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Resumo 
 

Este relatório enquadra-se no âmbito da unidade curricular de Estágio do curso de Técnico 

Superior Profissional (TESP) em Energias Renováveis e Eficiência energética lecionado no 

Instituto Politécnico da Guarda. Resulta de 750 horas realizados no Laboratório de Energias 

Renováveis e na Guarda International Research Station on Renewable Energies 

(CISE/GIRS-RES) que faz parte do CISE - Eletromechatronic Systems Research Centre, 

sendo que o principal objetivo deste centro é o de pesquisar e testar sistemas de energias 

renováveis.  

Este relatório tem como objetivo documentar as atividades elaborados neste âmbito durante o 

estágio e que incidiram na instalação, teste e manutenção de diversos equipamentos e 

componentes usados em sistemas de Energias Renováveis. 

 

Palavras-chaves: Energias renováveis, Painéis solares, Máquina de adsorção, Aerogerador, 

Sensores, Controlo. 

Keywords: Renewable Energies, Solar panels, Adsorption machine, Eolic generator, Sensors, 

Control. 
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Introdução  
 

Hoje em dia as fontes energéticas utilizadas em grande escala são as energias não renováveis 

e poluentes, tais como o petróleo e o carvão, entres outras. As preocupações, devido ao 

esgotamento dessas fontes e os problemas ecológicos, levam-nos á procura de novas fontes de 

energias que não se esgotam (energias renováveis) e não poluentes, tais como a energia 

hídrica, solar, geotérmica, eólica, entre outras. Elas têm como objetivo diminuir a 

dependência dos combustíveis fósseis e o nível de CO2 para combater as alterações climáticas 

Devido à transição energética em curso, optei por escolher o IPG e GIRS-RES para local do 

estágio, pelo projeto apresentado pelos professores, que era centrado no aproveitamento de 

energia solar na produção e utilização de energia usando painéis solares termofotovoltaicos 

(PVT). Com o PVT o aproveitamento do sol serve para produção de energia elétrica e de água 

quente, que por sua vez pode servir para a produção de arrefecimento de ambientes interiores 

através de uma máquina de absorção. 

Entre outros aspetos, pretendia-se o melhoramento de quadro elétricos de ligação e 

monitorização dos PVT. Previa-se também o estudo da energia eólica, através de uma mini 

torre instalado no parque de energias renováveis.  

Este relatório é assim um resumo de conjuntos de atividades realizadas e de alguns 

conhecimentos melhorados e outros adquiridos. Devo dizer que tive a liberdade de realizar 

trabalhos de forma autónoma e em equipa, embora antes da sua realização pedisse sempre a 

opinião do orientador do estágio, aceitando e debatendo sempre as sugestões. 
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Enquadramento da Instituição  

 

O distrito da Guarda encontra-se localizado no interior de Portugal na Beira Alta. O seu 

território é muito montanhoso, sendo formado por elevações a diversas altitudes, atingindo a 

sua altura máxima na Serra da Estrela (1.056 metros de altitude) que pelas suas caraterísticas 

é hoje o principal ponto turístico da região. No inverno as suas serras cobrem-se 

frequentemente de neve e, no Verão, transformam-se em verdes matas. A Guarda é uma 

cidade Portuguesa com 26 565 habitantes no seu perímetro urbano. É chamado de cidade dos 

cinco F – Forte, Farta, Fria, Fiel e Formosa.  

Nesta cidade encontra-se sediado no Instituto Politécnico da Guarda, que é uma instituição de 

ensino Superior Politécnico Pública Portuguesa, composta por quatro escolas, estando uma 

localizada na Seia. As escolas são: 

● Escola Superior de Educação  

● Escola Superior de Saúde 

● Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

● Escola Superior de Turismo e Hotelaria 

O IPG foi fundado em 16 de Agosto de 1980 e tem a sua sede na Avenida Dr. Francisco Sá 

Carneiro, nº 50. Além das escolas o IPG integra também uma unidade de Investigação para o 

desenvolvimento do Interior (UDI) e os Serviços Sociais de apoio à comunidade académica. 

A figura seguinte mostra a localização e campus do IPG. 

 
Ilustração 1: Mapa de Instituto Politécnico da Guarda. [1] 
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No âmbito de um protocolo entre o IPG e Universidade da Beira Interior (UBI), encontra-se 

nas instalações da ESTG o GIRS-RES do CISE. Este centro está focado no estudo de sistemas 

eletromecatrónicos, integrando em um único domínio três áreas de engenharia: engenharia 

elétrica, mecânica e eletrónica. O CISE compreende quatro instalações de pesquisa dedicadas: 

o Laboratório de Sistemas Eletomecatrónicos (LSE) localizado na UBI e o GIRS-RES no IPG 

e ainda um laboratório na Universidade do Algarve e outro na Tunísia. O LSE está equipado 

para estudos de simulação e testes experimentais em algumas áreas de pesquisa do domínio 

dos sistemas eletromecatrónicos, enquanto o GIRS-RES é especialmente dedicado ao estudo 

das energias renováveis. 

 

 

  



 
 

4 
  

 

1 - Aproveitamento de Energia Solar 
 

A principal fonte de energia existente na terra é o sol. Os primeiros homens usavam o sol 

como fonte de aquecimento direta, mas atualmente o sol é usado também para produção da 

energia elétrica e térmica através dos painéis fotovoltaicos e térmicos. O efeito fotovoltaico 

foi descoberto em 1839 pelo cientista Edmond Becquerel, mas só em finais do século 20 

começou a ganhar importância. 

 

Painel solar fotovoltaico 

 As células fotovoltaicas são unidades fundamentais de conversão direta de energia solar em 

energia elétrica. Elas geram uma corrente elétrica quando a luz incide sobre elas. Quanto 

maior for a intensidade da luz solar, maior será a corrente gerada. 

Essas células são feitas com semicondutores e têm como base um componente eletrónico do 

estado sólido que é o fotodíodo. São formadas por uma junção PN semicondutora, constituída 

geralmente à base de silício, revestidas por um material transparente adequado, para a 

proteção contra a intempérie. 

A configuração típica de uma célula fotovoltaica é a de uma junção PN plana, que equivale a 

um díodo standard. A este díodo adicionam-se contactos elétricos sobre superfície superior e 

inferior. Os fotões provenientes da luz, que tiverem suficiente energia, podem libertar os 

eletrões, com menor energia de ligação semicondutora, provocando uma diferença de 

potencial na junção do semicondutor, cerca de 0.7 V no silício. Desta maneira as células 

fotovoltaicas podem produzir corrente elétrica, quando estiverem ligados a um circuito 

externo. A corrente fornecida pelos painéis solares é uma corrente continua, que pode ser 

armazenada numa bateria ou utilizada diretamente. 

O esquema representado na ilustração 2 é um esquema equivalente de uma célula, associado à 

sua característica externa, representado na ilustração 3. 
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Ilustração 2: Circuito equivalente de uma célula fotovoltaica. 

 

 

 

Ilustração 3: Curva característica de um díodo e uma célula fotovoltaica.[2] 

 

Como se pode observar, a célula fotovoltaica tem uma curva semelhante à de um díodo, 

deslocada em relação a origem. Quando as células estão às escuras, comportam-se como um 

normal díodo PN, funcionando no primeiro quadrante, como mostra a Figura 3. Quando a luz 

está presente, o seu funcionamento situa-se no quarto quadrante, onde o produto da tensão e a 

corrente é negativo, comportando-se então como gerador. 

O ponto “P” é o ponto de produto máximo entre a tensão e a corrente, onde é gerada a 

potência máxima. Outras caraterísticas importantes de uma célula fotovoltaica são, a sua 

tensão máxima em circuito aberto (Vca), e a corrente de curto-circuito (Icc).  

Quando se instala uma célula fotovoltaica, o objetivo é gerar a máxima potência, de forma a 

obter-se o máximo rendimento dos painéis solares. Para que isso seja possível ligam-se 
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células em série e paralelo, formando painéis que devem estar na posição de maior 

aproveitamento solar durante o dia. 

As instalações de baixa potência são em geral fixas, obrigando a orientar os painéis de forma 

que fiquem expostos ao sol a maior parte do dia durante o ano. Como Portugal está situado no 

hemisfério norte, os painéis devem ser orientados para o sul. A orientação dos painéis está 

relacionada com a latitude e longitude do lugar a que se encontra. A tabela seguinte, fornecida 

pelo fabricante SOLIMPEKS [3], indica-nos o valor da inclinação para um funcionamento 

privilegiado no inverno. 

 

Orientação dos Painéis 

Latitude do lugar Ângulo de inclinação 
0-5º 10º 
5-20º Adicionar 5º a latitude local 
21-45º Adicionar 10º a latitude local 
45-65º Adicionar 15º a latitude local 
65-75º 80º 

 

A latitude da cidade Guarda é aproximadamente de 40º, logo os painéis solares devem ser 

colocadas viradas para o sul e com uma inclinação de aproximadamente 50º. 

Uma das grandes vantagens deste tipo de produção de energias é a sua manutenção, que se 

limita a verificação do estado dos módulos e a sua limpeza. A sujidade funciona como filtro e 

elemento refletor, diminuindo o rendimento das células. 

A limpeza dos painéis deve realizar-se no mínimo duas vezes por ano caso não haja nenhuma 

avaria ou uma necessidade de intervenção mais profundo como por exemplo na parte 

elétrica/eletrónica. Para a limpeza deve usar-se um detergente neutro e um pano macio, para 

evitar a degradação dos materiais. Quando os painéis não forem limpas regularmente, 

recomenda-se que sejam colocadas com uma inclinação mínima de 15º, de forma a evitar-se a 

acumulação de pó e a própria chuva limpar os painéis. A ilustração à seguir mostra um 

esquema de funcionamento. 
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Ilustração 4: Esquema ilustrativo de um sistema fotovoltaico. [4] 

 

Esse sistema é composto por: 

 Painel Fotovoltaico, que através da radiação solar produz eletricidade em corrente 

contínua (DC); 

 Inversor, que transforma a corrente contínua (DC) em corrente alternada (AC), para 

alimentar os equipamentos elétricos; 

  Baterias, que armazenam energia elétrica e a fornece quando o sistema fotovoltaico 

não produz energia suficiente para consumo; 

 Controlador de carga, que é utilizado para gerir o controlo de cargas e descargas do 

banco de baterias.   

Painel Solar térmico 

  O painel solar térmico é um sistema usado para aproveitamento dos raios solares para 

aquecimento de água. Um sistema solar adequado garante um ótimo aproveitamento solar, 

contribuindo assim, para a diminuição do custo energético. 

 A energia térmica é absorvida pelo líquido solar que se encontra dentro do painel e é 

transportado com ajuda de uma bomba ou também por sistemas sem bombas a convecção 

natural chamado de termossifão, através dos tubos devidamente isolados, até ao depósito de 

água quente. O material isolante impede o arrefecimento da água, sendo possível utilizar a 

água aquecida através da energia solar em períodos em que se põe o sol, como por exemplo 

durante a noite. A figura seguinte mostra um esquema de convecção forçada para águas 

quentes sanitárias (AQS).  
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Ilustração 5: Esquema do sistema solar térmico. [5] 

 

Para a produção de água quente sanitária, o sistema solar é composto por: 

● Painel solar térmico, que, podem ser um ou mais, e transformam a radiação 
solar incidente em energia térmica; 

● Depósito, que armazena da água quente até o seu uso final; 

● Circuito hidráulico, tubagem, bombas circuladores e válvulas; 

● Apoio energético, são sistemas complementares de aquecimento, como por 
exemplo caldeiras e esquentadores a gás, que apenas são acionados quando as 
radiações captadas pelos PVT não são suficiente para a temperatura desejada 
no depósito.  
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● Central de controlo, equipamentos que asseguram o bom funcionamento de 
sistema.   

Além de sistemas AQS a energia solar térmica começa a ter aplicações crescentes na secagem 

de alimentos. A imagem seguinte mostra um sistema em teste, existente no IPG, que poderá 

ser usado para esta aplicação, fizemos tetes em alguns e a equipamentos como o servo motor e 

sensor de humidade onde tivemos bons resultados, mas que de momento esta sendo estudado 

para o melhorar o sistema elétrico e automatização.  

 

Ilustração 6: Secador solar.  
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2 - Trabalhos Realizados 
 

 No parque de energias renováveis do Instituto Politécnico da Guarda, onde estão instalados 

11 PVT monocristalinos, painéis fotovoltaicos (2 monocristalinos e 1 policristalino) e um 

gerador eólico. Este parque tem como a finalidade de melhorar os conhecimentos dos alunos 

que frequentam o curso de Energias Renováveis e Eficiência Energética e não só, nos estudos 

dessas novas fontes de energias de uma forma prática. 

Durante o período de estágio foram feitas várias intervenções no parque com objetivo de 

melhorar os sistemas nos PVT, fotovoltaicos e o gerador eólico. 

 
Ilustração 7: Parque de energias renováveis de Instituto Politécnico da Guarda. 

 

Um PVT é um sistema hibrido de produção de energia elétrica e de água quente, com objetivo 

de aumentar o rendimento da componente fotovoltaica, que normalmente se situa nos 15-

20%. 

A redução da eficiência elétrica dos módulos fotovoltaicos, devido o seu aumento de 

temperatura, pode ser parcialmente evitada pelo seu arrefecimento com água ou ar. O 

aquecimento de células solares é resultado principalmente da radiação absorvida que não é 

convertida em eletricidade e a refrigeração das células pode ser considerada interessante para 

manter a eficiência elétrica a um nível satisfatório dos painéis fotovoltaicos. A circulação do 
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ar, natural ou forçada, é um método simples e barato para extrair o calor das células, mas é 

menos eficaz se a temperatura do ambiente for superior a 20ºC como é comum por muitos 

meses em países de baixa latitude. 

Em sistemas PVT a água, a unidade térmica que utiliza o fluido precisa de uma bomba e de 

tubos externos para o fazer circular e constitui desta forma o sistema completo que extrai o 

calor do módulo fotovoltaico e encaminha a água para o seu uso final. Para a unidade elétrica 

com o sistema fotovoltaico, além dos módulos PVT, os seus componentes são os dispositivos 

de proteção, o inversor e os demais sistemas hidráulicos necessários para o perfeito 

funcionamento de sistema. 

 

Intervenções no sistema térmico PVT 

Para o aproveitamento da parte térmica dos módulos PVT são usadas duas bombas 

hidráulicas, sendo uma para o circuito fechado dos PVT e um permutador de calor e outra 

para a circulação da água entre este e o depósito de inércia de 200 litros. As bombas são 

controladas por uma central que controla a diferença de temperatura entre a água dos PVT e o 

tanque. A imagem que se segue mostra como está montada o circuito. 

 
 

Ilustração 8: Parte térmica do módulo PVT. 
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Para haver troca de calor entre a água dos PVT e o depósito é preciso que haja uma diferença 

de temperatura de 6ºC do depósito em relação aos PVT, regulada na centralina.  

No dia seguinte, a temperatura água do depósito não deve ser superior em relação a água dos 

PVT. Logo foi desenvolvido uma placa para fazer o arrefecimento do depósito durante a 

noite, invertendo o sentido do funcionamento normal do sistema (diferença de temperatura de 

6ºC). Na parte exterior da caixa de derivação junto a central existe um interruptor de três 

contactos (1,0,2), que está localizado na parte de cima da caixa. Se ligado na posição 1, liga a 

bomba 2 que faz circular a água dentro do depósito. 

Na ilustração seguinte podemos observar uma placa e o seu esquema de ligação que tem como 

objetivo de automatizar a circulação do fluido no sistema.  

Este esquema foi elaborado no programa Cade-Simu com objetivo de esquematizar e testar os 

circuitos elétricos e os seus componentes antes de se aplicarem na placa. 

 

Ilustração 9: Esquema de ligação de controlo noturno e placa finalizada. 

 

Esta placa foi criada manual no laboratório reutilizando alguns componentes.  

O sensor de luminosidade da ilustração 10, tem como função inverter automaticamente as 

ligações dos contactos do contactor na posição ab-T1para a posição cd-T2, se durante a noite 

o interruptor mencionado atrás estiver na posição 2. 
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Ilustração 10: Sensor de luminosidade e montagem da placa. 

 

O sistema tem também um termostato e uma resistência de 2000W ligados na rede elétrica 

para manter a temperatura da água do depósito, quando a radiação recebida pelos PVT não é 

suficiente para atingir o valor desejado. Este circuito tem um interruptor para forçar a ligação 

das resistências se necessário. Um exemplo disso está na Figura 11, onde a temperatura 

desejada é de 70.0ºC e a temperatura visual é de 22.5ºC. 

 
Ilustração 11:Sistema elétrico de controlo da temperatura. 
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Intervenções no sistema elétrico de PVT 

Os 10 módulos PVT para a conversão de energia solar em energia elétrica, têm uma 

capacidade máxima de 2kW. Os painéis estão divididos em dois grupos, superior e inferior, 

ligando em série 5 painéis cada, que podem depois ser ligados em série ou paralelo de forma a 

obter mais tensão ou corrente. 

 

Ilustração 12:Grupo de coletores em serie e paralelo. 

 

A ligação em série de cada grupo, é feita num armário elétrico apresentado a seguir; 

 

Ilustração 13: Armário de ligações elétricas dos coletores. 

 

A energia elétrica recebida no laboratório é encaminhada para um quadro que foi construído 

para o efeito. 
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 Este quadro possui 

 2 Comutadores DC, com o objetivo de interrupção da corrente elétrica de cada grupo; 

 1 Comutador AC, com objetivo de trocar os grupos coletores (série ou paralelo); 

 1 Voltímetro, com objetivo de fazer leitura da tensão total; 

 1 Amperímetro, com objetivo de fazer leitura da corrente total; 

 6 Terminais, com objetivo de fazer leituras manuais com um multímetro e ligar as 
cargas  

 

Ilustração 14:Instalação e ligação do comutador AC. 

 

 

Ilustração 15:Ligação do amperímetro e voltímetro. 
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Ilustração 16: Painel frontal do quadro e terminais de ligação. 

 

O comutador AC usado funciona normalmente para a ligação estrela e triângulo, mas este foi 

adaptado de forma a obter ligações em serie representado por (V1 e W2) e paralelo 

representado por (U1 e U2), como mostra na ilustração seguinte. O uso desse comutador 

devera ser feito em vazio de forma a não provocar arco eléctrico. 

 

Ilustração 17: Secção dos cabos e esquema de ligações do comutador AC. 

 

Monitorização de temperatura dos PVT 

Para analisar a eficiência dos PVT, foi necessário colocar um sistema de medida das 

temperaturas em cada PVT, baseado na PT1000, que são sensores de temperatura resistivos 

baseados na platina. A PT1000 consegue medir a temperatura até cerca de 500ºC. 
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Ilustração 18: PT 1000. 

 

Além do sensor, foi desenvolvida uma placa de conversão de temperatura em tensão para um 

microcontrolador Arduino de forma a ler e enviar informação para uma central de controlo. O 

sistema é alimentado por uma bateria de chumbo para armazenar energia, um regulador de 

carga da bateria e um painel solar amorfo para manter a bateria carregada. 

 

 
Ilustração 19: Sistema de alimentação e medida da temperatura dos PVT. 
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Manutenção de um módulo PVT e estação meteorológica 

 O PVT em manutenção tem as mesmas caraterísticas dos outros PVT mencionados e já tinha 

associado um sistema de monitorização. Este sistema é composto por: 

● Um circuito fechado hidráulico para a circulação de água no PVT, 

● Uma bomba que força a circulação da água, 

● Dois ventiladores para o arrefecimento da água do sistema na parte inferior do 
circuito, 

●  Sensores PT 100 para o controlo da temperatura da água na entrada, na saída, 
nos vidros da frente e trás do PVT. 

● Um piranómetro para medir a radiação solar, 

● Um catavento que mede a direção do vento, 

● Um anemómetro que mede a velocidade do vento, 

● Um caudalímetro para medir o caudal do circuito, 

● Um quadro com as placas de controlo metrológico, 

● Uma bateria para alimentação do circuito elétrico. 

O sistema de controlo está composto por sua vez  

● Um Arduíno Leonardo; 

● Um controlador de velocidade da bomba; 

● Placa de condicionamento de sinal para os sensores que convertem os sinais 
físicos numa tensão elétrica. 
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Ilustração 20: Placas de conversão de sinais físicos em tensão. 

 

 
Ilustração 21: Sistema de leitura e armazenamento dos resultados. 

 

Estas placas foram criadas e testadas no laboratório. A tabela que se segue mostra o resultado 

de uma das placas (da radiação) e seu gráfico de calibração, tendo em conta a sensibilidade do 

piranómetro e a tensão de leitura do Arduíno de 5V. 
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W/m² 
Ui 

(mV) 
Uo 

(medido) 
Uo 

(teórico) Rad 
0 0 0 0 0 

250 4,0425 0,98 1,006178 250 
500 8,085 1,9 2,012357 500 

750 
12,127

5 2,85 3,018535 750 
1000 16,17 3,87 4,024713 1000 

1250 
20,212

5 4,85 5,030891 1250 
 

 
Ilustração 22: Calibração do piranómetro. 

   

Manutenção do aerogerador 

 A energia eólica é considerada umas das mais principais fontes naturais de energias, porque é 

renovável, não se esgota, é limpa e está distribuída pelo mundo. Para o seu aproveitamento 

são necessários conjuntos de equipamentos para converter energia do vento em energia 

elétrica.  

Num aerogerador as pás giram com a força do vento, fazendo rodar o rotor que por sua vez 

transmite a rotação ao gerador. 

y = 258,28x + 2,9677
R² = 0,9998
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Ilustração 23: Gerador eólico. 

 

O gerador eólico existente no IPG é um gerador de ímanes permanentes e debita uma potência 

máxima de 72W a 12V, para uma velocidade de 9.8 m/s. Este gerador fornece uma tensão 

contínua obtida por retificação.  

 
Ilustração 24: Identificação do aerogerador. 
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Foram realizadas várias intervenções de manutenção no gerador eólico. Foi feita sua 

lubrificação de forma a eliminar alguns ruídos internos no sistema giratório, corte no sistema 

do orientação do vento e uma nova pintura, para dar mais estabilidade ao sistema, proteção 

contra corrosão e melhor estética. Detetou-se também que o gerador não produzia energia 

devido uma falha de ligação numa das pontes retificadoras, que foi reparada. 

 
Ilustração 25: Estética e proteção do aerogerador. 

 

 
Ilustração 26: Reparação da ponte retificador. 
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Conclusão 
 

Ao fim de 750 horas de estágio na Guarda Internacional Research Station on Renewable 

Energies (CISE/ GIRS-RES), posso concluir que foi de grande valia estagiar nesse centro, 

porque todo o tempo foi de aprendizagem e melhorar conhecimentos adquiridos anteriormente 

tanto ao nível profissional e de trabalho em equipa, uma vez que estagiei com um colega meu, 

sob a supervisão do professor Adérito Neto Alcaso. 

Este foi um estágio de grande valia porque permitiu colocar em prática conhecimentos 

adquiridos na maioria partes das cadeiras do curso como: instalações elétricas, energias 

renováveis e eletrónica de potência. 

É de salientar que todas as tarefas realizadas foram de forma autónoma e só com a supervisão 

do professor na hora de pôr em funcionamento. 

Terminado o estágio, posso referir que a atividade que mais gostei foi controlar e obter 

resultados através do Arduíno. Numa das cadeiras do curso, de Automação e Controlo 

estudou-se o controlo de sistemas com base na programação de PLC e microcontroladores. Se 

bem que são linguagem de programação diferentes, com a evolução das tecnologias o 

Arduíno tem conquistado o mercado de programação e automatização de processos. 

Termino este estágio apto para trabalhar, não só na área das energias renováveis, como 

também em outros ramos da minha formação e com os conhecimentos adquiridos estou 

preparado para entrar no mundo de trabalho.      
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