveis) 

Existem vários tipos de produção de energia eléctrica legislados, recorrendo á energia 

fotovoltaica: 
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Consumo próprio 

 

DL 68/2002 

Consumidor/Produtor 

 

“O presente diploma regula a actividade de produção de energia eléctrica em baixa tensão 

(BT) destinada predominantemente a consumo próprio, sem prejuízo de poder entregar a 

produção excedente a terceiros ou à rede pública.” 

 

Decreto-lei 101 de 2007 

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas (RLIE). 

Ligação á rede 

ENE2020 - RCM 54/2010 

“Em 4 de Agosto foi publicada no Diário de Notícias a Resolução do Conselho de Ministros 

relativamente à Estratégia Nacional de Energia.”  

 

DL 33-a/2005 

alterações do DL339 e dl312 

 

“O presente diploma actualiza os valores constantes da fórmula de remuneração de 

electricidade produzida a partir de recursos renováveis, garantindo a respectiva 

remuneração por um prazo considerado suficiente para permitir a recuperação dos 

investimentos efectuados e expectativa de retorno económico mínimo dos promotores.” 

DL 312/2001 

Ligação à Rede 

 

“O presente diploma estabelece as disposições aplicáveis à gestão da capacidade de 

recepção de energia eléctrica nas redes do Sistema Eléctrico de Serviço Público (SEP), por 
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forma a permitir a recepção e entrega de energia eléctrica proveniente de novos centros 

electroprodutores do Sistema Eléctrico Independente (SEI).” 

 

DL 339/2001 

Fórmula tarifária 

 

“O Governo entende ser necessário rever o Decreto-Lei n.° 189/88, de 27 de Maio, com a 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 168/99, de 18 de Maio, introduzindo-lhe alterações 

indispensáveis ao estabelecimento de uma remuneração diferenciada por tecnologia e 

regime de exploração e atribuindo destaque apropriado às tecnologias que, embora 

emergentes, como é o caso da energia das ondas e da energia solar fotovoltaica.” 

 

Microgeração 

 

DL 118-A de 25 de Outubro de 2010 

Estabelece novas regras para a produção em baixa tensão. 

Art. 12º do DL363/2007 

O rendimento de montante de € 5.000, resultante da actividade de microprodução prevista no 

DL363/2007, fica excluído de tributação em IRS. 

DL 363/2007 

Simplificação do regime de licenciamento existente, substituído por um regime de simples 

registo, sujeito a inspecção de conformidade técnica. 
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Lista de tubagem Acessória 

 

Em que consiste o tubo PEX? 

 

O Tubo PEX (tubo de polietileno reticulado), é uma das várias tecnologias mais recentes e 

promissoras para sistemas de canalização em instalações de água quente e fria no interior 

da estrutura de edifícios e para a condução de água destinada ou não ao consumo humano. 

As suas vantagens são a facilidade de substituição de tubos danificados, pois são inseridos 

em mangas, não sendo necessário fazer rasgos nas paredes e a sua maleabilidade. 

 

Tubo multicamada? 

 

O tubo multicamada é constituído por uma camada intermédia de alumínio com juntas 

sobrepostas e soldadas por ultra-sons, com revestimento externo e interno de polietileno 

resistente à temperatura. Todas as camadas são fortemente unidas através de um agente 

adesivo especial. 

As suas vantagens são a rigidez pelas várias camadas tornam-se resistentes a rebentamentos 

ao longo do tempo, possui uma camada de anti difusão de oxigénio, resistente à corrosão e 

a depósitos de calcário.  

 

Tubo PP-R 

 

PP-R são tubos de polipropileno uma matéria plástica impermeável que não se degrada ao 

longo do tempo. 

Este tipo de material não é contaminante e não apresenta nenhum material nocivo ao meio 

ambiente, apresenta uniões seguras por fusão térmica, rapidez na montagem, resistente a 

agentes químicos, segurança na condução de água quente a altas pressões, isolante 

eléctrico, baixa condutibilidade térmica. 
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Lista de Abreviaturas 
 
ESTG – Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

CET – Curso de Especialização Tecnológica 

ADENE – Agência para a Energia 

AQS – Águas Quentes   

°C – Graus Celsius 

Mm – Milímetro 

PVC – Policloreto de polivinila 

UV – Ultra Violeta 

W/m2 
– Watt por metro quadrado 

l – Litro 

ΔT – Diferença de Temperatura 

% - Percentagem 

pH - Potencial Hidrogeniônico 

mA – Miliampere 

BT – Baixa Tensão 

RLIE – Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas 

SEP – Sistema Eléctrico de Serviço Público 

DL – Decreto-lei 

IRS - Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

ISC – Corrente de curto-circuito 

Pmax – Potência máxima 

DC – Corrente Continua 

AC – Corrente Alternada 

MPP – Ponto de Potência Máxima 

MosFET – Transístor de Potência por efeito de campo de óxido de metal 

GTO – Transístor com bloqueio assistido pela porta 

IGBT – Transístor bipolar de porta isolada 

Hz – Hertz 
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kHz – Quilo Hertz 

EDP – Energias de Portugal 

m – Metro  

L – Linha 

N – Neutro 

PE – Terra 

mm2 – milímetro ao quadrado 

DGEG – Direcção geral de Energia e Geologia 

SRM – Sistema de Registo de Micro produção 

° - grau 

kVArh – Quilo Volt-Ampère reactivo hora 

LED – díodo emissor de luz 

L1 – Linha um 

L2 – Linha dois 

L3 – Linha três 

SIM – Módulo de Identificação do Assinante 

PIN – Número de Identificação Pessoal 

EVOH – Ethylene Vinyl Alcohol reticulado 

PP-R - Polipropileno 

 




