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Conceitos técnico‐científicos 
 

 

Corrente contínua (DC) 

 Corrente elétrica que consiste no fluxo ordenado de eletrões do polo positivo (+) para 
o polo negativo (-). 

 A maioria dos sistemas de energias renováveis produz corrente contínua, assim como 
os sistemas de armazenamento. 

 

Corrente alternada (AC) 

Forma de corrente elétrica, na qual o fluxo dos eletrões oscila com o tempo, essa 
oscilação é definida pela frequência inerente ao sistema, apresentando um formato de onda 
que, na rede energética, tem como objetivo ser uma onda sinusoidal pura. 

Esta é a forma mais comum de transmissão e utilização de energia.  

 

Controlador de carga 

 Um controlador de carga é um sistema eletrónico que tem como objetivo transformar 
a produção elétrica de sistemas de energias renováveis que são, por natureza, inconstantes, 
em formas estáveis e usáveis de energia. Existem dois tipos de controladores de carga em uso 
corrente: 

 

PWM: significa modulação de largura de impulso (Pulse Width Modulation, em inglês) 
e consegue reduzir a tensão abrindo e fechando o circuito, com frequência variável, ajustado 
às características das baterias, sendo um valor definido pelo utilizador. Este tipo de 
controlador é mais barato, no entanto, torna-se pouco eficiente quando os painéis variam a 
voltagem, e o stepdown deixa de acompanhar a voltagem das baterias. 

 

MPPT: significa rastreamento do ponto de potência máximo (maximum power point 
tracking, em inglês) e funciona como um transformador eletrónico, que ao contrário do PWM, 
adapta o rácio de conversão para igualar a voltagem dos painéis (variável) com a voltagem das 
baterias (constante). Isto significa que consegue reduzir as perdas de potência. E assegura-se 
que consegue sempre inserir a maior amperagem possível para as baterias. Estes 
controladores são significativamente mais caros que os PWM mas conseguem, no entanto, 
ganhos de eficiência até 30%. 
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Inversor 

Um inversor é um sistema eletrónico que tem como objetivo a modulação de uma 
frequência (normalmente 50/60hz) com tensão pré-estabelecida (dependendo da tensão 
usada na rede no local a instalar, neste caso, será sempre de 240v por fase). Consegue isto 
com um conjunto de dispositivos de ação discreta, que alternam a polaridade do input em DC, 
de forma a produzir AC no output. Os inversores montados nos sistemas de energias 
renováveis são, na sua maioria, inversores de onda sinusoidal pura (pure sinewave inverter), 
que significa que o sinal resultante da conversão, com as características 240v 50hz, alterna a 
polaridade seguindo o gráfico de uma função seno. 

 

Conector MC-4  

 O nome tem origem em multicontact type 4, da empresa multicontact, apesar de 
atualmente serem produzidos por outras empresas. Estes conectores podem ser ligados 
manualmente mas, definido por legislação, necessitam de uma ferramenta própria para serem 
desligados. Não podem ser desligados em carga. Estes são utilizados em virtualmente todas as 
instalações fotovoltaicas desde 2011. Originalmente, estes tinham um rating de 600v, mas as 
versões mais recentes apresentam até 1000v, o que permite um maior número de painéis 
ligados em série. 

 

Chapa de características 

 A chapa de características é um conjunto de informações, normalmente inscritas numa 
chapa ou autocolante, colocada num equipamento, que apresenta as informações básicas 
sobre o próprio e cuidados a ter no seu manuseamento (risco eletrocussão, temperatura, etc.). 
Dado o número reduzido de informação que a chapa de características apresenta, ela é 
normalmente complementada pelo datasheet, disponibilizado pelo fabricante. 

 

Datasheet 

 O datasheet de um determinado produto é um documento, normalmente 
disponibilizado pelo fabricante, que reúne todas as características técnicas do equipamento, 
ao contrário da dita “chapa de características” que está por norma afixada no próprio 
equipamento, que disponibiliza apenas informações essenciais. O datasheet deverá também 
ser entregue em anexo ao projeto legal de qualquer instalação, sendo que faz parte do 
certificado energético da habitação ou industrial. 

 

Permutador de calor 

 Estrutura desenhada para transferir calor de um fluido para outro, o uso de 
permutadores de calor em sistemas de energias renováveis é relativamente frequente, e tem 
como objetivo ter dois circuitos com fluidos diferentes (um de água potável, outro de 
anticongelante). 
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Strings 

 Em sistemas fotovoltaicos, chamamos de strings aos grupos de módulos fotovoltaicos. 
Uma string de 24 painéis terá, por norma, duas séries de 12 painéis, em paralelo uma com a 
outra. Estas são agrupadas consoante a capacidade do inversor. 

 

Sistema de Energia Renovável 

 Qualquer sistema de recolha de energia a partir de fontes renováveis, que transforma 
essa energia noutro tipo de energia utilizável (seja ela calor, eletricidade ou ambos) 

 

Fotovoltaico 

 Sistema de energia renovável que utiliza uma fonte emissora de radiação para produzir 
corrente elétrica. Estes sistemas utilizam um principio chamado efeito fotoelétrico, que 
consiste na emissão de eletrões, através da exposição de um dado material (normalmente 
metálico) a uma fonte luminosa. Os fotoeletrões são entretanto recolhidos e injetados na saída 
do painel, através de um regulador de corrente. 

 

Sistema solar térmico 

 Sistema de energia renovável que, tal como o fotovoltaico, utiliza a radiação do sol e 
neste caso, mais especificamente, o espetro infravermelho. Os painéis solares térmicos são 
constituídos por uma caixa com um material com alta condutividade térmica, normalmente 
preto, vidro duplo para causar efeito de estufa e uma série de tubagens em cobre, no seu 
interior. Existem duas categorias de sistemas solares térmicos em uso atualmente: 

 Termossifão (circulação natural): Este sistema faz utilização da primeira lei da 
termodinâmica, que dita que os fluidos, quando aquecidos, diminuem a sua densidade e como 
tal, sobem. Estes sistemas apresentam sempre o acumulador térmico no topo do painel e 
apresentam como vantagens o preço de aquisição, e não necessitando de um sistema de 
circulação elétrico. Por outro lado, estes são menos eficientes e mais suscetíveis a avarias em 
climas frios (já que o sistema se encontra no exterior). Em caso de repouso, a água perde 
temperatura com maior facilidade, necessitando mais de um sistema de aquecimento 
suplementar (resistência elétrica). 

 Sistemas de circulação forçada: No caso da circulação forçada, são necessárias 
bombas elétricas para a circulação de fluidos. Utiliza-se uma solução aquosa de etilenoglicol, 
que é aquecida no painel, a temperatura é transferida por um permutador de calor para a 
água corrente, esta é acumulada num depósito isolado. Esta água poderá ser circulada pelo 
permutador, indefinidamente, por uma bomba auxiliar para manter a temperatura. Este 
sistema apresenta vantagens como a disponibilidade mais permanente de água quente, e uma 
eficiência térmica superior. Estes sistemas permitem ainda uma maior área de exposição. As 
desvantagens incluem a necessidade de utilizar eletricidade (bombas de circulação) e o preço 
de aquisição. 
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Software e ferramentas 
 O software usado mais frequentemente pela empresa para dimensionar sistemas, é 
um programa distribuído gratuitamente pela SMA: Sunnydesign 3, Que aprendi a usar e do 
qual inclusive apresentei propostas de dimensionamento. Este sistema permite a introdução 
de perfis de consumo e recomenda o melhor tipo de sistema, fazendo até o dimensionamento 
de condutores automaticamente. 

 

Lista de abreviaturas 
 

FV- fotovoltaico  

PV- Painel fotovoltaico 

PT- painel térmico 

DGEG – Direção Geral da Energia e Geologia 
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Introdução 
Enquadramento 
 

A conclusão do TeSP em Energias Renováveis e Eficiência Energética prevê uma 
componente de formação em contexto de trabalho, sob forma de estágio. 

 O estágio tem uma duração prevista de 750h, perfazendo um total, calculado pelo 
horário de expediente da empresa (das 9h até as 18h, sendo que a pausa de almoço se 
enquadra no horário de trabalho, dada a natureza “volante” do trabalho), de 83 dias. Houve, 
no entanto três dias com 4 horas extraordinárias (12h); um fim-de-semana com cerca de 10h 
diárias num evento promocional; e dois sábados, para não interromper o funcionamento de 
indústria do cliente. O estágio foi iniciado em 01/03/2017, e concluído em 03/07/2017. 

Objetivos 
 O local de estágio escolhido foi a empresa StarEnergy – Engenharia e Serviços 
Energéticos, Lda. 

 Este período de estágio tem como objetivo a inserção do aluno no mercado de 
trabalho, sendo que providencia uma preciosa experiencia laboral, e um significante aumento 
curricular. 

Este relatório tem como objetivo retratar o período de estágio, sempre que possível, 
cronologicamente ordenado. 

Estrutura 
 A estrutura deste relatório começa pela definição de alguns conceitos essenciais à 
compreensão do relatório, seguido pela introdução, apresentação da empresa, a sua missão e 
objetivos. Foi depois elaborado uma espécie de diário em que todos os trabalhos feitos estão 
descritos cronologicamente. Finalmente o relatório de trabalhos de obras de maiores 
dimensões, com duração superior, este último, no entanto, era suposto contar com mais uma 
obra, a qual a empresa não conseguiu, até a data, negociar com o cliente. 
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Apresentação da empresa 
  

A StarEnergy- Engenharia e Serviços Energéticos, Lda. é uma empresa de base 
tecnológica, em operação desde 2008, com sede no Parque Industrial do Tortosendo, Rua A, 
lote 7. Tem como missão a integração de tecnologias de ultima geração em sistemas de 
energias renováveis, com o objetivo de conferir independência energética aos seus clientes e, 
simultaneamente, contribuir para a redução das emissões de CO2. 

A empresa opera, maioritariamente, no distrito de Castelo Branco e arredores, 
realizando ainda alguns serviços em locais mais afastados. A empresa dedica-se a trabalhos 
que vão desde instalações fotovoltaicas, aproveitamento térmico, coletores solares, bombas 
de calor, soluções de aquecimento, planeamentos energéticos até ao dimensionamento e 
montagem de instalações. 
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Diário de trabalhos feitos 
 

Dia 01‐01‐17 – Freguesia de Escalos de Baixo, Castelo Branco. 
 

Descrição da instalação: 3 painéis solares fotovoltaicos, de 260w de potência cada, 
com 2 baterias de 12v a 210ah agrupadas em paralelo, um controlador de carga tipo PWM e 
um inversor de 2000w. 

Descrição de trabalhos: Nesta instalação, foram adicionados dois painéis solares (figura 
1) em paralelo, já que os três que já se encontravam instalados, juntamente com o sistema de 
acumulação, provaram ser insuficientes para algumas tarefas energeticamente mais exigentes. 
Foi necessário instalar um controlador de carga adicional (por baixo das caixas elétricas, figura 
3), já que o da montagem original não teria potência suficiente para suportar a instalação 
alterada, sendo que tanto um como o outro são controladores PWM. Este foi ligado às 
baterias, que foram montadas como dois grupos em paralelo, cada grupo tendo duas baterias 
ligadas em série, para atingir 24v com o dobro da capacidade. As unidades acumuladoras 
foram então ligadas ao inversor, que alimentava a instalação elétrica da habitação. Esta 
unidade é um inversor de onda sinusoidal pura. Converte 24v DC para 240v AC, para uma 
potência nominal de 1200w e potência de pico a 2400w (figura 2). Foram ainda montadas 
proteções, previamente dimensionadas, na forma de fusíveis, na caixa elétrica DC, do lado 
direito (figura 2) para proteção dos painéis e baterias contra sobreintensidades. 

 

 
Figura 1 Sistema fotovoltaico da residência 
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Figura 2 conectores em paralelo 

 

 
Figura 3 Reforço da instalação elétrica 

 

Dia 08‐03‐17 – Várias localidades   
 

Vale de Prazeres, Castelo Branco 
 

 Reunião com clientes 

 O projeto de construção da habitação do cliente tinha previsto um sistema solar 
térmico, de aquecimento de água. A deslocação foi feita para averiguar as melhores condições 
e localização para a instalação do equipamento, assim como apresentar diferentes 
orçamentos, para diferentes equipamentos previamente dimensionados para o efeito. 
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  Monforte da Beira, Castelo Branco 
 

 Diagnóstico de avaria e reparação 

Descrição da instalação: dois orientadores mono-eixo de seguimento por algoritmo, nove 
painéis fotovoltaicos de 235w cada (figura 11-B) e um inversor de 4000w, com dois MPPT’s 
integrados. 

Descrição da avaria: O cliente apercebeu-se que com alguma pontualidade, o interruptor 
diferencial do quadro AC disparava. 

Procedimentos de diagnóstico: 

 Verificação visual de todos os componentes; 
 Verificação do interruptor diferencial; 
 Verificação do estado do inversor; 
 Ligação do inversor a software de datalogging. 

Conclusão: O disjuntor diferencial estava mal dimensionado para a instalação, visto que tinha 
uma sensibilidade muito alta. 

Solução: substituição do interruptor diferencial por outro com maior corrente nominal residual 
(Figura 4-A) (300ma). 

 

 
Figura 4 Interruptor diferencial trocado (A), instalação (B) e inversor (C) 
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Dia 10‐03‐17 – Medelim, Castelo Branco 
 

 Substituição de equipamento 

Descrição de instalação: Sistema de autoconsumo para habitação isolada sem acesso á 
rede energética nacional; 7 módulos fotovoltaicos de 260w montados num orientador manual, 
com acumulação em 8 módulos de 6v 105Ah, agrupados em 2 séries de 4 módulos, a 24v 
210Ah, acoplados a um inversor de 2kW com capacidade de alternação de fonte de energia. O 
sistema dispõe ainda de um gerador a diesel com 5kW de potência. O gerador dispunha de 
arranque elétrico remotamente comandado pelo que o inversor o ligava, sempre que as 
baterias descarregavam demasiado, para não falhar o sistema elétrico na casa.  

Descrição da avaria: O inversor queimou o fusível da entrada DC, foi substituído e 
voltou a queimar, pelo que foram corridos os devidos diagnósticos e se verificou que o 
regulador de voltagem apresentava problemas. Como ainda estava em período de garantia, foi 
enviado previamente para reparação. 

Descrição de trabalhos: Corte da energia (AC e depois DC). O inversor de substituição 
apenas tinha um rating de 12v, pelo qual quando foi montado o sistema das baterias foi 
alterado para 4 séries de 12v de 2 baterias (figura 6), tendo assim um output de 12v, foram 
desligadas as baterias e limpos os contactos que apresentavam alguma sujidade. O inversor de 
substituição foi desligado e retirado. Foi montado o inversor reparado (figura 7) e feitas as 
ligações, testamos ainda o switching automático do gerador e o funcionamento do inversor.  

 
Figura 5 orientador manual 
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Figura 6 banco de baterias na sua nova configuração 

 
Figura 7 Sistema em funcionamento, com o inversor montado 

Dia 14‐03‐17 – Penhas da saúde, Castelo Branco 
  

 Reparação de sistema fotovoltaico  

 Descrição da Instalação: Habitação com 24 painéis fotovoltaicos de 260W de potência, 
montados no telhado em calha estandardizada, com um inversor de 6000w. Esta estava em 
regime de venda direta à rede energética nacional. 

 Descrição da avaria: Devido ao forte nevão, ocorrido em Novembro de 2016, e com a 
acumulação de neve, juntamente com o acentuado declive do telhado, grandes quantidades 
de neve deslizaram do topo do telhado e forçaram a estrutura e painéis para cima, destruindo 
por completo a estrutura e danificando gravemente vários painéis. Parte do problema foi a 
falta da adequação da estrutura à localização (zona de frequente queda de neve). Os painéis 
foram previamente retirados, e a estrutura descartada juntamente com os painéis danificados. 

 Descrição de trabalhos: O telhado, de construção em placa de betão, foi furado de 
0.75m em 0.75m por calha (para 4 calhas). Foram aplicados uma série de fixadores próprios 
para o efeito, com isolamento integrado. As calhas estandardizadas foram apertadas nos 
fixadores, e os painéis nas calhas. Ao contrário da instalação antiga, na qual a calha estava 
fixada de 2 em 2m, esta foi fixada de 0.75m em 0.75m. Foram religados todos os painéis (em 2 
baterias de 12) e ligados posteriormente à instalação principal. 
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 Dia 15‐03‐2017 – Alpedrinha, Castelo Branco 
Descrição da instalação: duas instalações, em separado, do mesmo cliente e na mesma 

propriedade, uma do domicílio do cliente, outra de um edifício dedicado ao turismo rural 
(quinta do carvalhal redondo). 

Domicilio: 2 painéis solares térmicos, com sistema de circulação forçada, para 
aquecimento de águas sanitárias. Dispõe de dois permutadores de calor e resistência elétrica, 
lareira com aproveitamento térmico e caldeira, com depósito de inércia e atuadores elétricos 
para aquecimento de piso radiante; quando a temperatura do depósito de inércia excede um 
determinado valor (por volta dos 25o C) ativa a circulação do segundo permutador de calor do 
termoacumulador de águas sanitárias. Para além do sistema térmico, existe ainda um sistema 
FV com 3 painéis de 250w, acoplado a dois microinversores (500w+250w), em regime de 
autoconsumo. 

Turismo rural: 3 painéis solar térmicos de circulação forçada, com um depósito de 500l 
e uma resistência de 2500w. 

Descrição da avaria:  

Domicilio: FV: um dos microinversores (500w) deixou de produzir (defeito de fabrico, 
comum ao equipamento em questão) 

Térmico: pequena fuga junto aos painéis; bomba de circulação em permanência; 
válvula de segurança degradada. 

Turismo rural: a resistência revelou-se insuficiente para as elevadas dimensões do 
depósito 

Descrição de trabalhos: 

Domicilio: 

      FV: Substituição do inversor; 

     Térmico: 

Substituição da junta em L à saída dos painéis; 

Substituição da válvula de segurança 

Aplicação de um termóstato eletrónico, em série com o sistema de controlo, de forma 
a desligar a bomba e manter um controlo independente, fora do sistema de controlo principal 

Turismo rural: 

Cobrir os painéis para evitar que a temperatura do condutor térmico suba até ao 
ponto de ebulição (e subsequente cavitação); 

Esvaziar parcialmente a depósito, para reduzir a pressão e permitir trocar a resistência 

Troca da resistência monofásica de 2500w por uma trifásica de 4500w; 

Passagem de cabos do quadro principal para acomodar a mudança de sistema 
(monofásico para trifásico); 

Montagem de proteção adequada ao sistema. 
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Dia 13‐04‐2017 – Peso 

 
Figura 8 orientador 1 de 2 

Descrição da instalação: dois orientadores mono-eixo com 6 painéis cada (250w), e um 
inversor, com um MPPT integrado, para venda á rede. 

Descrição de trabalhos:  

 Corte AC/DC (fig. 9); 
 Remoção da linha central de painéis; 
 Adição a estrutura dos orientadores para comportar o acréscimo de um painel 

cada  
 Montagem e ligação dos painéis 
 Ligação do sistema e aferição do seu funcionamento. 

 
Figura 9 corte AC (esquerda) e corte DC (direita) 

Dado que esta instalação tem como finalidade a venda de energia à rede, durante o 
dia está sempre em carga, por isso, é imperativo desligar o lado AC antes do lado DC (figura 9), 
já que o dispositivo não tem poder de corte.  

Após estar desligada, foram retirados os painéis da secção central. Através do 
controlador do seguidor foi ajustada a sua rotação para a posição em que seria mais fácil 
realizar a intervenção. Visto que este sistema de orientador tem fonte de alimentação própria 
e totalmente independente (através de uma bateria dentro da caixa de controlo, carregada 
pelo FV pequeno como se pode ver na figura 8) é possivel desligar o sistema de produção e 
ainda assim articular o orientador. Foram soldadas, de cada lado da estrutura, duas secções de 
perfil retangular idêntico ao da instalação existente e adicionado um painél. Foi 
posteriormente repetido o processo no segundo orientador. Foram religados os painéis (após 
verificar que o inversor ainda possuia margem na tensão maxima admitida, para que sea 
adicionado mais um painel em série). 
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Dia 20‐04‐2017 – Vale Prazeres 
 

 Instalação de equipamento 

Seguimento da reunião previamente referida, no dia 08-03-2017, foi acordado a 
instalação de um sistema solar térmico do tipo termossifão, com capacidade de 200 litros. 

 

 
Figura 10 sistema instalado e pronto a ligar 

  

 

Descrição de trabalhos: Montagem da estrutura fornecida; 

 Montagem do painel e depósito; 
 Ligação do circuito fechado; 
 Medição e corte das tubagens e alimentação elétrica; 
 Inserção do revestimento térmico para a alimentação da casa; 
 Ligação elétrica e hidráulica; 
 Verificação de funcionamento do sistema. 
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Dia 26‐04‐2017 – Tortosendo (sede da empresa) 
Descrição de trabalhos: 

 Montagem da plataforma de carregamento de dispositivos móveis, criado pela 
empresa (INTI) 

 Descrição do sistema:  

 2 Painéis fotovoltaicos Solarworld, de vidro duplo, com 245w potência cada, um 
inversor de 700w, um controlador de carga, duas baterias de 50Ah e proteção adequada. 
Depois do inversor tem vários transformadores para carregar telemóveis (5v) e 4 fichas schuko 
(230v)  

 

 
Figura 11 INTI 
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Dia 04‐05‐2017 – Tortosendo – Pavilhão polidesportivo dos Unidos 
 

 Descrição do sistema: Termossifão com depósito de 200l e tubos de vácuo individuais. 

 Diagnóstico de avaria: O cliente queixou-se que o sistema térmico não funcionava, 
sendo que sempre que abria a ligação de água para o sistema, toda a água caia dentro do 
pavilhão. 

 Resolução proposta: devido ao estado avançado de corrosão que o sistema 
apresentava (devido á fraca qualidade do material), e a impossibilidade de reparação de 
sistemas deste tipo, foi proposta a substituição do equipamento. 

 
Figura 12 Sistema solar térmico termossifão 

  

 
Figura 13 Estado avançado de degradação 

 

Dia 30‐05‐2017 – Cortes do Meio 
Descrição do sistema: termossifão com depósito de 200l e tubos de vácuo individuais. 

Diagnóstico da avaria: O sistema perdia água sempre que esta era ligada, 
exclusivamente pelo tubo da válvula de descarga de segurança. 

Resolução proposta: substituição da válvula de segurança (efetuado). 
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Dia 02‐06‐2017/05‐06‐2017 Feira da Cereja, Ferro 
Participação da empresa na conceituada Feira da Cereja, na Vila do Ferro, na qual eu 

estive em permanência durante todo o fim-de-semana, com o objetivo de promover a 
empresa. 

 
Figura 14 Stand publicitário 

Dia 19‐06‐2017 – Monte Serrano, Ferro, Covilhã 
 

 Descrição do sistema: Termossifão com depósito de 200l e tubos de vácuo individuais. 

 Intervenção de manutenção programada efetuada: Inspeção visual, substituição do 
ânodo de magnésio, substituição da válvula de segurança, verificação de bom funcionamento 
do sistema.  

 

 
Figura 15 sistema termossifão de tubos de vácuo individuais 
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Dia 21‐06‐2017 – Vale de Prazeres, Castelo Branco 
 Descrição de trabalhos: Montagem de um sistema solar térmico, tipo termossifão, com 
depósito integrado na armação do painel, com uma capacidade de 200l.  

Descrição do sistema: Este sistema dispõe de uma resistência elétrica para quando não existe 
radiação solar suficiente para aquecer a água até uma temperatura suficientemente alta e 
proteção anticorrosiva por ânodo de magnésio. Externamente instalamos ainda uma válvula 
termostática de mistura regulável, que permite definir o limite de temperatura a que a água 
chega ao sistema de distribuição.  

 
Figura 16 Sistema solar com depósito inserido no sistema

 

Figura 17 regulador da torneira misturadora e manómetro de pressão do sistema 
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Dia 22‐06‐2017 – Santo Estevão, Guarda 
 Descrição do sistema: 8 painéis solares térmicos, em sistema de circulação forçada 
com um depósito de 3000l, para aquecimento de águas sanitárias num lar de 3ª idade. 

 Descrição de trabalhos: inspeção periódica; o cliente queixou-se que a água não estava 
a uma temperatura adequada (demasiado fria). Na inspeção periódica foram observados todos 
os parâmetros, desde pressão dos circuitos, a temperatura. Foi drenado o tanque 
parcialmente e observamos o estado em que o ânodo de magnésio se apresentava (figura 18). 

 Diagnóstico: O sistema tinha sondas de temperatura em 3 locais: á saída dos painéis, 
no depósito e no permutador de calor do lado do circuito fechado. Após observação (a única 
temperatura que estava fora de valores aceitáveis era a do depósito, figura 19), concluímos 
que o problema estaria na circulação no lado da água sanitária e, como tal, o mais plausível 
seria a bomba de circulação com um problema. Após abrirmos a bomba, o problema era 
visível, sendo que as pás da turbina estavam partidas (figura 20). Esta foi substituída.  

 

 
Figura 18 ânodo de magnésio em relativo bom estado 

 



 
21 

 

 

 
Figura 19 Controlador do sistema 

 

 
Figura 20 Inspeção á turbina, turbina partida 
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Trabalhos continuados 
Instalação Fotovoltaica CERfundão 
01-03-17 – 08-05-17 

Esta instalação é orientada para o autoconsumo, tendo ainda a possibilidade de venda do 
excedente produzido. 

Painéis e montagem: 
 A instalação conta com 700 painéis fotovoltaicos REC BLK Q2, de 255w cada um. 650 
foram dispostos ao longo do telhado do pavilhão (figura 21), e os restantes 50 em duas 
armações construídas para o efeito (figura 22), nos 2 terraços que o pavilhão tem nas 
extremidades do edifício (25 em cada). Os painéis centrais foram ligados em 26 strings de 24 
painéis (2 séries de 12 painéis em paralelo) e 2 strings de 25 painéis (uma série de 12 e outra 
de 13, em paralelo). 

 A fixação dos painéis centrais foi elaborada com perfil estandardizado, assente em 
peças de cimento coladas ao revestimento do telhado. 

 Os paineis montados nos extremos do edifício foram montados em estruturas 
triangulares pré-fabricadas, assentes em blocos de cimento e com perfil estandardizado. 

 
Figura 21 secção central 

 
Figura 22 estrutura no extremo do edifício 
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Inversores: 
 A transformação está ao cargo de 5 inversores SMA tripower (figura 23) de 25kw cada, 
com 2 módulos MPPT incluídos e injeção direta no quadro principal do edifício (figura 28). 
Estes inversores contam com ligação speedwire (sistema proprietário da SMA) para ligar os 
inversores através de uma linha de comunicação física, evitando assim inconsistências na 
comunicação. Estes foram ligados a um controlador para comunicação e coordenação dos 
mesmos. Esta unidade (SMA cluster controller) comunica com os inversores através de cabo de 
rede e liga-se á rede do edifício, com ligação à internet, para monitorização remota do 
sistema. 

 
Figura 23 Inversores e quadro de proteções montado 

 

 
Figura 24 Ligação dos inversores 
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  Quadro elétrico: 
 O quadro elétrico de proteção da instalação apenas foi feito do lado AC, já que os 
inversores têm corte DC e descarregadores de sobre-corrente integrados. O quadro tem duas 
secções: O corte geral e barramento e a proteção da instalação e pessoas, composta por 
disjuntores, módulos diferenciais e módulos re-armadores automáticos programáveis (Figura 
25), para além de descarregadores de picos de tensão. Ao lado do quadro foi montado um 
contador de produção, para permitir a contagem de produção independente e os dados 
enviados para a DGEG (figura 26). Foi feita uma baixada em cabo multicondutor, de quatro 
polos, isolado e embebido em elementos termicamente isolantes. Cada condutor tem 50mm2 
de secção, este foi ligado no quadro principal do edifício através de um interruptor de corte 
geral (figura 28) 

 

 

 
Figura 25 módulos de proteção 

 
Figura 26 Quadro de proteções 
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Figura 27 Contador de produção 

 

 
Figura 28 Corte geral do sistema FV no quadro principal 
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Estrutura de proteção dos inversores: 
 Foi produzida internamente, uma estrutura para proteger os inversores e quadro 
elétrico dos elementos (nomeadamente do sol e radiação UV). Esta estrutura foi elaborada em 
perfil quadrado e angulado de forma a igualar uma estrutura pré-existente, onde estão 
montados os sistemas de supressão de incêndio do edifício.  

 

 

 

 

 
Figura 29 Produção e montagem da estrutura 
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Conclusão 
 

 Ao fim de quatro meses, considero que a experiência providenciada por esta formação 
em contexto de trabalho foi bastante vantajosa. Para além de ganhar experiência tive a 
possibilidade de ser imediatamente inserido no mundo do trabalho, considerando todas as 
vantagens curriculares que tal facto apresenta. Para além da parte técnica, aprendi a resolver 
conflitos e saber exatamente como uma empresa deste ramo funciona. Também me apercebi 
da grandeza deste mercado e de aspetos mais práticos da produção energética em pequena 
escala a partir de fontes de energia renovável, tanto para uso próprio como para sistemas 
industriais. 

 Considero que esta experiência foi muito vantajosa, referindo ainda que a empresa 
onde realizei o estágio se privilegia a qualidade e, como tal, foi possível estar envolvido na 
melhor forma de construção e montagem no campo das energias renováveis, conseguindo 
com este estágio estabelecer um ponto de referência elevado e motivador. 


