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RESUMO 

Neste trabalho referente ao estágio irei fazer uma breve abordagem sobre a história 

e os objectivos da empresa onde estagiei.   

Porem este trabalho incidirá maioritariamente no aproveitamento da energia solar.  

Farei uma breve referência sobre sistemas fotovoltaicos ligados á rede e de sistemas 

fotovoltaicos autónomos. 

Irei também explicar a montagem e constituição dos seguidores solares, dos 

Smartpark, e estruturas fixas. 

Referirei quais os diferentes tipos de colectores solares, as suas funcionalidades e as 

diferenças entre eles, os componentes e as vantagens e desvantagens de cada um.  

Falarei também sobre os sistemas de circulação a diferença entre sistema de 

circulação forçada e sistema de termossifão.  

Vou ainda mostrar fotos de instalações que realizei no estágio. 
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2. PLANO DE ESTÁGIO  

 

Integração do estagiário na empresa. 

Acompanhamento da montagem de sistemas fotovoltaicos. 

Acompanhamento da montagem de sistemas solares térmicos. 

Montagem e manutenção de equipamentos. 
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3. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DA EMPRESA  

3.1. HISTÓRIA DA EMPRESA  

O Senhor Alberto Fortunato que sempre ajudou desde pequeno nos negócios da 

família, quando cresceu tirou o curso e começou ele a gerir a empresa dos pais, uma 

empresa de materiais de construção. Mas ao fim de muitos anos de trabalho nessa empresa 

decidiu ter uma empresa própria sem ter que se preocupar com terceiros. E assim criou a 

empresa Alberto Fortunato – Energias Renováveis unipessoal Lda, abaixo designada por 

For2nato. Funcionando com 4 empregados. 

 

3.2. OBJECTIVOS DA EMPRESA 

A For2nato vem-se consolidando como uma empresa de referência no seu sector de 

actividade e para isso muito contribuem as soluções técnicas que colocou à disposição do 

mercado da construção civil e obras públicas. Na mesma proporção que crescem as 

soluções técnicas, estão os processos e os intervenientes internos e externos que tornam real 

a execução de um qualquer projecto ou produto da For2nato. 

Assim, o estreitar de relações com os seus fornecedores, a preocupação com os seus 

recursos humanos em particular no que toca à sua segurança e ao desenvolvimento pessoal, 

e por fim o estabelecer de parcerias ou de relações de proximidade e confiança com os seus 

clientes, são os aspectos de diferenciação responsáveis pelo sucesso da For2nato.  

Na For2nato a busca permanente da satisfação dos seus clientes é um objectivo, à 

partida, alcançado, pois é adoptada uma postura pró-activa, munindo-se a empresa de 

condições favoráveis ao desenvolvimento da sua actividade e efectua-se uma aposta séria 

na qualidade e um compromisso verdadeiro com o ambiente.  

É com esta certeza que a For2nato desafia os seus potenciais e actuais clientes a 

confiarem na procura de soluções para os seus projectos quer no fabrico quer na venda de 

todo o tipo de materiais de construção desde a concessão de projectos particulares e 

públicos. 
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O objectivo For2nato, é desenvolver com as empresas suas clientes uma parceria 

capaz de enfrentar com sucesso os desafios decorrentes da política dos mercados e 

contribuir desta forma para o desenvolvimento das empresas da região e indirectamente 

contribuir para o desenvolvimento da economia regional, com repercussões a nível nacional 

e internacional. 

 

3.3. A MISSÃO DA EMPRESA É:  

 

Conceber, desenvolver e implementar soluções inovadoras e de elevado valor 

acrescentado para os nossos clientes no âmbito de Instalações Técnicas, Energias 

Renováveis, materiais de construção de elevada qualidade respeitando os princípios da 

sustentabilidade, maximizando/preservando a criação de valor comum. 

 

3.4. A EMPRESA  

 

Devido á evolução das necessidades dos clientes e de mercado, a empresa foi 

expandido a sua área de negócio bem como os produtos comercializados. 

Comercializa uma vasta gama de produtos, produtos esses necessários desde a projecção ao 

acabamento final de todo o tipo de edifícios públicos e privados. 

Neste momento existe na For2nato, cerca de 30 000 produtos no seu circuito 

comercial indicando de entre eles uma forte aposta nas energias renováveis, tendo para isso 

investido fortemente em formação e desenvolvimento de conhecimento aos seus 

colaboradores, bem como a sensibilização constante de um melhor meio ambiente.  
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3.5. POLÍTICA AMBIENTAL  

 

A For2nato, empresa líder, consciente das implicações ambientais, da sua actividade 

industrial, pretende contribuir para o desenvolvimento sustentável, através de uma 

estratégia responsável e consequente em matéria de ambiente, assegurando a melhoria 

contínua do seu desempenho. 

Tendo em conta a relevância de alguns dos impactos ambientais da sua actividade, a 

For2nato continuará a modernizar tecnologicamente as suas instalações, no sentido de 

compatibilizar os princípios de protecção do ambiente com a competitividade da sua 

actividade, indispensável ao desenvolvimento e progresso da economia do país. 

 

3.6. POLÍTICA OCUPACIONAL SAÚDE E SEGURANÇA  

 

A Saúde Ocupacional e Segurança é um dos valores fundamentais da cultura 

empresarial da For2nato, constituindo um dos alvos prioritários da sua estratégia de 

actuação. É pois, necessário promover, de forma constante, uma política activa de respeito 

pelas normas de higiene, saúde e segurança no dia-a-dia de todos nós. Os seus 

comportamentos são a marca mais forte na sua cultura. 

A For2nato, líder local, consciente das implicações que a sua actividade tem na 

segurança e saúde dos seus colaboradores, pretende contribuir para o desenvolvimento 

sustentável, através de uma estratégia responsável e consequente em matéria de Saúde 

Ocupacional, assegurando a melhoria contínua do seu desempenho. 

É este posicionamento que fundamenta e influência a opção da For2nato pela 

implementação de um Sistema Integrado de Saúde Ocupacional (SISO). 
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4. OBJECTIVOS DO TRABALHO DESENVOLVIDO  

São os constados no plano de estágio aprovados no início do estágio pelo supervisor da 

empresa, pelo orientador da ESTG e concordância do estagiário.  
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5. TRABALHO DESENVOLVIDO 

5.1. SOLAR FOTOVOLTAICO  

A energia solar fotovoltaica é o nome dado à transformação da luz solar em energia 

eléctrica. Essa transformação é efectuada por células solares, integradas em painéis 

fotovoltaicos. Os sistemas fotovoltaicos podem ser autónomos ou estarem ligados à rede de 

electricidade (geralmente à EDP). Nos sistemas autónomos, toda a energia eléctrica que é 

produzida é consumida pelo produtor.  

 

5.1.1 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LIGADOS À REDE  

No caso dos sistemas ligados à rede de electricidade, parte (ou nenhuma) da energia 

é consumida pelo produtor e a restante é entregue à rede eléctrica, sendo o produtor 

remunerado pela energia fornecida.  

Um sistema fotovoltaico ligado à rede 

consiste simplisticamente num conjunto de 

painéis solares interligados (o gerador solar), um 

equipamento inversor e um contador para ligação 

à rede pública de electricidade.  

 

Actualmente está em vigor uma legislação 

que incentiva este tipo de instalações 

(microgeração). O Decreto-Lei nº (DL 118-

A/2010 de 25 de Outubro) estabelece um tarifário 

de referência, no regime bonificado, de 0,38€ por 

KWh, para os primeiros 8 anos e 0,22€ por KWh 

nos seguintes 7 anos e o contrato com a EDP é 

elaborado por 15 anos, aplica-se à instalação de 

microprodução. 

Figura 1: Circuitos ligado á rede 
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A aquisição de um sistema fotovoltaico para ligação à rede para a venda 

(microprodução) é uma opção viável e interessante do ponto de vista económico tendo em 

conta os benefícios fiscais e a remuneração bonificada da energia vendida à rede. 

Geralmente o investimento é pago em 7 anos, sendo que o tempo de vida destes 

equipamentos é normalmente de 20 ou mais anos. 

Nota: para se ser micro-produtor é necessário possuir também uma instalação solar térmica 

(de águas quentes solares). 

 

5.1.2. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS  

 

Os sistemas autónomos diferem dos sistemas ligados à rede essencialmente por: 

1. Serem dimensionados em função dos consumos energéticos  

2. Utilizarem baterias para armazenarem energia, produzida em excesso durante 

determinado período para poder ser utilizada por exemplo, de noite, quando não 

há produção de electricidade. A autonomia e potência disponível dependerão 

naturalmente do dimensionamento total do sistema. 

3. Podem ser necessários sistemas de apoio (ex: gerador) 

Do ponto de vista ambiental está solução é muito interessante pois grande parte (ou 

toda) da energia eléctrica é produzida a partir de fontes renováveis.  

Os sistemas autónomos são mais caros que os sistemas ligados à rede, e 

economicamente apenas são bons para moradias isoladas da rede eléctrica, nas quais o 

custo de as ligar à rede terá de ser suportado pelo dono da moradia e assim não terá 

necessidade de ligar á rede. 
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5.2. PROCEDIMENTOS EFECTUADOS NO ESTÁGIO DURANTE 

A MONTAGEM  

 

Manual de montagem do seguidor solar SF35 

 

 

 

 

Figura 2: Seguidor solar SF35 
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5.2.1. MONTAGEM DOS COMPONENTES DO POSTE  

No poste, deverão montar-se (antes da elevação e fixação sobre a fundação), a coroa 

de rotação e o suporte inferior. 

 (Fundação 3metros por 3 metros e 1,50 metros de profundidade).  

 

5.2.1.1. MONTAGEM DA COROA  

Montar a coroa sobre o topo do poste com 16 parafusos Allen M16x45 e anilha 

cónica de contacto (NFE25511) de M16, introduzindo os parafusos pela parte de baixo. 

 

Os 4 parafusos onde se encontram as janelas do poste serão, também, de M16x45, 

mas hexagonais, para facilitar a sua montagem. 

 

Será realizado o aperto dos parafusos através das janelas de acesso situadas na parte 

superior do poste. Para sua orientação, o norte do poste é o lado onde se encontram os dois 

orifícios dispostos para a passagem de cabos do armário e inversor (caso se monte sobre o 

poste). 

 

Figura 3: Coroa 

NOTA: O topo da coroa para montagem do motor também pode ser para Este, o contrário 

da imagem, que está para Oeste.  
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Embora seja possível montar a coroa depois de içado o poste, a sua montagem é 

mais simples e rápida com o poste em posição horizontal. 

Para reduzir o tempo de montagem, poderá utilizar um expansor de tubo, apertando os 

parafusos com pistolas de impacto eléctricas ou pneumáticas, para poder apertar a partir da 

base do poste. 

A coroa deverá orientar-se com a parte plana direccionada para norte (onde está a 

placa de identificação da coroa), de modo que, aquando da montagem do motor, esta fique 

sempre lateral, ou seja, direccionada para este ou em caso especial para oeste. 

 

 

5.2.1.2. MONTAGEM DO SUPORTE INFERIOR  

Montar o suporte inferior através de 6 parafusos M10x30 e anilha sobre a porca 

M10 previamente rebitada no poste. A montagem é mais simples com o poste numa 

posição horizontal, já que teremos acesso desde a base aberta do poste. 

 

 

Figura 4: Suporte inferior 

Esta manobra de montagem da coroa e do suporte inferior sobre o poste antes da sua 

elevação reduz o tempo de montagem na instalação de muitas unidades, realizando-a em 

série, directamente no lugar de descarga dos materiais, evitando o transporte para a 

localização de cada seguidor da coroa e do suporte inferior. 
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5.2.2. ELEVAÇÃO E NIVELAMENTO DO POSTE  

Uma vez montado o poste com suporte inferior e coroa, poderá transportar-se o 

conjunto e colocá-lo sobre a respectiva fundação. O poste é elevado e colocado sobre os 

pernos embutidos na fundação de M22, com anilha de M22 de aba larga (DIN9021) e porca 

M22, por baixo da base. Nesta posição, poderá proceder-se ao nivelamento do poste, que 

deverá encontrar-se numa posição perfeitamente vertical, e a superfície de apoio superior 

da coroa numa posição perfeitamente horizontal. Neste momento, o suporte inferior deverá 

ser perfeitamente direccionado para sul, utilizando a furação rasgada na base para o 

direccionar. Uma vez nivelado, é fixado na sua posição por meio de porcas M22 e anilha de 

aba larga M22 DIN9021 por cima da base do poste. 

 

 

Figura 5: Posicionamento do poste 
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5.2.3. ELEVAÇÃO E MONTAGEM DO CABEÇAL  

Antes de montar o cabeçal, deverá posicionar-se a chapa de actuação sobre os fins 

de curso, conforme indicado no esquema: 

os dois únicos furos (e não os rasgos) deverão permanecer perfeitamente orientados na 

direcção norte/sul, à frente do ponto de lubrificação presente a meio do plano na parte de 

trás da coroa; 

as duas abas salientes junto à parte plana atrás da coroa; 

a aba mais larga virada a oeste. 

 

A peça “cabeçal” é montada sobre o topo livre da coroa depois de posicionada a 

chapa. Deverá içar-se suspenso pelos pontos dispostos para o efeito. Uma vez sobre a 

coroa, deverá orientar-se o cabeçal de forma que a janela da mesma permaneça na zona 

norte. O furo mais próximo da janela aperta precisamente no furo da chapa de 

accionamento posicionado a norte. 

 

Uma vez colocado, deverá fixar-se à cabeça da coroa com 15 parafusos de M16, 

interpondo anilha cónica de contacto NFE2511 de M16.

 

Figura 6: Elevação e posicionamento do cabeçal 
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5.2.4. MONTAGEM DAS TRAVESSAS  

Serão unidas as duas semi-vigas (travessas) por meio das cantoneiras dispostas nas 

suas extremidades através de 4 parafusos M16, 8 anilhas M16 e 8 porcas M16. 

 

 

 

Figura 7: Travessas 

 

 

Detalhe da união das travessas. 

 

 

Figura 8: União das travessas 
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5.2.5. MONTAGEM DA GRELHA 

Toda a montagem da grelha poderá ser realizada no solo, incluindo a dos módulos. 

Para trabalhar de forma mais cómoda e rápida, recomenda-se a utilização de cavaletes que 

elevem o nível de trabalho até a uma altura cómoda. Passar as duas vigas IPE160 no meio 

dos dois tubos das travessas, na posição indicada na imagem, utilizando um espaçador 

(macaco hidráulico ou outro). O agrupamento de 8 furos a meio das mesmas ficará 

direccionado para cima. 

 

 

 

 

 

 

Fixar através das abraçadeiras M12, anilha M12 e porca e contraporca de M12, 

sendo que as travessas permanecem centradas em relação às vigas IPE. O suporte superior 

do braço articulado será fixo por meio de abraçadeiras ao tubo inferior da travessa que fica 

para a direcção sul, (vejam-se imagens). 

 

Figura 10: Fixação do suporte superior do braço articulado 

Travessa Viga 

Vigas IPE passam pelo meio dos tubos das travessas, igualmente 

espaçadas a partir da união. 

Figura 9: Montagem da Grelha 
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Uma vez montada a estrutura principal, deverá fixar os perfis em Z aos tubos 

superiores das travessas, também por meio de abraçadeira de M12, anilha larga, porca e 

contraporca. 

 

Importante: As vigas IPE 160 passam pelo meio das vigas de tubo, com os furos 

direccionados para cima. 

 

Figura 11: Montagem dos tirantes Z 

A montagem dos painéis sobre os tirantes Z será realizada de acordo com o tipo de 

fixação escolhida pelo cliente, com parafusos ou rebites. 

 

 

              Figura 12: Tirante Z 
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5.2.6. COLOCAÇÃO DE SUPORTES DE CASQUILHO NA 

CABEÇAL 

Montar os dois suportes de casquilho no cabeçal, colocando um de cada lado e de 

forma desimpedida, para que possa permitir o movimento para acoplar de forma correcta a 

grelha na fase seguinte da montagem. Deverá juntar-se lubrificante nos casquilhos para um 

funcionamento correcto (massa consistente). 

 

Figura 13: Colocação de suportes de casquilho no cabeçal 

 

5.2.7. ELEVAÇÃO E MONTAGEM DA GRELHA  

Uma vez concluída a montagem da grelha e dos painéis sobre os tirantes Z, realizar-

se-á a posterior elevação do conjunto completo, correctamente fixado pelos 4 pontos 

indicados na figura. 

A fixação deverá ser feita sobre as vigas IPE, e preferivelmente por meio de 

ganchos especiais de elevação de chapas, embora a elevação seja possível através de 

qualquer outro tipo de fixação. Deverá ter em conta que, uma vez elevado, a sua 

desmontagem deverá ser simples, pois é difícil aceder à parte superior da grelha. 
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                 Figura 14: Disposição dos painéis 

 

Figura 15:Vista aérea da colocação da parte superior 
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Deve introduzir-se a grelha conforme exemplificado na figura, baixar e girar, uma 

vez que os suportes dos casquilhos permanecem no topo superior da viga IPE. Gire a grelha 

até o cabeçal ficar perpendicular às vigas IPE, pelo lado de cima das mesmas. 

Por último, resta montar o conjunto aos suportes de casquilho previamente 

colocados nos eixos salientes do cabeçal. Para tal, as vigas IPE possuem uns orifícios que 

permitem a montagem por meio de 16 parafusos de M12 com porca, contraporca e anilhas 

em ambos os lados. Para evitar folgas no cabeçal, uma vez montada a grelha, aparafusam-

se os suportes dos casquilhos ao eixo do cabeçal com um parafuso de M10 (entre a anilha 

de M16 e o parafuso). 

 

5.2.8. MONTAGEM DO MOTOR-REDUTOR NA COROA  

Montar o acoplamento (com o motor redutor e o eixo já montados) sobre a coroa e 

aparafusar com dois parafusos hexagonais de M12 com chave adequada através das 

ranhuras da extremidade livre do suspensor. 

 

 

           Figura 16: Montagem do motor redutor na coroa 
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5.2.9. MONTAGEM DO BRAÇO ARTICULADO  

A montagem do braço articulado é idêntica, quer na zona do suporte inferior, quer 

na zona do suporte superior. O conjunto de cada extremidade da barra articulada consta, do 

interior para o exterior, de: 

Tubo; 

Junta cardan; 

Rolamentos para esforços combinados (cónico) com casquilho protector; 

Anilha de estancamento e parafuso de aperto. 

Recomenda-se a adição de lubrificante suficiente nos rolamentos e junta cardan. 

Note-se que os casquilhos onde estão alojados os rolamentos têm um rebordo que deverá 

ficar alojado dentro dos furos do suporte superior e inferior. 

A montagem é realizada colocando todos os componentes e fazendo um “invólucro” 

através da pressão com o parafuso de M16x70. O aperto deverá ser o suficiente para 

eliminar qualquer folga, mas sem provocar deformações nos rolamentos, que deverão girar 

sem esforço. Uma vez realizado o aperto, colocar o freio de M8 alojado na junta cardan, 

que realiza a função de anti-rotação do parafuso de M16. Para esta operação poderá ser 

necessário fazer um entalhe com a ponta de uma broca (diâmetro máximo de 6) sobre o 

parafuso. 

 

Figura 17: Montagem do braço articulado 
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5.2.10. CABLAGEM E LIGAÇÕES ELÉCTRICAS  

Uma vez concluída a montagem mecânica, resta apenas colocar o Quadro eléctrico, 

os sensores de fim de curso e o sistema indutivo, junto com a sua respectiva cablagem. 

Fixar o quadro do seguidor, onde deverão chegar todos os cabos dos sensores montados, 

tendo em conta que o poste do seguidor tem já os orifícios de passagem necessários, um 

para os cabos do seguidor e outro para os cabos das strings. Considere o orifício mais alto 

para passar a nossa cablagem. 

 

5.2.11. FIXAÇÃO DO QUADRO ELÉCTRICO DE CONTROLO  

O quadro eléctrico é fixo através de duas chapas com porcas M5 rebitadas, fixas no 

poste com parafusos auto-roscantes no lado norte do poste (de acordo com o esquema 

anexo), a uma distância correspondente para a montagem do armário (neste caso, a 448 mm 

entre os orifícios). Uma vez montadas as chapas, o armário é aparafusado por meio de 4 

parafusos Allen de M5 e anilhas sobre os rebites roscados. 

 

Figura 18: Fixação do quadro eléctrico de controlo 
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5.2.12. LIGAÇÃO DO ARMÁRIO DE CONTROLO:  

Na parte inferior do armário, existe quadro terminal X1, no qual será ligada a 

alimentação do seguidor, o motor e todos os sensores. 

 

Figura 19: Ligação do armário de controlo 

 

5.2.13. LIGAÇÃO DO MOTOR  

Será ligado em triângulo (alteração a realizar nas ligações entre o primário e 

secundário do motor porque ele vem em estrela de origem) e, por meio dos cabos 

fornecidos, será ligado ao quadro terminal X1. Deveremos comprovar se a ordem de 

ligação das fases é a mais correcta, de forma que, uma vez alimentado o armário, 

moveremos o seguidor por meio do variador de frequência, conforme se explica no ponto 

“arranque" e no caso de o sentido não for aquele desejado, alteraremos a ligação de duas 

das fases. 

Cabo do motor: 

Preto – U 

Castanho – V 

Cinza – W 

Verde-amarelo – Terra 

Fazer correspondência na placa de ligação do motor, onde estão marcados o U,V e W. 
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5.2.14. FINS DE CURSO  

Colocar-se-ão os suportes dos mesmos sobre o suspensor do cabeçal com parafusos 

de M5x25 e fixar-se-ão a estes os finais de curso. Serão fornecidos dois finais de curso 

idênticos, que designaremos por FC Emergência e por FC Posicionamento. 

Segundo a ordem em que serão colocados (atente à figura abaixo) aquele que se 

encontre à direita será designado por FC Emergência e aquele do lado esquerdo designar-

se-á de FC Posicionamento, ou seja, Este e Oeste, respectivamente. Serão colocados sobre 

os seus respectivos suportes por meio de parafusos de M4x20. 

 

 

Figura 20: Posicionamento dos fins de curso 

 

Uma vez colocados, deverão ser conduzidos directamente para o quadro de acordo 

com o esquema do quadro terminal X1. Conduziremos os cabos dos mesmos pela janela do 

poste indicada na figura. 
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FC Posicionamento – ligações: 

Azul ou nº3 - +24V 

Castanho ou nº4 – 1 

Terra – PE 

FC Emergência – ligações: 

Azul ou nº 3 - +24V 

Preto e Branco ou nº 1 - +24V 

Castanho ou nº 4– 2 

Preto ou nº 2- +2 

 

5.2.15. SISTEMA INDUTIVO  

O sistema indutivo ficará colocado no topo do motor junto ao veio e é constituído 

por uma caixa estanque IP65 ou superior, uma borboleta, um fixador do indutivo, um 

indutivo e um parafuso M6 (com respectiva anilha e porca) para fixação da borboleta. Para 

colocarmos o sistema indutivo teremos primeiro de verificar se no veio do motor se 

encontra uma rosca M6 para fixamos a borboleta e as restantes peças como na figura. 

 

Figura 21: Sistema indutivo 

As ligações no quadro eléctrico serão com as seguintes instruções: 

Castanho - +24V 

Preto – 6 

Azul – Negativo 
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5.3. TIPO DE INVERSORES  

 

 

Figura 23: SUNNY BOY 3300/3800 

 

            

Um inversor FV (fotovoltaico) é o que transforma a corrente contínua do gerador 

FV em corrente alternada antes de chegar á rede pública. 

 

 

Figura 24: Demonstração de onde é colocado o inversor 

 

O inversor AURORA 3.0 / SUNNY BOY 3300 são utilizado em potências 

contratadas á EDP de 6,5 kVA e os AURORA 3.6 / SUNNY BOY 3300 utilizado em 

potências contratadas 10.15 kVA. 

O inversor SUNNY BOY 3300/3800 é utilizado em zonas que a rede eléctrica tem 

picos de tensão. 

 

Figura 22: AURORA 3.0/3.6 
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5.4. ARRANQUE SEGUIDORES SF35 

5.4.1. LIGAÇÕES ELÉCTRICAS  

Depois de terminada a montagem mecânica, faltam as ligações eléctricas e de 

controlo. Estas ligações serão: colocação dos sensores de fim de curso, do sensor indutivo, 

passagem dos cabos e fixar o armário eléctrico. Do mesmo modo haverá que passar os 

cabos das strings de painéis até ao inversor, contando com os orifícios presentes na 

estrutura disponibilizados para esse efeito. 

5.4.2. FIXAÇÃO DO ARMÁRIO DE CONTROLO  

Fixam-se no poste duas chapas com porcas rebitadas recorrendo a parafusos auto-

roscantes. A colocação do armário será feita no lado norte, cerca de 10cm acima do furo 

disponibilizado para passagem dos cabos. Esta fixação é realizada por duas chapas 

horizontais, uma para a parte superior e outra para a parte inferior da suspensão do armário 

de controlo. A fixação do armário ás chapas será através de 4 parafusos ALLEN M5 e 

respectivas anilhas sobre as porcas rebitadas. 

 

Figura 25: Fixação do quadro eléctrico de controlo 
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5.4.3. LIGAÇÕES NO ARMÁRIO DE CONTROLO:  

Na parte inferior do armário temos os bornes de saída em que será conectada a 

alimentação do seguidor, o motor e todos os sensores. 

 

Figura 26: Ligações no armário de controlo 

5.4.4. LIGAÇÃO DO MOTOR  

O motor será ligado em triângulo (vem em estrela de origem), e mediante os cabos 

disponibilizados será conectado nos bornes de saída U, V e W, do armário eléctrico e as 

respectivas ligações do primário do motor. 

 

             Figura 27: Ligação em triângulo 
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5.4.5. SENSORES  

5.4.5.1. MICROSWITCH’S DE FIM DE CURSO  

Depois de colocados sobre os respectivos suportes, montam-se sobre o espaço 

disponibilizado no poste à frente da coroa através de 4 parafusos M5x25. São fornecidos 

dois fins de curso idênticos, a que chamaremos S1 e S2 segundo a ordem de colocação: o 

que se encontra à direita (Oeste) será o S1 e o da esquerda (Este) o S2 (sentido norte-sul).  

São montados sobre o suporte com parafusos M4x20. 

 

Figura 28: Colocação de fins de curso 

 

Passar os cabos para o armário através da janela indicada e realizar as ligações ao 

borne X1 segundo o esquema. 

 

 

 

 



29 

 

5.4.5.2.INDUTIVO  

O sistema indutivo é acoplado no eixo do motor com as respectivas chavetas e fixá-

lo com uma anilha e freio seeger na parte posterior. Depois monta-se a peça de alumínio 

(Brida de alumínio) que faz a junção à coroa, no lado em que sobressai o eixo. Introduzir o 

conjunto montado com a correspondente chaveta na entrada do fuso da coroa e fixar o 

conjunto com parafusos M12x30 e respectivas anilhas (par de aperto 87,3Nm). Após a 

fixação do motor – veio – coroa, procedemos a montagem do sistema do indutivo como se 

mostra na figura. Em primeiro lugar monta-se a tampa da caixa eléctrica. Em dois dos 

quatro parafusos M10x30 montamos o suporte do detector. Depois monta-se a chapa conta 

- voltas com um parafuso M6 e anilha no furo do eixo do motor. Ajusta-se o detector à 

distância correcta (1 a 3 mm) utilizando as porcas de fixação do mesmo, liga-se o cabo e 

fecha-se a caixa eléctrica que evitará a entrada de água e pó. Apertar o bucim sobre o cabo 

do detector. 

 

              Figura 29: Sistema indutivo 

 

 

Passar o cabo até ao armário eléctrico e ligá-lo no borne X1, conforme o esquema. 
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5.4.6. COMPROVAÇÂO DE SENSORES  

Depois de carregado o programa já podemos conferir se realmente está tudo em 

ordem. Estando o seguidor na posição sul, as entradas do autómato devem estar da seguinte 

forma: 

o A entrada correspondente ao FC Home (S2) estará apagada (DI.0). 

o A entrada correspondente ao F.C. Emergência (S1) estará também apagada (DI.1) 

o A entrada correspondente ao variador estará acesa (DI.2). Na figura seguinte veremos as 

entradas e saídas do autómato. 

 

 

Figura 30: Imagem explicativa de como deverão estar as luzes depois de carregado o programa 

5.4.7. ARRANQUE COM COMANDO: 

Trata-se de um comando com ecrã táctil com 4 teclas de função acessíveis desde 

qualquer menu e que nos levam directamente a 4 menus principais: 

F1: Manual/Automático e Calibração 

F2: Parâmetros 

F3: Visualização 

F4: Alarmes 
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5.4.8. PARÂMETROS  

Com o armário desligado ligamos a alimentação do comando a 24V, ligando o cabo 

azul a “–V” na fonte de alimentação e o cabo castanho a “+V” também na fonte de 

alimentação, ou também podem ser ligados ao “+” ou “-” dos bornes de saída do armário. 

 A consola Siemens ligar-se-á automaticamente quando for injectada corrente no 

Armário eléctrico. Depois resta-nos utilizar um cabo UTP com ficha RJ45 para se realizar a 

comunicação entre a consola e o autómato. Quando apareça o ecrã principal, pulsaremos F2 

e vamos directamente ao menu 

de parâmetros: 

 

 

Figura 31: No primeiro menu a consola ficará assim 
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Longitude e latitude: 

Coordenadas geográficas da posição do seguidor em graus, minutos e segundos. 

Como o seguidor funciona por GPS deve ter-se em atenção as seguintes regras de 

programação: na latitude a coordenada se for Norte será colocada como um valor positivo, 

se for a Sul será colocado como um valor negativo, enquanto que na Longitude verifica-se 

o mesmo em relação ao Este e Oeste, positivo e negativo, respectivamente. Considerando 

que o seguidor está em Portugal, onde as coordenadas são Norte e Oeste, logo os valores na 

latitude serão positivos e na longitude Negativos. 

 

Data e hora: 

Tem o formato mm/dd/aaaa hh:mm:ss. Uma vez introduzida pulsar “carregar hora”, 

veremos que carregou a data e hora correcta no canto superior direito do ecrã. Introduz-se a 

hora solar, ou seja, sem ter em conta a mudança de hora. Por exemplo em Portugal, a hora 

solar de inverno será igual à hora que se usa, e no verão, depois Montagem eléctrico SF35 

Mecapisa 8 de 10 da mudança de hora, será uma hora menos. De qualquer forma, a hora que 

visualizaremos na parte superior corresponde à hora local. 

 

 

            Figura 32: Menu de coordenadas geográficas e de hora 
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5.4.9. CALIBRAÇÃO  

 

Carregando no “F1” aparece o Menu presente na figura em baixo, onde pulsamos os 

botões indicados na figura, “Manual/Auto”, e aparecerá no ecrã a outra imagem indicada ao 

lado. 

 

 

 

Neste ecrã comprova-se que o sentido de movimento do seguidor e a activação 

correcta dos fins de curso. Pulsamos em “em automático” para passarmos a estar em modo 

manual, pulsaremos “mover este” ou “mover oeste”, e se o sentido de movimento não está 

correcto teremos que trocar duas das fases do motor no borne X1. Por exemplo, mudar a 

fase U com a fase V. Depois desta correcção (se necessária), levamos o seguidor até aos 

extremos tocando cada um dos fins de curso. Verificar a sua correcta activação e a 

correspondente entrada no autómato. 

o Quando se activa o FC Home, acenderá a DI.0 e aparece no comando como activado. 

o Quando se activa o F.C. Emergência, acenderá a DI.1 e aparecerá no comando como 

activado. 

 

Figura 33: Calibração Manual/Auto Figura 34: Calibração 
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Depois pulsamos a seta para a direita, existe em cima da tecla “F4”, e irá parecer o 

seguinte menu: 

 

 

Figura 35: Calibração 

 

 

Carregamos em START, e colocamos o seguidor ao sul ou ao sol com os botões 

“mover …”. Depois de colocado, carregamos no botão “Ao sol” ou “Ao sul” conforme 

corresponda. Começará os movimentos de forma automática e temos agora que fazer uma 

ponte entre (+ e +2) nos fins de curso para permitir movimento quando o FC Emergência se 

activar. 
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5.4.10. NO CASO DE TER ANEMÓMETRO:  

Configuração de parâmetros com o comando. 

Dentro do menu parâmetros avançamos até ao ecrã de configuração do anemómetro: 

 

 

Figura 36: No caso de ter anemómetro 

 

Pulsamos o botão para o activar e preenchemos os parâmetros: 

Pte: 10.0 

Vel. Inst.max:14.0 

Vel. Media act: 12.0 

Vel. Media desact: 10.0 

Tempo mínimo defesa: 5 

 

Ligação no armário de controlo. 

Levar o cabo que vem do anemómetro até ao armário de controlo, e ligá-lo no 

borne X1 segundo o seguinte esquema: 

Azul: - (negativo) 

Beije: entrada 4 

Castanho: +24V 
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Como exemplo apresenta-se na figura seguinte o seguidor montado e como anexo o resto 

das fotos. 

 

 

 

 

Figura 37: Seguidor montado 
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5.5. SMARTPARK 

A Martifer Solar continua a apostar na inovação ao arrancar com a comercialização 

do Smartpark em França. O Grupo assinou um contrato para a implementação de 20 MW 

distribuídos por todo o território francês. O Smartpark é um novo produto de integração 

arquitectónica, com tecnologia “plug and play”, de energia solar fotovoltaica. 

Trata-se de uma tecnologia aplicada na cobertura de parques de estacionamento 

montada e equipada para gerar electricidade. Esta solução já está disponível para ser 

comercializada em todo o mundo, com todas as autorizações e homologações necessárias. 

Smartpark é uma interessante solução no mercado solar fotovoltaico ao aproveitar a 

radiação solar que na maioria dos parques de estacionamento das grandes superfícies não é 

aproveitada.  

Com este novo produto, completamente desenhado e construído pela Martifer Solar, 

cumprem-se dois objectivos: proteger os veículos das intempéries e produzir electricidade a 

partir de uma fonte renovável. Nestes equipamentos quer a estrutura quer o funcionamento 

são bastante sensíveis porque apesar de terem a forma convencional de coberturas de 

parque de estacionamento servem de suporte a 18 módulos solares fotovoltaicos, integram 

o inversor e todo o equipamento de ligações eléctricas necessárias ao seu funcionamento. 

Smartpark goza de várias vantagens de construção e integração arquitectónica de energia 

solar fotovoltaica. O departamento de investigação e desenvolvimento da Martifer Solar 

desenvolveu este produto tirando partido da sua versatilidade, fácil instalação e 

manuseamento. Para a gestão da Martifer Solar esta inovação do Grupo representa a 

afirmação do compromisso da Martifer Solar, “temos a convicção de que, quanto mais 

integrarmos as energias renováveis na sociedade melhor será o entendimento e a 

convivência destes dois elementos que estão, inevitavelmente, obrigados a entender-se. 

Com este contrato demos um importante passo em frente ao projectarmos um 

parque que permite que, ao estacionarmos o carro, o façamos debaixo de uma cobertura de 

Smartpark e dessa forma contribuirmos para gerar electricidade limpa, evitando a emissão 

de gases de efeito estufa”.  

 

 (Fundação 2,30 metros por 1,30 metros e 80 cm de profundidade.) 
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Figura 38: Smartpark sem módulos Figura 39: Smartpark com módulos 

Figura 40: Base de Smartpark 
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Como exemplo apresenta-se na figura seguinte um Smartpark montado e como anexo o 

resto das fotos. 

 

 

 

 

Figura 41: Smartpark montado 
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5.6. INTRODUÇÃO AO USO DE COLECTORES  

O uso dos colectores (painéis) solares tem vindo a crescer nos últimos anos, devido 

ao aumento da preocupação geral pelos efeitos destrutivos da utilização das formas 

convencionais de energia sobre o meio ambiente. Hoje em dia, sabe-se que os actuais 

consumos energéticos são responsáveis, em grande parte, pela contaminação do ar e da 

água, alterando o clima do nosso planeta. Uma forma de tentar ajudar a resolver o problema 

é recorrer, cada vez mais, à utilização de energias limpas e ilimitadas, neste caso o Sol, 

entre os abastecimentos de energia que precisamos para as nossas necessidades. 

 

 

Figura 42: Sistema solar térmico 

 

Algumas das razões (motivações) para investir em sistemas solares térmicos: 

 Consciência sobre o meio ambiente (ou ecológico); 

 Conservação dos recursos naturais finitos (petróleo, carvão, etc.); 

 Conforto (no sentido da comodidade física); 

 Independência energética; 

 Redução da vulnerabilidade energética ao fornecimento de combustíveis; 

 Protecção contra eventuais aumentos do preço do combustível; 

 Menores facturas energéticas; 

 Incremento do valor de revenda das habitações. 
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5.6.1. PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO  

Os colectores solares, como o próprio nome indica, usam a luz solar (directa ou 

difusa) para armazenar energia calorífera para depois ser utilizada, em geral para o 

aquecimento de águas. Estes sistemas são compostos por um ou mais colectores solares que 

estão ligados a um circuito que transporta a energia até ao local de uso.  

Este calor é transferido por um 

fluido térmico, como a água ou o ar. Estes 

dispositivos são geralmente designados por 

sistemas solares activos, os quais incluem 

componentes fabricados para o efeito que 

podem incorporar bombas e 

impulsionadores. São distintos dos 

sistemas de arquitectura solar passiva, que 

utiliza elementos construtivos, como 

paredes de alvenaria, janelas devidamente orientadas, etc., para receber e armazenar a 

energia solar. A quantidade de calor útil que um sistema solar térmico pode absorver, 

depende da radiação solar (irradiação) que incide sobre o mesmo e da proporção da 

quantidade de calor absorvida que pode ser utilizada. A irradiação depende da superfície, 

ou seja, da área útil do colector, de modo que as comparações entre sistemas são feitas com 

base nos m
2
 da dita área. É necessário ter em conta que a proporção de irradiação recebida 

depende da eficiência do colector. A orientação dos painéis em relação ao Sol e a 

nebulosidade do local são factores que fazem variar a insolação. Em geral, consegue-se 

tirar o máximo de rendimento quando se orienta o colector a Sul com uma inclinação num 

ângulo aproximadamente igual à latitude do lugar em Portugal (42º Norte a 36º Sul) ou se 

no hemisfério Sul virados a Norte. Para a produção de água quente sanitária, uma 

inclinação dos painéis mais baixa (próxima da horizontal) pode produzir maior rendimento, 

já que existe mais radiação solar disponível no Verão que no Inverno, devido ao Sol estar 

mais alto no céu. Por seu lado, para sistemas de aquecimento, baixo durante o Inverno. Não 

obstante um colector orientado em qualquer parte entre o Sudeste e o Noroeste e inclinado 

cerca de 30º do ângulo óptimo receberá quase o mesmo calor que outro com a orientação e 

Figura 43: Exemplo de uma instalação 
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inclinação óptimas. Tal permite dispor de uma grande flexibilidade na altura das instalação 

dos painéis solares. 

Não esquecer que para aplicações de água quente sanitária (AQS) e aquecimento 

central de vivendas e piscinas pode ser pouco económico dimensionar o sistema solar para 

cobrir todas as necessidades de calor ao longo do ano. Os equipamentos solares não 

costumam garantir a totalidade do consumo energético, e como consequência é preferível 

optar por um equipamento solar mais pequeno para fornecer uma parte das necessidades, 

sendo o restante fornecido por uma fonte de apoio, por exemplo uma caldeira convencional. 

 

5.6.2. COMPONENTES DOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS  

Os sistemas solares típicos são constituídos por: 

1. Colector solar; 

2. Circuito de circulação; 

3. Unidade de depósito (acumulador); 

4. Unidade de controlo. 

 

5.6.2.1. COLECTORES SOLARES  

Podem-se dividir em três grandes categorias: 

Colectores planos (com cobertura de vidro): É o tipo mais amplamente 

usado. É composto por caixas planas interiormente revestidas com um 

isolamento, exceptuando uma das faces que é de vidro transparente ou 

de plástico. Cada caixa contém uma placa negra plana que absorve a 

energia solar, e é através dela que circula a água, encarregada de 

transferir o calor recebido. O isolador por baixo da placa e o vidro em 

cima, reduzem as perdas de calor. A placa absorsora pode ter um 

recobrimento para aumentar o seu rendimento.  

Se a placa absorsora tiver uma absortância elevada (>90%) e 

radiar pouco (6 a 15%) designar-se-á por selectiva. A maioria dos colectores planos 

produzem temperaturas até 70ºC acima da temperatura ambiente, sendo muito utilizados 

Figura 44: Exemplo de 

constituição 
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para águas quentes sanitárias solares (AQS) e aquecimentos de vivendas. Existem alguns 

colectores planos de alta eficiência que trabalham a temperaturas mais elevadas. 

 

Vantagens: 

 Mais barato que um colector de vácuo; 

 Oferece múltiplas opções de montagem (sobre o telhado, integrado no telhado, 

montado na fachada e de instalação livre); 

 Tem uma boa taxa de preço/performance; 

 Permite montagem simples. 

Desvantagens: 

 Não serve para gerar altas temperaturas, geração de vapor, fornecimento de calor 

para máquinas de refrigeração; 

 Exige mais espaço no telhado do que os colectores de vácuo. 

 

 

Colectores não vidrados: Colectores constituídos por tubos de metal ou plástico, 

recobertos por cores escuras (negro), 

dentro dos quais circula água. Não têm 

nenhum isolamento adicional, de modo a 

que o ganho de temperatura fica limitado 

a uns 20ºC a 30ºC sobre a do ar 

ambiente. São simples e baratos e muito 

apropriados quando só se utilizam 

temperaturas pouco elevadas, como no aquecimento de piscinas. 

 

 

 

Figura 45: Colector não vidrado 
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Colectores solares (de tubos) de vácuo: Institutos de investigação da Alemanha e 

Inglaterra inventaram e experimentaram tubos de vácuo no aproveitamento da energia 

solar. Esta tecnologia é agora muito aceite em todo o mundo e está a ser utilizada há vários 

anos em países como Alemanha, Inglaterra, Canadá e 

China. O componente chave deste sistema solar são os 

tubos de vácuo de alta tecnologia. Estes, além de 

absorverem a radiação solar directa, também absorvem 

o calor do meio ambiente e a radiação solar difusa (céu 

nublado). Cada tubo de vácuo consiste em dois tubos 

de vidro. O tubo exterior é feito de borosilicato 

transparente de alta resistência capaz de suster o 

impacto de granizos com 2,5cm de diâmetro. O tubo 

interior, também feito de borosilicato, está coberto com nitrato de alumínio, material com 

uma excelente absorção de calor.  

Durante o processo de fabrico do tubo, o ar entre os dois tubos de vidro é extraído 

para formar o vácuo, o que elimina perdas de calor por condução. Para manter este vácuo é 

utilizado bário a altas temperaturas para cobrir o fundo dos tubos, que solidifica numa capa 

prateada. A capa de bário também serve de indicador visual pois, se o tubo perder o vácuo, 

a capa prateada de bário adquire a cor branca. Isto ajuda a determinar se o tubo está a 

funcionar eficientemente. 

Os colectores de vácuo são compostos por tubos 

de vazio (ou evacuados) que funcionam com um fluido 

facilmente evaporável armazenado no interior do tubo e 

que actua como transportador do calor. Este fluido 

evapora-se por efeito da radiação solar e sobe até a parte 

superior do tubo, que se encontra a uma temperatura 

inferior. Aí, cede a sua energia térmica à água e condensa, 

voltando ao estado líquido e caindo por acção da 

gravidade na parte inferior do tubo. Ao receber mais 

radiação, volta a evaporar e começar novo ciclo. O ciclo 

Figura 46: Colector de tubos de vácuo 

Figura 47: Exemplo de funcionamento de 

tubo de vácuo 
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de evaporação condensação tem lugar enquanto não se alcança a temperatura crítica do 

fluido vaporizante, evitando os riscos de um aumento incontrolado da temperatura no 

interior dos tubos. Para um melhor aproveitamento da energia, ao tubo condutor são 

acrescidas alhetas de modo a melhorar a captação e transmissão da energia produzida. 

 

Vantagens: 

 Tem elevada eficiência mesmo com elevadas diferenças de temperaturas entre o 

absorsor e o meio envolvente (e.g. no verão); 

 Tem uma elevada eficiência com baixa radiação (e.g. no inverno); 

 Suporta aplicações de calor com mais eficiência do que os colectores planos; 

 Funciona com elevadas temperaturas, e.g. para condicionamento do ar; 

 Apresenta boa eficiência, mesmo com elevadas diferenças de temperatura entre o 

absorsor e o meio envolvente (p.e. no verão); 

 Apresenta boa eficiência com baixa radiação (p.e. no inverno); 

 Suporta cargas térmicas com mais eficiência do que os colectores planos; 

 Atinge elevadas temperaturas, possibilitando a utilização em sistemas de ar 

condicionado e produção de vapor; 

 Facilmente transportado para qualquer local (apresenta um baixo peso e pode ser 

montado no local da instalação); 

 Colectores de tubos de fluxo-directo podem ser montados horizontalmente num 

telhado plano, providenciando menores perdas térmicas, devido ao vento e 

menores custos de instalação evitando-se a remoção de material do telhado e 

mantendo a sua estrutura intacta; 

 Oferece múltiplas opções de montagem (sobre o telhado, integrado no telhado, 

montado na fachada e de instalação livre). 

Desvantagens: 

 Mais caro do que um colector plano; 
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5.6.2.2. SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO  

Estes sistemas transferem o calor dos colectores até ao recipiente onde deve ficar 

depositado ou usado. Num sistema solar doméstico, por exemplo, o fluido térmico circula 

entre o colector(es) e o permutador de calor no depósito de armazenamento. Na maioria dos 

casos o fluido de transferência é água ou está baseado nela. Pode-se utilizar uma solução, 

anticongelante (Glicol) para evitar o congelamento no Inverno. Há dois sistemas base de 

aquecimento solar que são os de circulação forçada e de termossifão. 

 

 

Figura 48: Sistema de circulação forçada 

Os sistemas de circulação forçada usam uma bomba mecânica para fazer circular a 

água entre o colector e o termoacumulador. A bomba acelera o movimento da massa 

líquida, fazendo esta percorrer a totalidade do circuito num curto espaço de tempo. Isto faz 

com que o depósito acumulador atinja a temperatura ideal de funcionamento muito mais 

depressa do que com um sistema de termossifão. O princípio de circulação forçada da água 

através de uma bomba circuladora dá aos sistemas de circulação forçada uma total 

flexibilidade no desenho do circuito, nomeadamente no local de colocação do 

termoacumulador em relação ao colector solar. Ao contrário dos sistemas de termossifão, 

nos sistemas de circulação forçada o acumulador poderá ser colocado por cima do painel 

solar, ao mesmo nível ou em baixo. A bomba circuladora é comandada por um sistema de 

controle automático (comando diferencial) que é regulado de modo a pôr a bomba em 

funcionamento logo que a diferença de temperatura entre os colectores e o depósito 

acumulador (Tsaida - Tdeposito) seja de 5°C. 
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Vantagens: 

1. O projecto é muito mais flexível porque o relacionamento posicional entre cada 

componente não é crítico. Por outro lado, por não existir a obrigatoriedade de colocação do 

acumulador por cima do colector, permite que o colector seja colocado mais acima no 

telhado, evitando desta forma sombras de um nível mais baixo. 

2. A quantidade de energia solar que é colectada por um sistema de circulação forçada é 

muito mais elevada do que nos sistemas de termossifão. 

 

Utilização: 

1. Água Quente 

2. Água Quente e apoio ao Aquecimento Central 

3. Apoio a Piscinas 

 

 

Figura 49: Sistema por termossifão 

Este sistema baseia-se no fenómeno físico conhecido pelo nome de "princípio de 

termossifão", segundo o qual quando uma massa de água contida dentro de um recipiente é 

aquecida origina o seguinte: 

• A camada líquida em contacto com o fundo do depósito, que será a primeira a aquecer, 

tenderá a deslocar-se para cima logo que a temperatura suba alguns graus, porque a água 

quente é menos pesada do que a água fria. 
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• Em virtude do mesmo efeito térmico, a água situada na superfície, que ainda se irá 

conservar relativamente fria em relação à do fundo, por ser mais pesada, irá descer até às 

camadas inferiores 

• Desta forma é estabelecida uma corrente circulatória, a qual pode ser aproveitada para que 

o líquido se desloque por si mesmo de um ponto a outro. 

Para que o sistema de termossifão funcione o depósito acumulador tem sempre de 

ser colocado por cima dos colectores. 

 

Vantagens: 

A instalação é simples de projectar e construir, não necessitando de nenhum 

controlador ou entrada de energia convencional para fazer circular a água, reduzindo os 

custos de instalação e funcionamento. 

 

Utilização:  

Água Quente no sector doméstico 

5.6.3. ACUMULADORES  

A energia solar não está sempre disponível por isso 

para poder usar os serviços a ela ligados de forma 

contínua, é necessário recorrer a sistemas de acumulação: 

sistemas que podem ser produzidos com substâncias 

líquidas, sólidas (por exemplo, pedras ou gravilha) ou 

materiais com mudança de estado. Em seguida, iremos 

considerar apenas os sistemas com depósitos que contêm 

água: na prática, os únicos adoptados em instalações 

solares para uso doméstico.  

 

Acumulador com câmara interna 

 Apresentam na sua superfície lateral, uma câmara onde pode circular o líquido 

proveniente dos painéis. São utilizados sobretudo em instalações de pequenas dimensões.  

Figura 50: Acumulador de serpentina 

simples 
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Acumuladores com serpentina  

Podem ser simples ou de dupla e tripla serpentina. Os de serpentina simples servem 

apenas para acumular calor. 

Por sua vez, os de dupla serpentina servem também para aquecer a água (se 

necessário) até à temperatura de utilização necessária. São utilizados em instalações de 

pequenas e médias dimensões. 

 

Acumuladores combinados 

São depósitos com contentor duplo, também chamados "tank in tank" que, em 

Inglês, significa "depósito no depósito". São utilizados em instalações solares combinados: 

isto é, em instalações solares que produzem água 

quente sanitária e aquecimento ou outra necessidade de 

água quente. O depósito grande contém a água que 

serve para fazer funcionar a instalação de aquecimento.  

O pequeno contém, por seu lado, a água que se 

destina a alimentar a instalação sanitário.  

Os depósitos "tank in tank" tornam mais fácil e 

simples a realização dos instalações solares 

combinados, já que permitem ligar directamente ao 

depósito todos os circuitos, a saber: 

o circuito solar, 

o circuito de integração do calor da caldeira, 

o circuito da instalação de aquecimento, 

o circuito da água quente sanitária. 

Estes depósitos são utilizados sobretudo em instalações de pequenas e médias dimensões. 

5.6.4. SISTEMAS DE CONTROLO 

Todos os sistemas de aquecimento necessitam de controlo que permita a operação 

eficiente e a manutenção da temperatura desejada. O controlo destes sistemas é semelhante 

a qualquer sistema convencional, quer em funcionamento, quer em custos. Deve incorporar 

Figura 51: Acumulador combinado 
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sensores de temperatura que indiquem a informação necessária para a operação do sistema 

e uma unidade central que controla o funcionamento do conjunto. 

 

 

Alguns exemplos de esquemas de sistemas solares: 

 

 

             Figura 52: Exemplos de esquema de sistema solar               Figura 53: Exemplo de esquema de sistema solar                             

                                permutador interior ao deposito                                             permutador exterior ao deposito. 

 

 

 

 

 

  



51 

 

Como exemplo apresenta-se na figura seguinte um painel solar térmico montado e como 

anexo o resto das fotos. 

 

 

 

 

 

Figura 54: Painel solar térmico montado 
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6. CONCLUSÃO  

Este estágio ajudou-me a perceber melhor e aplicar a teórica aprendida durante as 

aulas. 

Adquiri competências: 

Na montagem e na programação de um seguidor solar para efectuar sempre o 

movimento certo sem se enganar, a montagem de um Smartpark e de uma estrutura fixa. 

Na diferença dos diferentes tipos de inversores. 

Na diferença entre o sistema de circulação forçada e o sistema de termossifão, no 

que respeita á energia solar térmica. 

Elucidou-me como é o mercado de trabalho nesta área, mostrou como é o dia á dia 

numa empresa de energias renováveis. 

Durante este percurso aprendi ainda coisas que não foram abordadas durante o curso 

mas que serão úteis no futuro. 

Considero essencial a realização deste estágio na conclusão do curso. 
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8. ANEXOS 

FOTOS DE MONTAGEM  

 

 

 Figura 55:Abertura de vala para seguidor 

 

 

 

                 Figura 57: Colocação do Betão 

 

 

Figura 56: Colocação do ferro e dos Pernos 

Figura 58: Montagem do poste, da coroa, do cabeçal e das 

barras 
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Figura 59: Seguidor montado 

 

Figura 61: Montagem do cabeçal, das barras, e das travessas Figura 60: Montagem do poste e da coroa 
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Figura 62: Seguidor montado 

SmartPark 

 

              Figura 63: Colocação do ferro e dos pernos 

 

 

                  Figura 64: Colocação do betão 
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Figura 65: Estrutura principal montada 

 

 

Figura 66: Smartpark completo 
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Estrutura Fixa 

 

 

Figura 67: Montagem da estrutura 

 

 

Figura 68: Painéis solares montados 
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Figura 69: Montagem da Estrutura 

 

Figura 70: Painéis solares montados 

 

Figura 71: Painéis solares montados  
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Painéis Solares Térmicos 

 

 

       

Circulação Forçada 

 

 

Figura 74: Painel solar térmico de circulação forçada 

 

 

Figura 73: Painel solar térmico montado de circulação de 

termossifão 
Figura 72: Painel solar térmico montado de 

circulação de termossifão 
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Outras Montagens 

 

Figura 75: Smartpark 

 

 

Figura 76: Seguidor 
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Figura 77: Seguidor 

 

Figura 78: Estrutura fixa 

 


